
 

Anmälan till Kompiscurling, 2013-2014 
 
Kompiscurling är en korpserie i curling där du kan anmäla exempelvis ett lag från ditt 
arbete, kamratgäng eller familj. Alla kan spela och du erbjuds vissa träningstillfällen inför 
starten. Blir du riktigt ”biten” av sporten så finns möjligheter att utveckla ditt spel.  
 
Lagsammansättning;  
Du behöver fyra spelare, om inte alla kan alla tider kan det vara bra att ha någon/några i  
reserv. Hitta också på ett namn på laget.  
 
Start och speldagar:  
Första speldag är måndag 21/10. Lottning och serier bestäms efter anmälan. Speldagar är 
Måndagar. Pass 1: kl. 19.00-20.30. Pass 2: kl. 20.30-22.00. Andra tider kan bli aktuella om 
deltagarantalet blir stort (=helgdagar). Matchschema skickas via e-post och efter lottning till lagets 
kontaktman. Schemat och resultat publiceras på klubbens hemsida. 
 
Träning:  
Speciella träningskvällar inför starten av kompiscurlingen blir den 7/10 samt 14/10 kl. 19.00. Om du 
inte har curlingskor kan du låna glidsula i hallen där du också får låna kvast. Du spelar i 
träningskläder för utomhusbruk och rengjorda gymnastikskor (vid glidsula) om du inte har 
curlingskor.  
 
Kostnad:  
Vi ser gärna att du blir fullvärdig medlem i klubben. Vill du bli fullvärdig medlem i Mjölby 
Curlingförening är kostnaden 600:-/år. I medlemskapet ingår alla utlysta träningstillfällen 
(Torsdagar kl. 20.00), möjlighet att delta i interna tävlingar (Tisdagar kl. 19.00) och möjlighet till 
divisionsspel. Inbetalningskort på kostnaden skickas till lagmedlemmarna.  
Om du bara vill vara med i Kompiscurling kostar det 400:-/spelare. I priset ingår kompiscurlingen, 
licenskostnad i Svenska Curlingförbundet(inkl. försäkring) och medlemskap i klubben.  
 
Anmälan:  
Du anmäler ditt lag genom att skicka in samtliga kontakt- och personuppgifter på lagmedlemmarna 
(Se anmälningsblankett). Anmälan ska vara hos oss tillhanda senast den 13/10. Skicka till; 
kenneth.liverpool@telia.com  
 
Frågor:  
Vid frågor ring Kenneth Karlsson 0142-52476 alt. 0734-487236  
Magnus Norrbom 0142-23174  alt. 0725-314947 
 
Hyra bana?  
Det finns möjlighet att hyra våra banor för att prova på curling. Ett pass på två timmar med 
instruktör kostar för företag 1800:-/bana och för privatpersoner 1000:-/bana. Klubblokal i samband 
med uthyrning kostar 400:-. Du gör en bokningsförfrågan på vår hemsida www.mjolbycurling.se 
 

http://www.mjolbycurling.se/


 

Att tänka på och regler för kompiscurlingen 2013-2014 
 
Att tänka på 

 Kontakt- och personuppgifter på ordinarie spelare och tänkta reserver ska anmälas in med 
vid anmälan till kompiscurlingen. Detta gäller alla lag, gamla som nya. Använd avsedd 
blankett eller lämna samtliga uppgifter som finns på blanketten på annat sätt. 

 De mera erfararna lagen turas om att ansvara för isen, vilket lag som ansvarar framgår av 
spelprogrammet. Isen iordningsställs med hyvling inför första passet (kl. 19.00). Beroende 
på isförhållande kan eventuell ”päbbling” bli aktuell inför andra passet (kl. 20.30). 

 Lagkapten ansvarar för att matchprotokollen signeras och sätts upp på anslagstavlan efter 
avslutad match. 

 För att hålla tempo i matchen (och hålla matchtiden) är det önskvärt att laget överlåter till 
Skippern samt Viceskippern att besluta om hur stenarna ska sättas. (Det är okej att 
tänka/diskutera något längre vid sättning av sista sten i respektive omgång). 

 För att vi ska kunna hålla speltiden måste spelaren som är på tur att spela nästa sten, 
direkt efter föregående lags sten är lagd, förbereda sig för att kunna lägga sin sten så snart 
som möjligt.  

 Efter att en sten har spelats klart skall samtliga spelare göra det möjligt för motståndarlaget 
att spela sin sten. Det innebär att gå upp på ”trädäcket” eller finnas utefter kanterna på 
respektive spelplan. 

 Det lag/den person som är sist kvar i lokalen efter avslutningspasset ombeds släcka lyset i 
hallen/klubblokal/omklädningsrum samt se till att ytterdörren går i lås. 

 
 
Regler kompiscurling 

 Spelschemat och spelform avgörs utifrån antal anmälda lag. 

 Matcherna spelas i 6 omgångar. 

 Matcherna får sluta oavgjort. 

 Vunnen match ger 2 poäng och oavgjord match 1 poäng. 

 Slutar två eller fler lag på samma poäng vid serien slut, räknas inbördes möte och därefter 
”målskillnad” mellan dessa lag. 

 Laget består normalt av 4 spelare. Om laget har svårt att få fullt lag vid något tillfälle får 
laget spela med 3 spelare. Då spelar 1:an tre stenar, 2:an tre stenar medan 3:an spelar två 
stenar. Det är tillåtet att ta in en ”oanmäld spelare” eller ”divisionsspelare” till match så att 
laget blir fullt. (Den oanmälda spelaren behöver inte betala avgift till föreningen om han/hon 
deltar vid enstaka tillfälle!) 

 Det är ej tillåtet att spela med 2 spelare. Om lag inte kan spela match och ingen reservtid 
har kunnat ordnas, vinner motståndaren med 3-0 och får två poäng 

 OBS: Endast skippern och viceskippern får vistas i boet samtidigt, övriga spelare hänvisas 
ovanför hogglinjen. 

 Spelare som också deltar i Curlingförbundets division 4-serier, spela på vilken position som 
helst i kompiscurlingen. Spelare som deltar i division 3 eller högre serier måste däremot 
spela 1:a i kompislaget. Undantag från denna regel gäller för lag som deltagit i 
kompiscurlingen och samtidigt spelat division 4 och kvalificerat sig för spel i högre serier, 
de får försätta spela kompiscurlingen men ska i samråd med tävlingsledningen komma 
överens om eventuellt handikapp (t ex ordinarie fyra spelar etta). Handikappet ska framgå 
av spelprogrammet. 

 



 

Anmälningsblankett Kompiscurling 2013-2014 
I samband med att du skickar in anmälningsblanketten medger du också att ditt namn och dina uppgifter får 
registreras i Svenska Curlingförbundets och Mjölby Curlingförenings register och på klubbens hemsida. 

 
Lagnamn:…………………………………………….…………………………………………..  
 
Spelare 1 och Kontaktman:  400:- Kompiscurling    600:- Fullvärdigt medlemskap  
Namn;…………………………………………………………………………………………..… 
 
Adress;……………………………………………………………………………………….…… 
 
Postnr;………………………Ort;………………………………………… 
 
Telefon;…………………………….….. Personnr (10 siffor);……………………………...…… 
 
E-postadress;……………………………………………………………………………………..  
 
 
Spelare 2:  400:- Kompiscurling    600:- Fullvärdigt medlemskap  
Namn;…………………………………………………………………………………………..… 
 
Adress;……………………………………………………………………………………….…… 
 
Postnr;………………………Ort;………………………………………… 
 
Telefon;…………………………….….. Personnr (10 siffor);……………………………...…… 
 
E-postadress;……………………………………………………………………………………..  
 
 
Spelare 3:  400:- Kompiscurling    600:- Fullvärdigt medlemskap  
Namn;…………………………………………………………………………………………..… 
 
Adress;……………………………………………………………………………………….…… 
 
Postnr;………………………Ort;………………………………………… 
 
Telefon;…………………………….….. Personnr (10 siffor);……………………………...…… 
 
E-postadress;……………………………………………………………………………………..  
 
 
Spelare 4:  400:- Kompiscurling    600:- Fullvärdigt medlemskap  
Namn;…………………………………………………………………………………………..… 
 
Adress;……………………………………………………………………………………….…… 
 
Postnr;………………………Ort;………………………………………… 
 
Telefon;…………………………….….. Personnr (10 siffor);……………………………...…… 
 
E-postadress;……………………………………………………………………………………..  

Sista anmälningsdag 13/10 2013 
Anmälan  
Du anmäler ditt lag genom att fylla i blanketten eller skicka samtliga uppgifter i mail till:  
kenneth.liverpool@telia.com, Kenneth Karlsson Götgatan 3, 590 11 Boxholm 


