INVITASJON TIL FIRMACURLING OG ØSTFOLDSERIEN 2021-2022
Gamle og nye lag ønskes velkommen til ny sesong med curling. Firma- og Østfoldserien vil
som tidligere samkjøres med felles spilledager, samt ha felles kampoppsett og resultatføring.
Pris:
Totalkostnaden er kr. 5.900,- pr lag i hht oppsettet under.
Baneleie
Medlemskap i HCC 4 stk. á 500,- *)
Administrering, premiering etc.
Totalkostnad pr lag

3.300,2.000,600,5.900,-

*) For østfoldserielagene vil det tilkomme lisensiering av hver spiller.
Ovennevnte inkluderer lån av utstyr som slidesåler og koster. Summen inkluderer også
medlemskap for 4 spillere til Halden Curling Club. Dermed kan man leie istid til rabattert
medlemspris.
Lagene må benytte personer over 12 år. Hvert lag kan stille med maksimalt seks spillere per
kamp. Det spilles i varmt treningstøy og rene joggesko (eller curlingsko). Koster og slidesåler
kan lånes i ishallen.
Alle kampene spilles i Halden Curling Center på tirsdager og onsdager hvor vi benytter alle 5
banene med felles kampstart kl. 19.00 for begge serier.
Firmalagene spiller kamper på 7 omganger. Det spilles ikke ekstraomgang hvis det ender likt
etter 7 omganger. Alle 7 omgangene skal spilles.
Østfoldserielagene spiller fortsatt 8 omganger. Kampene avgjøres med en ekstraomgang hvis
det står likt etter 8 omganger. Score teller ikke, så man kan gi seg før 8 omganger er spilt.
Reviderte vedtekter vil bli mailet ut før 1. kamprunde. Kom gjerne med innspill.
Lag som har spesielle ønsker til kampdager må nevne dette i påmeldingen. Omberamming av
kamper bør skje så fort som mulig.
De som ønsker å leie treningsbaner (2 timer/uke) kan kontakte Finn eller Ann Kristin på
telefon. Prisen er fortsatt 5000,- for hel og 3000,- for halv sesong. Det vil også være mulig
med "drop-in"-treninger som den enkelte avtaler med Ann Kristin og betaler i kiosken.
Felles påmeldingsfrist til årets serier er mandag 20.september.
Påmelding gjøres på mail til: ha-curling@ha-curling.no.
Husk lagnavn, telefonnummer og mailadresse til kontaktpersonen, samt til hvilken serie
påmeldingen gjelder ☺
Kampoppsett vil bli mailet ut i løpet av uke 39.
Nye og gamle spillere er velkomne til å trene før seriestart og bes kontakte Ann Kristin på
957 47 853 eller Finn på 976 17 515 for avtale om tid. For nybegynnerlag vil det bli arrangert
teoretisk og praktisk opplæring.
Vi tar sikte på seriestart tirsdag 12. oktober i uke 41.
Tabell for sesong 2019-2020 vil danne grunnlaget for divisjonsinndelingen i årets
firmacurlingserie. Som hovedregel går 2 lag opp og 2 ned, men dette avhenger som alltid av
antall påmeldte lag.
Med vennlig hilsen
Styret, Halden Curling Club

