NYHET! INBJUDNINGSTÄVLING

Danderyds Curlinghall 27-29 september 2019
BigCurling i samarbete med KG:s ägg och Svenska Curlingförbundet
presenterar nyheten KG Open. En öppen A4-tävling med fokus på
trivsel och gemenskap samt tävlingar för elit damer och elit herrar.
Under samma helg arrangeras också EM-kval damer i Danderyd.
Team Hasselborg möter Team Panthera i en matchserie om sju
matcher där vinnaren blir Sveriges lag vid EM 2019.
– Det var flera som uppskattade Jubileumstävlingen 2016 i Sandviken där många av landets alla
curlare tävlade och trivdes. Tanken med KG Open är att skapa en tävling i samma anda, fast i lite
mindre format, säger tävlingens projektledare Rolf Wikström.
Prispengarna i tävlingen kommer från KG:s fond som startades i december 2016 efter en
större donation från K-G Pettersson, Linköpings CK.
– Min avsikt när jag donerade pengar till Svenska Curlingförbundet var precis det här. En tävling
med lite mer prispengar som kan ta några lag ut på tävlingar i Europa och med stort fokus på
det sociala i arrangemanget, säger K-G Pettersson.
Klass trivsel AnyFour: Max 16 lag. Öppen för lag i nivå under Elitserien.
Första pris 25.000 kr. Andra pris 10.000 kr
Klass herrar Elit: Max 8 lag.Vid överteckning fördelas platser enligt ranking 2019-08-25
Första pris 25.000 kr. Andra pris 10.000 kr
Klass damer Elit: Max 8 lag.Vid överteckning fördelas platser enligt ranking 2019-08-25
Första pris 25.000 kr. Andra pris 10.000 kr
Datum: 27-29 september 2019
Plats: Danderyds Curlinghall
Sista anmälningsdag: 25 augusti 2019
Startavgift: 5.000 kr lag inkl. bankett lördag kväll för 4 personer.
Köp till extra bankettbiljetter för 400 kr/pers exkl. dryck.
Bankett: lördag kl 19:00, Scandic Hotel, Täby
Boende på Scandic Täby
Vårt värdhotell kommer att vara Scandic Täby (c:a 3 km fr Danderyds Curlinghall).
Vi uppdaterar med bokningsinformation inom kort.

För mer information, kontakta Rolf Wikström tel. 070-777 70 75
E-post info@bigcurling.se | www.bigcurling.se
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Sista anmälningsdag: 25 augusti 2019.
Fyll i ovanstående formulär och skicka via E-post till: info@bigcurling.se
För mer information, kontakta Rolf Wikström tel. 070-777 70 75
E-post info@bigcurling.se | www.bigcurling.se

