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Spelprogram 

A1 BlixSten B1 Ajsking 

A2 Botvid B2 Grus 

A3 Fors Måleri B3 NMC Produkter 

A4 Gubbröra B4 Ohlssons Adepter 

A5 Gustafsson B5 Sopranos 

A6 Målarboden B6 Steen Harri Curling 

A7 Målarboden Kids B7 Stenkrossarna 

A8 V-Kompetens B8 WELL 

  B9 Ädelstenarna 

 

Detta spelprogram gäller vid seriestart men kan komma att ändras på lagledarnas önskemål.  

Aktuellt program finns alltid på hemsidan. 
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Översikt slutspel  

Alla deltagande lag spelar slutspel i tre olika slutspelsgrupper (se nedan). Slutspelet pågår under 
perioden 7/3–30/3. Spelprogrammet presenteras senast lördag 4 mars. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banvärdskap 

Isvårdarna kommer att förbereda isen för matcherna som startar kl 18/19. Banvärdarnas uppgift 
finns beskrivet på anslag i hallen. I korthet gäller följande: 
Banvärdar klockan 18/19 ska 
– vara isvårdarna behjälpliga med att lägga sista handen vid isvården, till exempel att nippra eller 

torka av nippern. 
– lägga ut matchprotokoll. 
– ställa fram saker till försäljning i kiosken. 
Banvärdar klockan 20 ska 
– förbereda isen för spel precis som tidigare – matta, pebbla och så vidare. 
– lägga ut matchprotokoll. 
– ställa undan sakerna i kiosken.  

placering Grupp A Grupp B  
1 Finalserie Kvalserie*  
2 alla mot  
3 mot lag från  
4 alla grupp A  
5 Kvalserie* Jumboserie*  
6 mot  två   
7 lag från omgångar  
8 grupp B + final  
9    

* I kvalserien räknas tidigare spelade inbördes matcher 
in. Lagen från grupp A möter alltså lagen från grupp B. 
I jumboserien spelar varje lag bara två matcher, 
varefter de två bästa går till final. 
Se vidare i Tävlingsregler 
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lag  lagledare  tel  mejladress  

Ajsking  Ulf Engström  0707410184  skoltradgarden@gmail.com 

BlixSten  Lars Blixt  0707309348 lars.blixt@live.se 

Botvid  Taras Kentrschynskyj  0733699233  taras@bahnhof.se 

Fors Måleri  Torbjörn Larsson 0709154179 toblar23@hotmail.se 

Grus Ove Lommered 0730330949 ove-lommered@hotmail.com 

Gubbröra Dick Hamberg 0705782315 hamberg.dick@gmail.com 

Gustafsson Elina Larsson 0739816066 elina.ir.larsson@gmail.com 

Målarboden  Tommy Zettervall  0705460608  tommy@malarboden.nu  

Målarboden Kids Lisa Zettervall 0705732847 lisazettervall@hotmail.com 

NMC Produkter Bo Jonsson 073255 33 60 bo.jonsson@nmcprodukter.se 

Ohlssons Adepter Joakim Lidsell  0705294190 joakim.lidsell@kiwa.com 

Sopranos  Roger Fivelstedt 0707344003 roger@fivelstedt.se 

Steen Harri Curling Peter Bradford  0703644606  peter@edlingbradford.se  

Stenkrossarna Patrik Särenfors 0705397981 psa@indesmatech.com 

V-Kompetens  Mathias Steininger  0708305705  mathias@steininger.se  

WELL Leif Lindholm 0735450361 leiflindholm@telia.com 

Ädelstenarna  Åsa Hedh  0761045601  asa.hedh@gmail.com 
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Tävlingsregler  

Grundserien 

§ 1. Seriespel i två grupper där alla möter alla en gång gruppvis. 

§ 2. Vinst ger 2 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng. 

§ 3. Vid lika poäng avgör  
1) inbördes möte 
2) bäst avslutning på serien (flest poäng i sista matchen; i näst sista matchen; etc.) 

Slutspel; upp- och nedflyttning 

§ 4. Finalserien. De fyra bästa i A-gruppen möts igen, alla mot alla. 

§ 5. Kvalserien. Lag 5-8 i A-gruppen och lag 1-4 i B-gruppen spelar kvalserie alla mot alla, men för 
dem som redan mötts räknas den spelade matchen in. (A-grupparna möter alltså B-
grupparna.) Slutställningen i kvalserien avgör inplacering i grupp A eller B till höstserien. Om 
inga lag tillkommer eller hoppar av går fyra lag från kvalserien till grupp A. 

§ 6. Jumboserien. Lag 5-9 i B-gruppen möts igen i en fortsättningsserie där lag med placering 5 
möter 8 och 9, lag 6 möter 7 och 9, lag 7 möter lag 8. Därefter final mellan de två bästa lagen. 

§ 7. Vid lika poäng avgör  
1) inbördes möte i den aktuella slutspelsserien 
2) i kvalserien: lag från grupp B över lag från grupp A  
3) placering i grundserien 

§ 8. Grupperna kommer att hållas jämnstora även i nästa års serie, oavsett om lag hoppar av eller 
tillkommer. Vid omläggningar av seriesystemet som medför ändrade gruppstorlekar regleras 
detta på följande sätt: i första hand flyttas färre lag upp eller ned; i andra hand flyttas fler lag 
upp eller ned. 

Matchen 

§ 9. Samtliga matcher spelas i 6 omgångar. 

§ 10. Matcher kan sluta oavgjort. 

§ 11. Laget måste bestå av minst tre spelare, varav minst två från det egna laget. Reserv(er) får 
endast spela som etta (och tvåa) och får inte skippa. 

§ 12. Lotten avgör vem som börjar eller väljer färg på stenar. 

Speldatum 

§ 13. Samtliga matcher spelas på utsatt tid. Vid speciella fall får match skjutas upp – dock högst en 
vecka från ordinarie speldatum. Fyll annars i WO (resultat 6-0) i protokollet. 

§ 14. Om resultat (eller WO) ej fylls i inom en vecka efter ordinarie speldatum skrivs resultatet i 
matchen till 1-1, en poäng åt vartdera laget. 

§ 15. Ingen match får spelas efter den sista omgången i grundspelet. I matcher vars resultat ej fyllts i 
senast det datumet skrivs resultatet till 1-1. 

Banvärd 

§ 16. Det är banvärdarnas ansvar att förbereda isen och plocka fram matchprotokoll samt viss 
skötsel av kiosken. Fullständiga instruktioner för banvärdarna finns anslagna i hallen. Det är 
varje lags plikt att genom utbildning och övning skaffa tillräcklig kunskap för att förbereda isen 
för spel. Det lag som ännu inte behärskar det ska skaffa hjälp från andra lag. 

Övrigt 

§ 17. Resultat och serietabeller kommer fortlöpande att uppdateras på hemsidan, samt då och då på 
anslagstavlan. Det åligger varje lag att övervaka att rätt resultat skrivs i. Alltför sent inkomna 
protester mot iskrivna resultat kommer inte att godkännas av tävlingskommittén. 

§ 18. Deltagare skall vara registrerad medlem i klubben och ha betalt årsavgift. I fall där avgift ej är 
betald kan följden bli poängavdrag eller i värsta fall diskvalifikation. Det åligger lagets kapten 
att se till att avgifterna är betalda. 


