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Youth Olympic Games Lausanne 2020
I know you have an upcoming Board Meeting, and so I was hoping to add one thing to your
agenda to discuss. The Youth Olympic Games is next year (January 9-22, 2020), and I believe
we need to make a decision ASAP on whether or not we would like to be a part of it. Below is
the timeline of what is written in the information document sent to us about the YOG:
1 March 2019
Publication of YOG ranking list referred to in section D.1.1
Publication of WCF Junior Ranking List referred to in section D.2.1
16 March 2019
WCF to inform NOCs/NFs of their allocated quota places
31 March 2019
NOCs to confirm use of allocated quota places to WCF and Lausanne 2020
Sport Entries department
So I believe that we need to send in our confirmation to them by the end of March 2019 (next
month). Would the Board be able to discuss this at the next meeting?
Best regards,
Alison Kreviazuk
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AU-beslut – Vinnare av SM, plats i elitserien
Inkommen till AU 2018-12-19
TU har en fråga där vi önskar beslut av AU.
Bakgrund:
Vinnare av SM (eller finallag om vinnaren är ett redan elitserielag) erhöll tidigare en
direktplats i elitseriekvalet. Där var formuleringen sådan att det var klubben som ägde
platsen till kvalet.
Nuläge:
Vinnare av SM (eller finallag om vinnaren är ett redan elitserielag) erhåller en plats direkt i
elitserien.
Förslag till förtydligande:
Då det nu ger en direktplats anser vi att det bör förtydligas till TB 28.6 med följande mening:
Platsen kan enbart utnyttjas av klubb de representerar i SM förutsatt att minst 3 av spelarna
är desamma i elitserien.
Tacksam för snabbt beslut då SM spelas inom kort.
Mvh
TU genom Maria
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AU-beslut – Vinnare av SM, plats i elitserien
Inkommen till AU 2018-01-18
Vi har just haft ett SM för herrar, damer och rullare som du vet. Vi har en situation på herrsidan som innebär att vi har två lag i final som inte är elitserielag.
Det är väldigt enkelt att hantera i första steget. Det är klart och tydligt att endast 1 lag kan ta
en direktplats till elitserien under vissa förutsättningar. Om det är två lag som är i final kan det
aldrig bli aktuellt att båda lagen har kvalificerat sig till elitserien. Det är endast lag på nioende
plats som riskerar att åka ur med tanke på resultatet i SM.
Nu till det vi måste ta beslut om.
Vad händer om vi har två icke elitserielag som går till final och vinnaren väljer att tacka nej till
platsen i elitserien. Vem ska då erbjudas platsen? De som kom tvåa i SM eller de som hamnar
på plats 9 i årets serie?
TU rekommenderar AU/Styrelsen att stödja följande resonmang och förslag till beslut:
• om laget som vinner SM dock inte vill ha sin plats i elitserien lämnar de därmed
över sin rätt till annat lag.
• lag som i detta fall kommit tvåa i SM och uppfyller alla andra kriterier för att få
spela elitserien kommande år kommer då erbjudas platsen.
• lag på plats 9 flyttas då ner till div 1.
Tanken bakom detta är att vi skapar möjlighet för nyetablerade/nykomponerade lag att ta sig
in i högsta serien. De har ju uppenbarligen bevisat sig tillhöra de högre rankade lagen i Sverige
genom att nå en finalplats i SM. Innevarande säsong skulle vi bedöma det som en betydligt större
framgång än en nionde placering i elitserien. Då vi nu har tagit bort elitseriekvalet och vi dessutom
"tvingar" Sveriges landslag att spela SM skulle vi då stänga möjligheten för många lag att nå elitserien via SM då landslaget (åtminstone för närvarande) är överlägset inom svensk herrcurling.
Landslaget har hittills visat sig helt ointresserade av att spela seriespel på hemmaplan.
Tacksam för snabbt beslut av AU då vi kommer få frågor på detta inom kort (till dags datum en
fråga som kom igår). Vi i TU har nu sedan SM avslutats diskuterat denna fråga och är unisont
överens om detta förslag. Hur texten i TB ska utformas räknar vi med att jobba med under
träffen vi har i Jönköping första helgen i feb. Välkommen att ringa om du vill ha ytterligare
förklaring och vill AU att jag föredrar frågan gör jag det gärna.
Mvh
TU genom Maria
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Brev från Gävle-Dala Curlingförbund
Inkommen till SCF 2019-02-18
Gävle Dala CF vill att Svenska Curlingförbundet inbjuder till en distriktsträff så snart
som möjligt för att diskutera verksamhetsplaner och hur vi prioriterar vår verksamhet.
Vi ser med oro på det sjunkande medlemsantalet vilket på sikt ger sämre ekonomi och
rekrytering av elitspelare och ledare.
Gemensamt måste vi ta krafttag för att öka antalet medlemmar både juniorer
och äldre spelare/ledare.
Vi hoppas på en distriktsträff så nära säsongen som möjligt och i god tid innan årsstämman så vi kan påverka inriktningen redan till nästa säsong, förslag i maj.
Vi hörs!
Lars Nordström
Trotzgatan 85
791 72 Falun
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