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IK Fyris Uppsala curlingsektion hälsar alla hjärtligt välkomna till Guldäpplet 2020, Curlinghall i Uppsala. Vandringspriset är 
ständigt vandrande. Äpplen från Glashyttan Ulven utgör priser för de tre första lagen. Den berömda Skrutten till vinnaren av 
Skruttstegen!  
 
Årets tävling är den 49:e i ordningen. 
 
Tävlingsdagar  fredagen den 2:a oktober – söndag 4:e oktober  
 
Spelplats Curlinghall i Uppsala 
 
Tävlings- Tävlingsledare  Nisse Heldin, Jeff Martin 
ledning Sekretariat  Nisse Heldin, Jeff Martin 
 Banchef  Björn Lundman 

Domare  Nisse Heldin, Jeff Martin, Carl Fagerlind, Eugen Veszelei 
 
Sekretariat Tävlingssekretariatet finns i curlinghallen. 
 
Spelform Tävlingen spelas mellan 12 lag.  

Det inleds med ett gruppspel i tre grupper. Teedragning skall göras efter lagens första match. 
SLUTSPELET: Ettorna i de tre grupperna går direkt till andra omgången tillsammans med den bästa grupp 2:an 
baserade på teedragningen och resterande lag spelar matcher i första slutspelsrundan. De fyra lag som förlorar 
sin första slutspelsmatch fortsätter att tävla om Skrutten i Skruttstegen.  
 
Alla matcher utom finalen ska spelas på tid. Efter 70 minuter ljuder en signal och omgången spelas klart och 
ytterligare en omgång spelas. Finalen spelas i sju omgångar enligt gammal Guldäpple tradition. 

 
Spelregler Svenska Curlingförbundets spel- och ordningsregler gäller med här redovisade undantag: OBS särskilda Covid-19 

åtgärdar på nästa sida. 
 
 I gruppspelet gäller att matchvinst ger 2 poäng, oavgjort resultat 1 poäng. 
 Lag med samma poäng särskiljs i första hand på grund av resultat i inbördes möte, därefter gäller teedragning, 

som skall göras efter match 1. I tredje hand gäller det lag som vunnit flest antal omgångar i gruppspelet. 
 

 I de avslutande slutspelsmatcherna skall avgörande fällas. 
 Om ställningen efter extraomgången fortfarande är oavgjord vinner det lag som spelade första stenen i 

extraomgången. 
 

Vi har inget krav på WCF (gula)-dynor i tävlingen men stråsopar är inte godkända! 
 
Träning Ingen friträning inför tävlingen.  En sten fram och åter för alla spelare i laget inför första match. 
 
Priser Pris till de första tre lagen, samt vinnaren i Skruttfinalen! 
 
Tvister Eventuella tvister löses av domare/tävlingsledning.  
 
Anm. avgift Anmälningsavgift betalas i förskott (1.200 kr) till PlusGiro 43 25 88-2 - glöm inte lagnamnet! Ni kan även Swisha 

till IK Fyris curling SWISH 123 510 6851. 
 
Kiosk Endast självservering av kaffe/the, läsk och förpackade godis utan övrig kioskverksamhet. Swish-betalningar 

accepteras. 

 
GDPR IK Fyris Uppsala curling har för avsikt att publicera namn på deltagande lag samt bilder från 

tävlingen på klubbens hemsida, Flickr och Facebook samt live streama några matchar via Facebook. 
Om Ni inte vill att vi publicerar namn och bild där ni finns med - kontakta tävlingsledningen.  
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Covid-19 - åtgärdar 
 

Bakgrund 
Covoid-19 är en mycket smittsam och allvarlig sjukdom som huvudsakligen överförs genom så kallad droppsmitta, främst i form 
av saliv eller snor- och hostpartiklar från en infekterad person. Även vid normala samtal i vila sprider vi små salivdroppar upp till 
någon meter omkring oss. Spridningen ökar vid fysisk ansträngning liksom vid hosta, nysning, sång, rop och skrik. 
 

• Avstå från att vistas i lokalen och delta i någon aktivitet om du har symptom som kan vara corona. De symtom som 
rapporterats vid covoid-19 är framförallt: 

o hosta 
o feber 
o andningsbesvär 
o snuva 
o nästäppa 
o halsont 
o huvudvärk 
o illamående 
o muskel- och ledvärk 

• Håll bra distans till andra vid vistelsen i hallen, även under spel! 

• Håll noggrann handhygien 

Allmänna förhållningsregler vid vistelse i curlinghallen 
• Handsprit finns tillgängligt på flera ställen i hallen och skall användas vid behov.  

• Gångtrafiken i hallen skall i största möjliga mån vara enkelriktad även in och ut ur den kalla delen. Följ uppsatta 
anvisningar och pilar i golvet.  

• Max 5 personer bör vistas samtidigt i entréutrymmet. 

• Kom ombytta till hallen.  

• Omklädningsrummen används endast för att hänga av ytterkläder. Max 5 personer ska vistas i damernas 
omklädningsrum samtidigt och max 7 personer i herrarnas. 

• Använd den inre trappan i slutet av korridoren för att komma upp i varma delen av hallen och trappan vid entrén för att 
lämna den varma delen. 

• Håll alltid avstånd vid vistelse i de varma utrymmena. 
 

Tävlingsmatcher 
• Inga åskådare tillåts i hallen – bara chaufförer. 

• Matcher på banor A och C startar på sidan närmast varma delen, matcher på banor B och D börjar vid borte änden. 

• Spela med samma stenar under hela omgången/matchen. Spraya och torka av stenarna före och efter spel med därför 

avsedd desinfektionslösning som finns tillgänglig i anslutning till banornas ena ände. 

• Vi rekommenderar att ni spelar med handskar även vid stensättning. Detta är dock inget krav. 

• Endast en spelare åt gången bör sopa sten i spel. Två eller fler sopare är dock tillåtet. Tänk på att inte ha ditt ansikte 
vänt direkt mot din medsopares ansikte. 

• Sopning får inte ske på motståndarens sten bakom tee. 

• Spelare som inte deltar i spelet skall stå längs sidolinjen med minst 1,5 meters avstånd till varandra. 

• Inga handskakningar sker före eller efter match.  

• Lag med sista sten i omgången river boet.  

• Tävlingsfunktionär iförd handskar skall sätta upp poängsiffrorna på resultattavlan och föra protokoll. Spelarna själva 

får inte göra detta.  

• Endast självservering av kaffe/the, läsk och förpackade godis utan övrig kioskverksamhet. 

• Uppsalalag som spela inte en match direkt efter förre matchen ombeds att lämna hallen 
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Matchresultat 

• Resultaten från matcher kommer att uppdateras efter varje omgång på vår hemsida: 

https://www.fyriscurling.se/tavlingarilillskarcurlinghall/guldapplet2020/Liveresultat/  

 

• Matchar ska sändas med live streaming via IK Fyris Uppsala curlings nya 

Facebooksida:  

https://www.facebook.com/ikfyriscurling  

Du behöver inte ha en Facebook-konto för att titta. 

 

 
 

 

https://www.fyriscurling.se/tavlingarilillskarcurlinghall/guldapplet2020/Liveresultat/
https://www.facebook.com/ikfyriscurling
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Deltagande lag  
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Spelschema  
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Slutspelet 
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Vinnare Guldäpplet 

 

 

 
BertMagnuz med Vänner –  
Guldäpplet vinnare 2019 

 
  

År Lag Klubb 

2019 BertMagnuz med Vänner IK Fyris Uppsala 

2018 Goldline Södertälje CK 

2017 Börtnansfisk/Lag Forsberg 
Amatörföreningens CK, 

Sundbyberg 

2016 Goldline Södertälje CK 

2015 Team CRALB Amatörerna, Sundbyberg 

2014 Lag Jonasson CK Granit, Gävle 

2013 Grillby Invest IK Fyris/Linköping CK 

2012 Adamant 
Adamant Curling,  

St. Petersburg, Russia 

2011 Lag TakeOut IK Fyris curling, Uppsala 

2010 Lag SEAB IK Fyris curling, Uppsala 

2009 Lag Forsberg Amatörerna, Stockholm 

2008 Lag Lindbom Silverstenen, Sala 

2007 Lag Take Out IK Fyris curling, Uppsala 

2006 Lag Forsberg Amatörerna, Stockholm 

2005 Lag Sohlberg Sundbyberg CK 

2004 Inställt För få lag anmälda 

2003 Lag Owe Larsson Silverstenen, Sala 

2002 Lag Grönlund Hyvinge, Finland 

2001 Lag Grönlund Hyvinge, Finland 

2000 Lag Lennart Johansson Uppsala curlinggille 

1999 Lag Lindbom Silverstenen, Sala 

1998 Lag Magnus Hugardt SJ CK 

1997 Lag Åkerberg ENA 

1996 Lag Rissanen Finland 

1995 Lag Jan Cardani ENA 

1994 Lag Arfwidsson Norrköping CK 

1993 Lag Göran Pettersson Silverstenen, Sala 

1992 Lag Göran Pettersson Silverstenen, Sala 

1991 Lag Ove Stenholm ENA 

1990 Lag Orrainen Hyvinge, Finland 

1989 Lag Orrainen Hyvinge, Finland 

1988 Lag Orrainen Hyvinge, Finland 

1987 Lag Stenholm ENA 

1986 Lag Thorsell Runstenen 

1985 Lag Thorsell Runstenen 

1984 Lag Hernell SJ Uppsala 

1983 Lag Arre Rollin Silverstenen, Sala 

1982 Lag Carina Sers Örebro 
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Vinnare FyrisNatta 
 

År Lag Klubb 

2015 Lag Take Out IK Fyris curling 

2014 Lag Norberg Stocksunds CK 

2013 Lag Forsberg Amatörerna, Stockholm 

2012 Lag Forsberg Amatörerna, Stockholm 

2011 Lag Melin Skellefteå CK 

2010 Lag Dahlberg Södertälje CK 

2009 Polaris Warszawa, Polen 

2008 Lag Nyberg Stocksunds CK 

 
  
  
 
 


