Inbjuder till spel i div 4 2020-2021 – v. 2
OBS!! Fri anmälan – samtliga klubbar!
Spelplats
Datum
Uppsala
14 – 15 november
8 lag
Sundbyberg
14 – 15 november
8 lag
Danderyd
14 – 15 november
8 lag
Södertälje
14 – 15 november
8 lag
8 lag
Sala
9 – 10 januari
Sundbyberg
9 – 10 januari
8 lag
Danderyd
9 – 10 januari
8 lag
Södertälje
9 – 10 januari
8 lag
Sala
13 – 14 februari
8 lag
Uppsala
13 – 14 februari
8 lag
Sundbyberg
13 – 14 februari
8 lag
Danderyd
13 – 14 februari
8 lag
8 lag
Sala
13 – 14 mars
Uppsala
13 – 14 mars
8 lag
Danderyd
13 – 14 mars
8 lag
Södertälje
13 – 14 mars
8 lag
På grund av Covid-pandemin kan inte 16 lag spela samtidigt i Danderyd och det betyder att
vi måste ha 4 helger för varje serie. Datum ovan avser lördagar och söndagar. Några
matcher kan dock komma att spelas på fredagar för att frigöra lördagseftermiddagar för
uthyrning i några hallar. Det slutgiltiga spelschemat kommer att visa detta.
OBS:
Alla MCF-divisionsspel under höst 2020 är inställd. Vi försöker att dra igång tävling efter
nyår. Scheman bestäms beroende på antal lag som anmäler sig.
Anmälan och avgift:
Skriftlig anmälan med e-postadress och telefonnummer till lagets kapten samt
namnuppgift på övriga lagmedlemmar ska vara Mälardalens Curlingförbunds kansli
tillhanda senast den 22 november 2020
Anmälan ska skickas till båda nedanstående mejladresser:
evy.gustafsson41@gmail.com, tel: 070-774 28 09 OCH
jeff.martin@fyriscurling.se, tel: 076-171 90 23.
Var noga med att alla uppgifter finns med. Kontrollera mot bifogad blankett!
Anmälningsavgiften 750:-/lag faktureras varje klubb, när anmälningarna har kommit in.
På grund av att Div 4 och 5 inte spelades färdig under förra säsongen, blir det två parallella
serier i division 4 i år och ingen division 5. Lagen kommer att delas upp i dessa serier för
att i möjligaste mån skapa två lika starka grupper.
De två bäst placerade lagen i varje serie kvalificerar sig till division 3 kommande
säsong. De näst bästa 6 lagen i varje serie får stanna kvar i division 4 till kommande
säsong medan lagen som är sämre än plats 8 går ned till division 5 kommande säsong.
Antal lag som går upp och ned kan justeras lite beroende på hur det går i de högre
serierna (Elitserien och division 1).
Rullstolscurlare äger rätt att delta i Mälardalens divisionsspel.
Med curlinghälsningar,
Mälardalens Curlingförbund

Till Division 4,
2020-2021 i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppland, Västmanland och
Gotland) anmäls följande lag:
Då många av lagen i division 4 ändras och utvecklas så önskar vi att varje klubb
rangordnar sina lag inbördes, så att indelning i grupper kan ske så rättvist som
möjligt.

KLUBB:
LAG 1:
Lagkapten

E-post:

Lagmedlemmar:

KLUBB:
LAG 2:
Lagkapten: E-post: …………………………………
Lagmedlemmar:

KLUBB:
LAG 3:
Lagkapten:
Lagmedlemmar:

E-post:

