SVENSKA CURLINGFÖRBUNDET
CHECKLISTA
för arrangörer av SERIESAMMANDRAGNINGAR
FÖRE SAMMANDRAGNINGEN
1) INFORMATION till lokalpress, lokalradio, regional-TV.
Gör upp om hur sammandragningen skall bevakas av media!
2) INFORMATION via affischer och flygblad.
(SCF bidrar med ett antal affischer till resp sammandragning.
3) TJÄNSTGÖRINGSCHEMA för funktionärer (is, domare, sekretariat, information).
4) ÖVERDOMARE. Vid sammandragningar för Elitserien och Div I ansvarar
arrangörsklubben för att utse ansvariga överdomare. Dessa skall dock godkännas av SCF:s
Tävlingsutskott. Krav för godkännande är att de skall ha genomgått SCF:s domarutbildning
samt helst ha erfarenhet av domarskap vid elitseriespel, SM eller vid internationella
mästerskap. Under matcherna i Elitserien skall det alltid finnas minst en domare på plats ute
i curlinghallen för att bl a kontrollera spelarnas beteende vid hogglinjen och för bistånd vid
mätningar och ev. regelproblem.
5) SAMORDNING med andra spelplatser. Vem ringer om delresultat?
Vem ringer in resultat och tabellställning till TT ? (gäller elitserierna)
6) KONTROLLERA att ni fått allt erforderligt material från SCF. T ex seriekalendrar,
resultattablåer, affischer, protokoll och inför den sista sammandragningen: SCF:s medaljer
som kommer från Sporrongs idrottspriser.
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UNDER SAMMANDRAGNINGEN
1) ÖPPETHÅLLANDE av curlinghallen. Minst 45 min, helst en timma före utsatt tid för
officiell träning och/eller ordinarie spelpass.
2) OFFICIELL TRÄNINGSTID utsatt i PROGRAMMET.
Banorna skall vara pebblade före träningstiden.
3) Banorna skall dragas och pebblas strax före resp spelpass.
4) Banorna skall dragas (med "mjukskrapa) efter halva matchen.
5) Sekretariatet med telefon måste vara bemannat hela tiden för aktuell resultatservice till
ev. andra spelorter, till massmedia och andra intresserade.
6) MATCHPROTOKOLL. Se till att dessa fylls i fullständigt med laguppställningar och
resultat omgång för omgång! Framförallt lag med 5 medlemmar måste notera vilka som
spelar resp match. Fem i laget kan få pris men då måste spelarna har varit med i minst 1/3 av
totala antalet matcher. Laguppställningarna skall skrivas in före matchstart.
För den så oerhört viktiga servicen till pressen är det nödvändigt att protokollen fylls i
fullständigt, omgång för omgång. (Det är omöjligt att skriva om en curlingmatch om man
inte via matchprotokollet får information om detaljer i matchen).
På matchprotokollen skall sekretariatet också föra in starttid och stopptid för resp match.
Detta för att få en uppfattning om vilka VM-kandidater som kan ha problem att klara
maxtiden för en VM-match, 73 minuter. (gäller elitserierna)
7) Matchresultaten förs upp på en resultattablå och en aktuell serietabell presenteras när lagen
spelat samma antal matcher.
8) Vid Elitseriesammandragningar rings, faxas eller ”mailas” resultat och aktuell serietabell in
till TT, tel. 08-692 28 40, fax 08-653 74 21, e-post: sport@tt.se och Everysport, tel.
0322-62 34 00, fax 0322-62 04 80, e-post: resultat@everysport.se på resp speldag (sen
eftermiddag eller tidig kväll).
9) SCF:s hemsida vill ha in resultat och aktuella serietabeller från Elitserier och div I.
"Maila" till helena.nyberg@curling.se och hakan.sundstrom@curling.se
10) Curlingkanalen vill också ha resultat från den sammandragning som inte bevakas med
web-TV. Maila resultat till info@curlingkanalen.se om ni inte gjort upp med Curlingkanalen
om uppdatering av resultat omgång för omgång.
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EFTER SAMMANDRAGNINGEN
1) Resultat, serietabell och övrig information (text) rings, faxas eller lämnas in till
lokalpressen samt till Svenska Curlingförbundet, fax 08/604 70 78,
e-post hakan.sundstrom@curling.se
2) Vid Elitseriesammandragningar "mailas", faxas eller rings resultat och aktuell serietabell in
till TT. Lämna aktuell tabell när lagen spelat lika antal matcher.
3) Samtliga matchprotokoll och ifyllda resultattablåer skickas in till SCF:s kansli.
Svenska Curlingförbundet Idrottshuset, Mårbackagatan 19 123 43 FARSTA
omgående efter sammandragningen.
4) Vid den sista sammandragningen för resp serie bör fotografering ske av vinnande lag för
publicering i Svensk Curling och på SCF:s hemsida.
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