
Laguppställningar, spelschema och regler KM mixed dubbel 2021-22 

 

 Grupp A 

A1 Ingrid Meldahl/ Mats Nyberg 

A2 

Team SWASP 

 (Lottie Aspengren, Göran Swedberg 

A3 Anna Rindeskog/ Johan Aspenberg 

A4 Helena Sundborg/ Ulf Sundborg 

A5 Bettan Gunnarsson/ Jan Andersson 

 

 Grupp B 

B1 

Lag Klange Wikström  

(Anna och Rolf) 

B2 Åsa Häggman/ Mikael Raab 

B3 Maria Guslin/ Mikael Guslin 

B4 Eva Darlington/ Åke Jernberg 

B5 Josefine Lehander/ Elias Omnevik 

 

 

Spelschema 

 
Efter lagets första match är det teedragning. Varje spelare spelar 2 stenar, en inhand och en 

outhand. 

 Bana A Bana B Bana C Bana D Står över 

21/2 A1-A2 A3-A4 B1-B2 B3-B4 A5, B5 

28/2 B1-B3 B2-B5 A4-A5 A2-A3 A1, B4 

7/3 A2-A5 A1-A3 B2-B4 B1-B5 A4, B3 

14/3 B3-B5 B1-B4 A3-A5 A1-A4 A2, B2 

21/3 A1-A5 A2-A4 B4-B5 B2-B3 A3 ,B1 

 

28/3 - Semifinaler  

30/3- Final och bronsmatch. Obs! detta är ett extra spelpass för att vi skulle kunna genomföra 

gruppspel och ge lagen fler matcher. 

 

 

Spelschema uppdaterat 2022-02-23 

 



Grupp A 

Lag A1 A2 A3 A4 A5 Tee Poäng Plac. 

A1. 
Meldahl/ 
Nyberg 

  X        

A2. 
Team 
SWASP 

   X       

A3. 
Rindeskog/ 
Aspenberg 

    X      

A4. 
Sundborg/ 
Sundborg 

     X     

A5. 
Gunnarsson
/Andersson 

      X    

 

 

Grupp B 

Lag B1 B2 B3 B4 B5 Tee Poäng Plac. 

B1. 
Klange 
Wikström 

  X        

B2. 
Häggman/ 
Raab 

   X       

B3. 
Guslin/ 
Guslin 

    X      

B4. 
Darlington/ 
Jernberg 

     X     

B5. 
Lehander/ 
Omnevik 

      X    

 

 

 



Regler för KM mixed dubbel  

 

Matcherna spelas i 8 omgångar och får sluta oavgjort. 2 poäng för vinst och 1 poäng för 

oavgjort.  

 

De två bästa lagen i varje grupp går till semifinal. Slutar flera lag på samma poäng är det 

inbördes möte som avgör, i andra hand tee-dragning. 

 

Lagen får flytta på matcher, men gruppspelsmatcherna ska vara färdigspelade före semifinal-

passet måndag 28/3. Meddela spelledaren Åsa Häggman om ni behöver flytta en match. 

 

Lagen får ta in en reserv vid behov, reserven måste vara av samma kön som den spelare den 

ersätter och får inte vara reserv i andra mixed dubbel-lag. 

 

Kostnaden är 200kr/lag och betalas senast vid spelstart, gärna innan, swisha till Åsa Häggman 

070-4687187.  

Spelledare: Åsa Häggman, haggman.asa@gmail.com 

 

Spelet 

 

Båda lagen har sex stenar, varav en för varje lag är förplacerad i starten av varje omgång. 

De två positionerna i mixed dubbel är att antingen spela sten ett och fem, eller de tre stenarna i 

mitten. Spelarna får byta positioner mellan omgångarna. Båda spelarna får sopa. 

Viktiga regler att minnas är att första utslagningen får ske med fjärde spelstenen i varje 

omgång. Egna stenar får inte heller slås ut innan det. Skulle ett lag nolla en omgång, går 

fördelen av sista sten över till motståndarlaget. 

Vid ett tillfälle varje match kan lagen välja att spela powerplay, se stenposition nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelstenens placering  

mailto:haggman.asa@gmail.com


 

Spelstenen placeras så att den är i linje med bakre fyrfotens (gult område) bakre linje. Stenen 

placeras mitt på centerlinan.  

Laget med sista sten inleder med en sten i bakkanten av fyrfot, laget utan sista sten inleder 

med en centerguard. 

Powerplay 

 

När Power Play används, flyttas de förplacerade stenarna ut till corner-guard och sten bakom 

den, enligt internationella regler.  



Garden läggs som en sidogard i direkt linje från hack till stenen i bo, som då blir helgömd. Laget 

med sista sten väljer vilken sida de vill flytta spelet till. Power Play får inte användas i 

skiljeomgångar.   

 

 


