Hej,
Till helgen smäller det, den 1 oktober har vi äntligen is i vår fina hall i Danderyd. De som har
kämpat med att lägga isen är de som ska driva vår hall de kommande åren, House of
Curling med Peter Tedenbäck och Rolf Wikström. På Facebook kan vi följa dem och det
senaste inlägget handlar bl a om isläggningen där de även tar hjälp av Anders Kraupp. Inom
kort kommer mer information om och av dem.
Här kommer information om våra prestigefyllda och skojiga tävlingar den här säsongen, kort
och gott en förklaring till spelprogrammet 2021-2022. Var beredd, några tävlingar börjar
redan i oktober, så håll koll på vår hemsida för mer information om tävlingarna och annat
aktuellt från klubben, https://www.danderydscurlingklubb.se/
Måste börja med nya klubbens kick-off
Start-Skotten 23 okt: Börjar på eftermiddagen, ca kl. 15.00 med trivselspel och avslutar
med middag och fest. Vi får veta mer av vår festkommitté när det närmar sig, men boka upp
i almanackan redan nu!
Poängchansen: Lottat spel för unga och gamla, nybörjare och erfarna. Kom ner på kvällen
och bli inlottad i ett lag, samla poäng under säsongen för att kassera in fina priser.
Nybörjarligan: Nytt för i år. Planen är att fånga upp de som gått curlingskolan och de som
fortfarande anser sig vara nybörjare. Vi delar in lag tillsammans med några erfarna spelare
som kan hjälpa till med taktik och teknik.
Här behöver vi hjälp av medlemmar som kan ställa upp och lära ut curling i matchsituationer.
Av erfarenhet har vi lärt oss att erfarna medlemmar som agerar mentorer bidrar till att
nybörjare lär sig mer och fortsätter att spela hos oss.
Hallovin: Enligt tradition spelar vi tävlingen Hallovin vid Halloween. Man betalar en
slant, vi lottar lag och chans att vinna fina vinpriser finns. Denna tävling ingår även i
Poängchansen.
Sopa och Soppa: Nytt för i år, några lördagar under säsongen ses vi i hallen, spelar curling,
sopar oss svettiga och avslutar med en smaskig sopplunch. Självkostnadspris på soppan.
Luciacurlen: Lucia nalkas och då måste vi spela curling. En trivseltävling där vi lottar lagen.
Minnesturneringen (fd. Slakten): Jaha! Vad gör vi på Annandag jul, nu när vi bara är en
klubb? Jo, vi arbetar bort julmaten med att spela Minnesturneringen så klart :-)
T Palm VPR: Mysig figurtävling med sociala inslag där vi spelar två serier under en dag.
Resultatet i serierna får räknas till KM figur.
Dogfight: För den som vill utmana sig själv och andra. Här spelar du själv i korta matcher
mot någon annan, ger bra med träning både i taktik och fysik.
Hallkampen: Danderydshallen möter Sundbybergshallen i en prestigefylld tävling, avslutas
med enkel middag och mingel.

Avslutningsveckan: Här möts vi i olika galna matcher och utmaningar för att avsluta
säsongen.
KM- Vilka blir den nya klubbens Första Klubbmästare?!?
KM-lag: Obs! Börjar i oktober, anmäl laget senast den 13/10. Anmälningslista kommer snart
ut, håll koll på vår hemsida för mer information.
KM-figur: Första serien spelas den 28/10. Bara att komma ner till hallen för att vara med.
Du spelar själv och ska utföra olika förutbestämda uppgifter. Du får poäng efter hur bra du
utför uppgifterna.
KM-par: Sista dag att anmäla 2-mannalaget är den 25/10. Match i 6 omgångar med 8
stenar, spelarna roterar position efter varje omgång, etta och trea eller tvåa och fyra.
KM mixed dubbel: Här är det ett mixat tvåmannalag (en kvinna och en man) som spelar.
Det är ett annat spelsätt än vårt traditionsenliga KM-par, man spelar 6 omgångar och lagen
har sex stenar. En sten 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.
En spelvariant som växer i intresse och som kommer att vara med i OS. I vårt KM spelar vi
den här säsongen i frivillig kombination. Spelgruppen har ändrat upplägget och det är endast
mixade lag som gäller.

