INVITASJON TIL
NORGESCUP RUNDE 1
BYGDØY CC JUBILEUMSTURNERING OG SUPERFINALE
SNARØYA OG BYGDØY, OSLO 8.-10. OKTOBER 2010

Bygdøy Curling Club ble stiftet 21. oktober 1960 og fyller således 50 år den
21. oktober 2010. Dette markerer klubben ved å arrangere to turneringer. I
tillegg arrangere vi en superfinale mellom vinnerne av de to turneringene, med
ekstra premie. Turneringene vil gå av stabelen i Snarøya og Bygdøy Ishaller.
Første spillepass starter fredag 8. oktober kl 1700. Avslutning med finaler og
premieutdeling på søndag ca kl 1600 for Norgescup og Jubileumsturnering og
kl 1900 for superfinalen.
JUBILEUMSTURNERINGEN er åpen for alle lag, og arrangeres for å
oppmuntre til økt konkurransespill for lag i Norge. Spilleopplegget kommer an
på antall påmeldte lag. Antagelig double knock. Maks 16 lag. Det deles ut
10 000,- kr i første, 5 000,- i andre og 2 500,- i tredje premie. Spilles på
Snarøya og på Bygdøy, med finaler på Bygdøy.
NORGESCUP RUNDE 1 vil inngå som en ordinær del av Norgescupen og gi
eliteserielag poeng etter plassering. Lag som har prioritert for plass i
Norgescupen er garantert plass vel påmelding i tide. Det gis vanlige premier for
Norgescup. Det spilles med double knock. Kampene spilles på Snarøya.
SUPERFINALE arrangeres mellom vinnerne av de overstående turneringene,
med en premie på 5 000,-. Spilles på Bygdøy søndag ca kl 1700.
HOTEL Innkvartering Radisson Blu Park Hotel, Lysaker – Sportspriser 595,-/
695,- v/bestilling til Tlf. 67 82 35 30 v/ Cathrine Tangen eller
cathrine.tangen@radissonblu.com Oppgi referanse: RO 0810 BYGD.

Påmeldingsavgift for hver av turneringene er 2000,- Vi gjør oppmerksom på at
det ikke er mulig å få faktura for å betale for deltagelse etterskuddsvis.
Påmeldingsavgiften må være betalt innen fristen ellers kan laget deres bli
strøket, dersom ikke annet er avtalt. Lag som ikke har betalt ved turneringens
start får ikke delta.

JUBILEUMSTURNERING
Bygdøy Curling Club har gleden av å invitere til Jubileumsturnering som
arrangeres for å feire Bygdøy Curling Club sine 50 år som Curling Club.
Turneringen er åpen for alle lag. Spilleopplegget kommer an på antall
påmeldte lag. Antagelig double knock. Maks 16 lag. 10 000,- kr i første premie.
5 000,- i andre premie. 2 500,- i tredje premie. Spilles på Snarøya og på
Bygdøy, finaler på Bygdøy.
Premiepenger:

Startavgift:
Minimum antall kamper:
Påmeldingsfrist:

1. plass
10.000 NOK
2. plass
5.000 NOK
3. plass
2.500 NOK
2.000
3
15. september 2010

Turneringen starter fredag med første spillepass kl 1700 og avsluttes søndag kl
1600 med premieutdeling. For lag som reiser langt er det mulig å få første
spillepass kl 2000 på fredag. For turneringen gjelder prinsippet om ”Any Four
Curlers” som betyr at dere ikke trenger å tilhøre klubb eller lag for å delta, det
er også lov å komponere lag med spillere fra forskjellige klubber og lag.
Påmelding - sendes til bygdoy.curling.club@gmail.com
Oppgi følgende informasjon ved påmelding
• Lag, klubb
• Navn på spillere
• Kontaktinformasjon med telefon og e-postadresse
• Navn og antall som deltar på buffé lørdag kveld, 150,- per person.
Startavgift 2000 NOK. Betaling til kt.nr 5081.05.29897. Det gis en ukes
betalingsfrist fra den dagen dere har fått bekreftet deltagelse. Vi gjør
oppmerksom på at det ikke er mulig å få faktura for å betale for deltagelse
etterskuddsvis. Påmeldingsavgiften må være betalt innen fristen ellers kan
laget deres bli strøket, dersom ikke annet er avtalt. Lag som ikke har betalt ved
turneringens start får ikke delta. For spørsmål send e-post til samme adresse.
Eller gå inn på www.bygdøycurling.no eller www.curling.no
Kiosk og Middag
Kiosk vil være åpen under hele arrangementet med salg av pølser, og diverse
kioskvarer. Det vil bli et arrangement med buffé I Snarøyahallen lørdag kveld,
billetter til buffeen her koster 150,- per person.

Bygdøy Curling Club – 50 years of curling in Oslo

INVITASJON NORGESCUP RUNDE 4
Bygdøy Curling Club og Norges Curlingforbund, har gleden av å invitere til
første runde av sesongens Norgescup.
Dato:
Maks antall lag:
Startavgift:
Premiepenger:

8. – 10. oktober 2010
16
2.000
1. plass
10.000
2. plass
5.000
3. plass
2.500

Minimum antall kamper:
Påmeldingsfrist:

3
Fredag 27. August 2010

Turneringen starter fredag med første spillepass ca kl 17:00 og avsluttes
søndag ca 16:00 med premieutdeling. Alle lag, også eliteserielag og lag i
internasjonal gruppe, skal melde seg på. Lag som ønsker Wild Card-plass får
tilbakemelding så snart som mulig etter fristen om de har fått plass.
Kiosk og Middag
Kiosken vil være åpen under hele arrangementet med salg av pølser, og
diverse kioskvarer. Det vil bli et arrangement med buffé I Snarøyahallen lørdag
kveld, billetter til buffeen her er koster 150,- per person.
Påmelding
Sendes til bygdoy.curling.club@gmail.com, med kopi til avsuther@online.no
Oppgi følgende informasjon ved påmelding
• Lag, klubb
• Navn på spillere
• Kontaktinformasjon med telefon og e-postadresse
• Navn og antall personer som deltar på buffé lørdag kveld.
For spørsmål send e-post til samme adresse. Eller gå inn på Bygdøy Curling
Club sin hjemmeside www.bygdøycurling.no Eller på www.curling.no
Vi ønsker velkommen!
Bygdøy Curling Club – 50 years of curling in Oslo

SUPERFINALE
Superfinale arrangeres mellom vinnerne av de overstående turneringene, med
en premie på 5 000,-. Spilles på Bygdøy. Vinneren av hver av de overstående
turneringene gis anledning til å delta i en superfinale med spill om ytterligere
premiebonus. Det ligger i utgangspunktet 5000,- i potten til vinneren. Dette er
allikevel avhengig av at det til sammen er påmeldt minst 25 lag til de to
turneringene, dersom det blir færre påmeldte lag forbeholder arrangørene seg
retten til å justere premien. Superfinalen spilles på Bygdøy og starter kl 1700.
det spilles over 8 omganger, minimum 6 omganger.
English review
Bygdøy Curling Club was founded 21. October 1960 and fills thus 50 years on
21. October 2010. The club would like to highlight this by arranging two
tournaments. In addition we will organize a Superfinal between the winners of
the two tournaments, with extra premium.
The events will take place in Snarøya and Bygdøy curling rinks in Oslo,
Norway. First Draw will begin on Friday 8. October, at 1700 cet.
The Norgescup will be a regular part of the Norgescup and give points for the
Norwegian eliteserie, by location. The Norgescup is a series of tournaments
with some of the best teams in Norway. There is a regular premium for the
Norgescup (10000/5000/2500 NOK). It is played with a double knock system. It
is played at Snarøya curlingrink. It is attended by many of the best Norwegian
teams.
The Bygdøy anniversary Tournament is open for all teams, and “Any Four
Curlers”. The program and playsystem depends on the number of registered
teams. It will most likely be the double knock. Maximum 16 teams. 10 000, NOK to winner. 5000, - to second place. 2500, - to third place. Plays in
Snarøya and Bygdøy curling rinks. Finals played at Bygdøy.
A Super Final is held between the winners of the above events. An extra
premium of 5000, - NOK is awarded the winner. Played at Bygdøy Sunday at
ca 1800.
Registration fee for each tournament is 2000, -.It is not possible to pay for
participation in arrears. Registration fee must be paid within the period otherwise teams can get delisted, unless otherwise agreed. Teams who have not
paid by the tournament start can not attend. Contact on e-mail for questions.
We welcome all teams to a weekend of great curling in Oslo.

Greetings from Bygdøy Curling Club – 50 years of curling in Oslo

