Internserien 2018-2019
Datum

Bana 2 Bana 3 Bana 4 Bana 5 Bana 6 Fikajour

Lag

Lagnamn

12 nov -18

A10-A9 A8-A6

19 nov -18

A2-A1

Kontaktperson:

A7-A5

A4-A3

A8

A1

Nygammalt

Fredrik Friberg - fredrik@nassjosaw.se

A6-A9

A4-A7 A5-A10 A1-A8

A3-A2

A9

A2

Ungdom på glid

Bo Hallman - bo.k.hallman@telia.com

26 nov -18

A9-A5

A1-A6

A8-A3

A2-A7 A10-A4

A1

A3

Cederström

3 dec -18

A4-A9

A7-A8

A6-A5

A3-A1 A2-A10

A3

A4

Kenneth Boys

10 dec -18

A9-A2 A10-A8 A1-A7

A5-A4

A2

A5

Framtiden

Mats Thilén - matsthilen@hotmail.com

7 jan -19

A8-A9

A6-A4

A2-A5

A7-A3 A1-A10

A4

A6

Peterson

Sebastian Aguilera - sebastian.aguilera@icloud.com

21 jan -19

A1-A9

A5-A8

A7-A6 A10-A3 A4-A2

A6

A7

Ové & Fasa

11 feb -19

A9-A3 A7-A10 A8-A4

18 feb -19

A7-A9

A3-A6

A1-A5

A6-A2

A10

A8

Sweeping Beauties

A3-A5 A10-A6 A2-A8

A4-A1

A7

A9

Jönköping Energi

A10

Old Spice

25 feb -19
4 mar -19
11 mar -19
18 mar -19

Slutspel - gruppspel
Högdraget: 5 lag
Lågdraget: 5+ lag

25 mar -19
1 apr -19

Semifinaler

8 apr -19

Finaler

Välkomna på fika! Fika serveras efter 3 omgångar vid varje tillfälle!

Slutspel
De fyra bästa lagen samt en joker avancerar till Högdraget,
resterande lag tar plats i Lågdraget. Till Lågdraget kan även
nybildade lag ansluta. Vid fler än fem lag i Lågdraget kan slutspelet i
Lågdraget byta spelform för att passa schemat.
*Jokern är det lag bland de fem sämsta med bäst teedragning

Slutspelet startar den 18 februari med gruppspel och den 25 mars
spelas semifinaler för de fyra bästa.
Tävlingen avgörs den 1 april med finaler och bronsmatcher.
Reserver
Behöver ditt lag reserver? Kolla reservlistan som sitter på
anslagstavlan i hallen!

Lars Cederström - lars@c-strom.se
Kurt Jacobsson - kurt.jacobsson48@gmail.com

Bo Mattsson - bo_mattsson@telia.com
Herman Petersen - herman.petersen@telia.com
Tommy Andersson - yta@telia.com
Håkan Inger - hakan.inger@gmail.com
Fikajour

Före matchstart:

Sätta på kaffe och hälla upp i termos. Plocka fram fikabröd, servetter, kaffekoppar.

Efter matchslut:

Torka rent borden. Ställa i ordning bord och stolar. Plocka bort fikabröd, kaffe m.m. och torka rent i köket.
Diska kaffekannor och termos.

Tävlingsbestämmelser
Matcherna spelas i 6 omgångar och får sluta oavgjort.
Vinnande lag skriver in resultatet på resultattablån som finns anslagen på anslagstavlan.
Matcher får spelas på tre spelare men inte färre.
Om lag inte kan spela på schemalagd tid skall lagkaptenen komma överens med motpart om ny speltid.
Sista dag att spela uppskjutna gruppspelsmatcher är den 11 februari.
Teedragning sker efter den sista matchen - för lag Framtiden sker den 21 jan, för övriga lag 11 feb
Om två eller fler lag hamnar på samma poäng efter gruppspelet rankas lagen enligt följande: inbördes
möten, teedragning och antal vunna omgångar i gruppspelet.
Frivillig träning på matchbanan från kl 18:00.
Matcherna startar kl 18:30 eller enligt annan överenskommelse med motpart.
Startavgiften á 400 betalas till tävlingskommittén eller bankgiro 835-6867 senast 2018-11-12
Nya lag som önskar deltaga i Intenserien efter årsskiftet anmäler sig till Tävlingskommittén på e-post
kontakt@jonkopingcurling.se senast den 11 februari 2019.

