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Sarpsborg Boccia- og Teppecurlingklubb har gleden av å kunne invitere til stevne i Teppecurling og 
Boccia. Stevnet finner sted i Skjeberghallen den 25. og 26.september 2021. 

NB! Grunnet Covid-19 situasjonen vil gjeldende regler for smittevern følges, stevnet kan av
den grunn bli avlyst på kort varsel. Innbetalte kontingenter vil bli tilbakebetalt i sin helhet. Det er 
mulig det ikke blir kiosk av smittevernhensyn! Ta eventuelt med egen mat og drikke! Det er butikk i 
nærheten. 

CURLING: Lørdag spilles det lag; klassifiserte klasser, damer og herrer åpen. Seriespill i puljer. 

BOCCIA: 

Søndag spilles det individuelt; klassifiserte klasser, damer og herrer åpen. 
Spilles etter gjeldende regler for teppecurling. 

Kontakt: Kari Bjørk Østby, 97331553. 

Lagspill foregår lørdag og søndag i klassene barn-junior-1-1R-2-3-4-5 og åpen. 
Ved færre enn 3 lag i en klasse, slås klasser sammen.  

Kontakt: Hanne-Kristin Kåven Kraus, 90121580. 

PROGRAM: Lørdag 25.september 
Kl. 09.00 Ledermøte i hver gren 
Kl. 09.30 Åpning 
Kl. 10.00 Kampstart curling alle klasser. 
Kl. 10.00 Kampstart boccia alle klasser. 
Søndag 26.september 
Kl. 09.30 Individuelt curling herrer. 
Kl. 09.30 Individuelt curling damer. 
Kl. 09.30 Avsluttende kamper i boccia. 

Vi forbeholder oss retten til endringer i programmet og til å flytte kamper. 
Ikkespillende dommere som er påmeldt innen påmeldingsfristen, honoreres med kr. 250 pr. dag om de 
dømmer minimum 5 kamper om dagen. Utbetales etter kl. 14.00 søndag. 

PREMIERING: Full premiering i barne- og juniorklassen, ellers 1/3 dels premiering. 

STARTKONTIGENT: Lag  kr 600,- 
Individuelt kr 400,- 
Startkontingent innbetales på kontonr. 6129.05.26379 
Startkontingenten innbetales ved påmelding. 

PÅMELDINGSFRIST: 27. august 2021

Påmelding sendes:  Sarpsborg Boccia- og Teppecurlingklubb 
Postboks 201 
N-1702 SARPSBORG
Epost: kari@okviken.no



 
OVERNATTING; 

 
 
  
QUALITY HOTEL SARPSBORG, er for tiden et karantenehotell og kan ikke ta imot 
andre gjester i helgen vi skal ha stevne! Vi beklager! 
 
 
SCANDIC HOTEL SARPSBORG, telefon (+47) 69 12 42 00  
 
Enkeltrom  kr 990,-   
Dobbeltrom  kr 1090,-   
3 sengs rom  kr 1190,-  
4 sengs rom  kr 1290,-  
 
Ved bestilling på Scandic, oppgi Sarpsborg Boccia & Teppecurling 24.09 for å få disse 
prisene. 25 rom er holdt av, rom som ikke er booket frigjøres for salg 14 dager før stevnet 
og etter denne dato er ordinære priser gjeldene. Bestill på 69 12 42 00 
eller sarpsborg@scandichotels.com 
 
 
 
Minner også på hoteller i nærområdet, her er det ikke avtalt noe priser! 
 
Quality hotel Fredrikstad 69393000 
Scandic City Fredrikstad  69385600 
 
Høk Kro 69168000 

mailto:sarpsborg@scandichotels.com

