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Forslaget består af noget god mad og hygge i klubben, gerne
samtidig med at der spilles OL på TV. På den måde kan
klubben samles om at se curling og spise noget mad sammen.

Forslag 1 - Brunch og
OL-storskærm 

 
Kampene til OL med dansk 
deltagelse vil blive spillet 
dansk tid klokken 02:00, 
07:00 og 13:00 i perioden 
10/02-19/02.

 

Et forslag til et arrangement kunne derfor være klokken 
07:00 – 10:00 eller 12:30 – 15:30.

Projekter og lærred eller et stort TV
Adgang til DR og Tv2
Mad og drikkevare

Ressourceliste til afvikling

 

Varighed – ca. 3 timer



Forslaget lægger op til en klub begivenhed, hvor der dystes i
forskellige discipliner for at vinde retten som klubmester i klub-
OL. De forskellige discipliner som klubbens medlemmer kan
dyste i, kan f.eks. være:

Forslag 2
 Klubmester i klub-OL

 Figur Curling
Short Curling
Stopurs-konkurrence (Hvem kan ramme præcis 1,00 sekund
på færrest forsøg?)
Gætte resultater fra nattens OL-kampe (Kampvindere, Score
og lign.) (Skal i gang sættes dagen før arrangementet)
Gæt en landsholdsspiller Quiz (ud fra nogle specifikke
kriterier)
Brætspils konkurrencer

 
Dagens samlede klubvinder får en lille præmie, som klubben
har sørget for. Det kunne f.eks. være halv pris på næste
sæsons kontingent eller gratis kontingent for næste sæson.

2-3 stopure
Stemmeseddel eller lignende, hvor
medlemmerne dagen før kan indikere hvad de
tror OL kampene på arrangements dag ender
Quiz om landsholdspillerne (f.eks. antal
landsholdskampe, fødselssted eller lignende)
En håndfuld brætspil
Præmie til vinderen(e)

Ressourceliste til afvikling

Varighed – /+ 4 timer



Forslaget baserer sig på en formiddag eller aften med en lille skins-
turnering. Skins formatet er kort forklaret i boksen til højre. 
 

Forslag 3 
Skins OL aften

 

Skins formatet kort forklaret

Man får skins point ved at vinde enden. Værdien af
enderne stiger jo længere ind i kampen man kommer.

 En ende vindes hvis man med hammer får 2 point eller
flere, eller hvis man uden hammer stjæler 1 point eller
flere.

 Hvis enden ender blankt eller holdet med hammer blot
får 1 point, så overføres værdien af enden til næste ende.

I kan læse mere om skins reglerne her:
http://www.thesalmons.org/lynn/curling/skins.html

 

Turneringsplan og forklaring af Skins
formatet
Invitation til klubbens medlemmer med
opfordring til udklædning ift. OL-tema
Stopur eller anden tidsenhed, hvis man
ønsker at benytte sig af rotationsmuligheden
Præmie til bedst udklædte hold

Ressourceliste til afvikling

Kampene kan sagtens forkortes til 6 ender hvis nødvendigt, så man
dermed kan nå to kamprunder.
For at sætte fokus på OL, opfordres holdende til at komme klædt ud
efter et landetema, som relaterer til Vinter OL.
Der kan med fordel være 
en lille præmie til bedst 
hold udklædning.

Som et tvist til turneringen kan 
der, hvis mængden af hold 
tillader det, roteres en bane til 
højre hvert 20 minut for alle 
hold der spiller i rødt. 
Dermed møder man 
konstant nye modstandere, og 
man får en følelse af at skulle 
heppe på de andre baner 
som også spiller med 
samme stenfarve.

Varighed – ca. 3 timer 

http://www.thesalmons.org/lynn/curling/skins.html


En OL-aften for klubbens medlemmer, hvor der spises noget
god aftensmad på tværs af klubbens medlemmer. Det vigtigste
her vil være at samle klubbens medlemmer til en hyggelig
aften. 
For at sætte lidt fokus på OL kan man som forslag sætte en OL-
kamp på genudsendelse, opfordre til udklædningsmiddag eller
lave nogle aktiviteter i løbet af aftenen som har relation til OL.

Forslag 4 
Klub OL-aften

 

Mad og drikkevare
Godt selskab 

Ressourceliste til afvikling

 

Varighed – ca. 2 - 3 timer 


