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Infobrev til alle samarbeidspartnere og medlemmer i Lillehammer 
Curlingklubb september 2020 

 
Kjære samarbeidspartnere og medlemmer! 

 
Her kommer litt info om aktiviteten i klubben så langt i det som ser ut til å bli en spesiell 
sesong påvirket i stor grad av Covid 19 situasjonen.  På tross av utfordringene dette 
medfører, ser det ut til at vi skal kunne få til en sesong med mye god aktivitet for alle 
medlemmer i klubben. Det ser utfordrende ut å få til internasjonale turneringer for de av 
lagene våre som har planer og ambisjoner om det, men nasjonalt vil nok sesongen kunne gå 
mer eller mindre normalt dersom situasjonen ikke endrer seg mye.  
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Trening 
 
Etter at sesongen startet opp med Askus Sommercurling uka før skolestart med 14 unge 
deltakere, er vi nå godt i gang med treningene for alle grupper. Det er ukentlige treninger for 
kids, yngre junior, junior, NTG Curling, egen dametrening, seniortrening for de godt voksne 
og trening for paracurlerne våre. Vi har også fått spilt de siste kampene fra sist sesong i 
bedriftsserien som måtte avlyses i mars. Det er godt oppmøte på treningene i alle grupper 
med god stemning.  
 
Norgescup  
Førstkommende helg går sesongens første Norgescup for senior av stabelen på Snarøya. Her 
stiller klubben sterkt med hele fire lag påmeldt. Her skal vi bite godt fra oss mot alle de beste 
lagene i landet på seniorsiden.  
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NM Mixed Double  

 
 
Helga etter fra 25. – 27. september, skal vi arrangere NM i Mixed Double for senior som ble 
avlyst/utsatt i mars på hjemmebane i Lillehammer Curlingarena. Her har vi spillere fra 
klubben på hele sju lag, så vi har godt håp om NM medaljer på hjemmebane. For å holde 
antall publikum nede i disse tider, kommer vi ikke til å annonsere arrangementet. Men alle 
våre samarbeidspartnere er hjertelig velkommen til å ta en tur til hallen for å se god curling. 
Her deltar alle de beste spillerne i Norge med bronsemedaljevinnerne fra sist OL -
Nedregotten og Skaslien i spissen. I år er vi også stolte av at Kristin Skaslien skal spille for 
Lillehammer Curlingklubb. Vi byr på gratis kaffe og vaffel til våre sponsorer i kiosken hele 
helga.  
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EM 2020 
Det var dessverre ingen veg utenom å avlyse EM i november. Coronasituasjonen gjør det 
dessverre ikke mulig å få til dette i år. Den gode nyheten er at vi etter alle solemerker blir 
tildelt arrangementet for 2021. Da håper vi at verden kan være tilbake til normalen og at vi 
kan arrangere et EM sånn som det bør være med folkefest og god stemning. Her kommer 
det snart mer info fra oss både når det gjelder spennende sponsormuligheter og ikke minst 
muligheter til å delta som frivillige til å lage tidenes Curling EM på Lillehammer.  
 
Arrangement utover høsten 
 
Men selv om EM er avlyst i høst så ligger vi ikke på latsiden når det gjelder arrangement i 
regi av klubben. NM Mixed Double er allerede nevnt. I tillegg til dette skal vi ønske 
velkommen til NM for junior den første helgen i desember og vår tradisjonelle GD Cup for 
kids- og Yngre junior helgen etter.  
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Sparebank 1 Gudbrandsdalserien 
 
Snart går også startskuddet for vinterens vakreste eventyr nemlig Sparebank 1 
Gudbrandsdalserien! Her oppfordrer vi alle sponsorbedrifter, andre bedrifter og 
vennegjenger til å melde på lag. En lavterskel aktivitet med sosial profil som også får vekket 
konkurranseinstinktet til live. Les mer om dette på hjemmesidene våre og ta kontakt ved 
spørsmål.  
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Gruppearrangement 
 
Det er også veldig viktig å informere om at vi kan tilby gruppeaktiviteter i hallen på et trygg 
og god måte innenfor Curlingforbundets smittevernrutiner. Det er bare å ta kontakt for et 
hyggelig tilbud. Mange bedrifter har behov for å oppleve noe artig sammen utenfor 
arbeidsplassen etter en tøff tid. Curling er artig også med en metersregel!  
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Granittlosjen er årets store nyhet for å vise at du støtter klubben. I uvisse økonomiske tider 
pga corona, er dette også en flott mulighet til å hjelpe klubbens økonomi.  
 
Nå kan du: 
 

• Eie din egen stein 

• Årsavgift kun kr 600,- 

• Få:  

• Gratis kaffe og vaffel på arrangementer 

• Navn på granittlosje veggen godt synlig inne i hallen 

• Delta på granittlosje-turneringen i mars 

Ta kontakt med Johan@ferskvann.no for å sikre deg din favorittstein!  
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Bruk partnerne våre!  
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Til slutt kommer vi med en oppfordring til alle medlemmer om å bruke klubbens 
samarbeidspartnere! Se på oversikten ovenfor, så vet dere hvor dere skal handle neste gang! Uten 
betydelig økonomisk bidrag fra våre partnere har vi ingen mulighet til å kunne tilby et så godt 
tilbud til barn- og unge i klubben som det vi gjør per i dag! 

Minner om handleavtalen hos Sport 1 Lillehammer som gir alle medlemmer i klubben  15 % rabatt 
på alle ordinære varer. Gjelder ikke på sykkel, elektronikk, tilbudspriser og kampanjevarer. Under 
egne handledager kan du også få 25 % handledagsrabatt på alle ordinære varer. Gjelder ikke på 
sykkel, elektronikk, tilbudspriser og kampanjevarer.  

 
 
Med dette så ønsker vi alle våre gode samarbeidspartnere og medlemmer en riktig god høst!  
 
Hilsen 
 
Lillehammer Curlingklubb 
 
 
Jostein Buraas 
Styreleder  
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