
DESEMBER
13.-14. desember: JuniorTour - “norgescup” for juniorlag
Juniorspillere fra hele landet møtes til turnering. Gratis inngang og åpen kiosk!

Romjula, 28. desember: Romjulscup 
Romjulscup’en 4. juledag er en uhøytidelig, uformell turnering for alle lag i Lille-
hammer som ønsker å delta. Lagene består av “any four curlers” - altså gjerne 
både mixed, yngre og eldre, erfarne og uerfarne. Julestemning, nystekte vafler og 
moro på isen fra morgen til kveld! 

JANUAR 
9.-11 januar: Fefor-turneringen: 
Utendørs curlingturnering på Fefor Høifjellshotell. Noen få plasser ledig! Turnering 
for “any four curlers” - vennegjengen eller bedriftslaget, naboene eller familien på 
utendørs curlingbane. Festhelg i skotsk tradisjon med sekkepiper, curling, bankett 
og timevis med spennende spill i snøføyka! For mer info: www.fefor.no

FEBRUAR 
20.-22 februar: Happy Curling Tour - Copa De Maljorca
Turneringsserie for alle curlinglag uansett nivå. Vi tar Syden-stemningen til curling-
banen! Turneringen arrangerers på seks ulike steder i Norge gjennom vinteren. 
Som alltid gratis inngang og åpen kiosk. Kom og se Norges antakeligvis morsom-
ste curlingturnering! 

MARS 
20.-21. mars: Hedmarks- og Opplandsmesterskapet i curling
Innlandets største bedriftsturnering. Vi kårer det beste curlinglaget i Innlandet, med 
bedriftslag fra seriespillet i Hamar og Lillehammer!

31. oktober - 6. november 

VM-kvalifisering i rullestolcurling
WWhCQ 2014 samler 12 lag fra hele verden for å kvalifisere 
de siste to lagene til VM i rullestolcurling i Lohja i Finland i feb-
ruar. Komplett kampoppsett og resultater vil finnes på våre nett-
sider www.lillehammercurling.com. Ta turen til curlinghallen for 
å se lagene i aksjon i en utfordrende versjon av curlingspillet! 
Vi har kiosken åpen og gratis inngang alle dager!

LILLEHAMMERCURLING.COM

SPILL CURLING MED VENNER OG FAMILIE!

FOR BOOKING – 48 21 46 17 – post@lillehammercurling.com
Liv Maren Mæhre Vold

Hva skjer i 
Lillehammer 
Curling Arena?

I N V I T A S J O N

GD-CUP Yngre Jr/Kids

4.-6. februar 2022

Lillehammer Curling Arena

Påmelding:
Innen 1. februar til

post@lillehammercurling.com

L I L L E H A M M E R C U R L I N G . N O

Det spilles i tråd med WCF og NCFs bestemmelser: 

• Yngre junior (gutter /jenter /mixlag) 6 omganger
•  Kids  (gutter /jenter /mixlag) 3 omganger

Spilleoppsett vil avhenge av antall påmeldte lag, 
men det garanteres minimum 4 kamper pr. lag. 
Startkontingent kr 500,- pr. lag. Turneringen inngår i  NCFs yngre junior tour.  

Overnatting: 

Leiligheter: Birkebeineren tilbyr 6-manns leiligheter på 60 m² m/ 3 soverom. 

Ved 5-6 pers. pr. leilighet Kr 3025,- pr. døgn inkl. frokost
Ved 3-4 pers. pr. leilighet Kr 2770,- pr. døgn inkl. Frokost

Inkl.  i prisen: Lintøy og håndklær og sluttrengjøring.

FRIST: Leiligheter må bestilles innen 31. januar
Bestilling: Epost: booking@birkebeineren.no evt tlf 61 05 00 80, Oppgi ordrenummer 13644

Viktig; hallen er stengt for publikum. Kun coach og en tilskuer pr. lag. Lagene må varme opp på hotellet. Alle 
måltider inntas der. Kiosk åpen med minimum av innpakket utvalg. Se for øvrig vedlegg om smittevern.
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