ÅRSBERETNING
STABEKK CURLING KLUBB
2021

Et lite utvalg fra sekretariatet i fm NorgesCup 1 på Snarøya

STABEKK CURLINGKLUBB
Stabekk Curlingklubb har 132 medlemmer pr. 31.12.2021.
Stabekk Curlingklubb har i 2021 følgende lag:
Divisjonsspill:

Lag «På Tynn Is», Lag «Peder Hellberg», Lag «Philibert»,
Lag «Smultbollen» og Lag «Stabekk Blanda Lag».

NM Veteran 60+:

Lag Winsnes

Hver onsdag kl. 10.30 - 14.30 er det Veterancurling, og hver tirsdag kl. 19.30 har vi
Klubbtrening.
Stabekk Open 2021 ble avlyst.
Styret har i 2020 hatt 1 årsmøte (digitalt) pluss noen med fysisk oppmøte og 2 styremøter.
Tor Brauti sitter i styret til A/S Curlingbaner.
Pål Trulsen er ansatt som Generalsekretær for NCF.
Grethe Brenna sitter i styret til NCF.
Toril M. Ekeli sitter i Valgkomitéen til NCF.
Bent Ånund Ramsfjell er Vice President i WCF.
Vi deltok på Forbundstinget på Lillehammer (Toril Ekeli og Tor Brauti).
Stabekk CK har deltatt på årsmøtet til OACK og A/S Curlingbaner.

Klubbens hjemmeside: www.stabekkcurling.com .

Vi er med i Grasrotandelen. Org.nr. 999 135 366.
Stabekk, 10. mars 2022
Peder Hellberg (styreleder)

DIVISJONSSPILLET
Stabekk Curlingklubb deltok med 4 lag i 2020/2021 sesongen.
Men hele sesongen ble avlyst.
2020/2021 har vi følgende lag med:
2. divisjon
Lag Peder Hellberg
Lag Philibert
Lag Smultbollen
3. divisjon
Lag På Tynn is
Lag Stabekk Blanda Lag

EJCT – European Junior Curling Tour
EJCT ble arrangert i Snarøya Curlinghall 22. – 24. oktober.
Stabekk CK og Oslo CK var arrangør.
Det deltok 6 jentelag og 8 guttelag.
Tsjekkia, Sveits, Skottland, Tyskland og Sverige stilte med lag. Veldig hyggelig.
7 av lagene var norske.

EKTE VETERANER 62+
2021-sesongen ble av den spesielle sorten og sterkt avkortet.
I 2021 har vi hatt maksimum 37 medlemmer i Veterangruppen. 2020 sesongen ble som kjent
avsluttet 6. november grunnet strengere koronaregler. Disse strenge tiltak ødela hele vinter og vårsesongen 2021.
1. september ble vår offisielle åpning av 2021-sesongen med 20 spillere på isen.
Nils Ødegård hadde allerede fylt 90 år, men gruppen ønsket å hylle Nils. Bløtkake ble bestilt og Nils
ble behørig feiret med kake og taler i lunsjen 8. september.

Norgescup ble arrangert i Snarøyahallen 17-19 September hvor veteranene gjorde en innsats med å
stå for resultatservice.
Veteranene gjorde også, som vanlig, en real innsats som sjåfører, resultatservice og forefallende
arbeid ved EJCT arrangementet 22-24 oktober.
NM for Senior og Veteran skulle ha vært arrangert av Norges Curlingforbund og Stabekk CK
27-29 mars. Dette ble det selvfølgelig ikke noe av. I stedet ble dette NM avholdt 5-7 november av
Hedmark CC på Stange. Med en florerende korona var det ikke blant våre veteraner så stor
entusiasme for å delta , men vi fikk et lag med.
Jo Gade, Viggo Lund, Odd Luytkis og Per Winsnes klarte å kvalifisere laget for sluttspill og
semifinale. Dessverre klarte laget ikke å vinne semifinalen og heller ikke bronsefinalen, så det ble
med den sure fjerde plassen. Det var i alt 8 lag med - 3 Bygdøy - 3 Hedmark - 1 Sørmarka
(Stavanger) - 1 Stabekk.
Den største årlige begivenheten i veterangruppen er Fritzner Cup. Lasse, Morten og Ole D tok på seg
ansvaret for dette arrangement som ble bestemt avholdt 8. og 15. desember. De gjorde en strålende
jobb.

Innledende runder ble avholdt 8. desember, men dessverre ble vi igjen innhentet av nye og strengere
koronaregler som dessverre førte til at vi måtte utsette finalene og plasserings-kampene på ubestemt
tid. I tillegg måtte Halvor avbestille julelunsjen han hadde ordnet med. Sesongen 2021 hadde dermed
kommet til sin slutt.
Grunnet koronasituasjonen har vi hatt noe lavere deltagelse på onsdagscurlingen i 2021 enn tidligere
år. Generelt har deltagelsen vært på ca 18-22 stk.
Vi har brukt alle fire baner (A-D) og spilt 2 matcher av 4 omganger før lunsj og 1 match av 4
omganger etter lunsj.
Siden det alltid er litt usikkert med antall fremmøtte har vi fortsatt med at hver og en tar med egen
matpakke til lunsjen.
Gruppen består i all hovedsak av spillere i aldersgruppen 70+ og 70++. Rekruttering av «yngre»
spillere hadde vært ønskelig og det vil bli jobbet med dette i tiden fremover. Alle gode forslag blir
mottatt med stor takk.
Per Chr. Winsnes (leder av Veterangruppen)

ANDRE TURNERINGER
NorgesCup 1 på Snarøya
NC1: Lag Hårstad fra Oppdal, Lag Rørvik nr2 og Lag Wibe nr 3.

