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Medlemsinformation 
Medlemsavgift 

Inbetalningen sker till klubben Swish eller bankgiro. Markera betalningen med namn, personnummer samt vilken licensnivå ni kommer att 

tillhöra. Om det skulle ske några förändringar av er licensnivå under säsongen ber vi er vänligen att kontakta Alf eller Ture. 

Senior  800 kr 

Junior  400 kr 

Nybörjarsenior 500 kr 

Junior t om 7:e klass 250 kr 

Stödmedlem  200 kr 

Licensnivå 1: Motion. 

För seniorer >21 år och juniorer 16 - 21 år. 

Motionslicens ger rätt att spela alla inbjudningstävlingar i Sverige med regional, nationell eller internationell status samt att spela som reserv vid 

ett tillfälle i seriespel. 

Med inbjudningstävling avses tävling där mer än två föreningar utöver arrangerande förening bjuds in. 

Licensnivå 2: Distriktstävlingar 

För seniorer >21 år. 

Distriktslicens ger rätt att delta i seriespel och mästerskap som arrangeras av distriktsförbundet. 

Licensnivå 3: Förbundstävlingar 

För seniorer >21 år. 

Ger rätt att delta vid Division 1, Elitserie och SM-Tävlingar samt andra tävlingar som arrangeras av SCF, exempelvis kval till Universiaden.  

Licens Juniorer 

För äldre juniorer: 16 - 21 år. 

Säsongen 2022–2023 behövs juniorlicens för alla som är födda mellan 30/6 2006 och 30/6 2001. 

"Ger samma spelrättigheter som nivå tre och tecknas av juniorer 16–21 år." 

 

Gäller även för övriga tävlingar som arrangeras av SCF som exempelvis kval till European Youth Olympic Festival. 

Ingen licens behövs för yngre juniorer 0 - 15 år 

Säsongen 2022–2023 gäller det samtliga som är födda efter 30/6 2006 

 

Klubbens aktiviteter 

Ungdomsträning 

Ungdomsträningarna kommer att vara på onsdagar kl.18:00. 

Mer avancerade träningar kommer att vara på måndagar kl.18:00 (startar senare under säsongen). Denna träning kommer att vara mer inriktad på 

utveckling, teknik, taktik och tävling. 

Lunchcurlingen 

Lunchcurlingen kommer som vanligt att spelas på onsdagar kl.11:00. 

Kamratcurlingen 

Kamratcurlingen kommer att spelas på tisdagar och möjligtvis torsdagar kl.19:00. 

Spelschema kommer att sättas upp på anslagstavlan i curlinghallen. 

 

Håll utkik på klubbens Facebook-sida och hemsida för mer information! 
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