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Prøv curling

Så Står du og mangler en sjov, 
udfordrende og anderledes sportsgren 
– så prøv curling!

Tjek vores hjemmeside 
for mere information

silkeborgcurling.dk

mail@silkeborgcurling.dk

Hvis du ikke fandt hvad du søgte på vores 
hjemmeside, kan du altid skrive en mail til os på:

Bliv medlem
Af Silkeborg Curling Club

Kun kr. 900,-

Pr. sæson
Se alle priser 

på hjemmesiden

Uanset om du har ambitioner om at snuppe en af 
pladserne på landsholdet, eller om du er mere til 
det sociale og hyggelige omkring curling, er du 
velkommen til at prøve sporten sammen med os. 
Curling er for alle mellem 13–90 år, og kan spilles 
på både motions- og eliteplan. Curling er en 
sport, der kombinerer teknik, fysik og strategi. 

Du behøver ikke investere i en masse udstyr. 
Klubben har det du skal bruge for at komme i 
gang. Det eneste du skal medbringe, er noget 
varmt og løstsiddende tøj og rene skridsikre sko.

HVER ONSDAG FRA 18.00

Husk at tjekke vores sæsonkalender
Sæsonen løber fra slut august til april

Voksen 25 år+



CURL’N’FUN
Verdens sjoveste spil på is!

Læs mere & book dit arrangement på 

silkeborgcurling.dk

Til et Curl’n’Fun arrangement 
kan du sammen med dine 
venner, familie eller 
arbejdskollegaer afprøve en 
olympisk vintersport, kendt fra 
fjernsynet, VM og OL. Vi sørger for at I 
får nogle sjove og underholdende 
timer på isen, selvfølgelig kombineret 
med en kyndig vejledning om spillet, 
basisøvelser og taktik.

Silkeborg 
Curling Club

Silkeborg Curling Club er grundlagt i 2007 i 
forbindelse med åbningen af Silkeborg 
Sportscenter, hvor Silkeborg for første 
gang kunne tilbyde interesserede at dyrke 
vintersportsgrene som Ishockey, skøjteløb, 
og ikke mindst curling indendøre. Denne 
mulighed blev grebet af en lille gruppe, 
passionerede curlingspillere, som i 
samarbejde med Dansk Curling Forbund og 
flere af de øvrige danske curlingklubber fik 
skabt rammerne for at kunne etablere en 
curlingklub i Silkeborg. Siden har klubben 
oplevet en fin tilgang af nye medlemmer.

Curling er en sport, hvor spillerne lader 
en sten glide ned ad en is-bane for at 
ramme en cirkel, imens såkaldte fejere fejer 
foran stenen. Det hold, der får flest sten 
nærmest centrum, får point efter hvor 
mange sten man har nærmest centrum.

CURLING KORT FORTALT

På hver bane kan 
der være 8 deltagere

Hver bane har
én instruktør

1 time & 45 min.
på isen

I låner sten, koste 
og glidesåler af os

Spillet består typisk af 8 - 10 ender. 
Hvert hold har fire spillere, som hver 
spiller to sten pr. ende, rettet mod 
huset i den modsatte ende af en   
ca. 45 meter lang curlingbane. 

Efter hver ende vinder holdet 
med stenene tættest på 

midten af huset. Holdet får et point for hver 
sten mellem midten af huset og 
modstanderens nærmeste sten. Holdet med 
flest point efter 8 - 10 ender vinder.

Fejere

Hus

Sten Curlingbanen

Alder: 13 – 90 år
Motions- & eliteplan

Kombinerer teknik, fysik & strategi

Curling er for ALLE

Du kan læse meget mere 
om Silkeborg Curling Club 
og vores mange aktiviteter 
på silkeborgcurling.dk

Prøv kræfter med curlingsporten!
Uanset om du har prøvet det før eller ej, 
så vil det glæde os at se dig på isen og 
lære dig lidt om denne dejlige sport!

Husk at klæde dig varmt på

FAMILIE- ELLER FIRMAARRANGEMENT


