
Silkeborg Curling Club 

Sikkerhed 
• Al færdsel på isen er på eget ansvar. Det er egen forsikring der dækker. 
• Sørg for, at ingen står i vejen til at blive ramt af din kost eller curlingsten. 
• Brug din kost til at stoppe sten. Brug af dine hænder eller fødder kan medføre skade. 
• Når du fjerner sten fra huset, skal du undgå at gå foran bevægelige sten. 
• Hvis en sten er i fare for at ramme nogen, skal du råbe PAS PÅ til rette 

vedkommende. 
• Løft ikke stenene. 
• Afslut dit slide/glidning, inden du stiller dig op. 
• Vi har hjelme til alle såfremt man ønsker dette. 
• Albuebeskyttere, knæbeskyttere og andet skal selv medbringes. 

 
Hensyn til andre spillere 

• Forstyr ikke en spiller i hacket, forbliv stille og uden for personens synsfelt. 
• Når din modstand spiller, står du ved hogline i siderne af banen. 
• Kryds aldrig isen foran en bevægelig sten. 
• Kun skipperne skal være i huset, og bør holde deres koster skjult, når 

modstanderholdet spiller. 
• Ved afslutningen af en ende skal kun viceskipperne være i huset, indtil en score er 

aftalt. 
 
Tempo i spil 

• Vær klar til at starte, når arrangementet begynder; vær ikke sent på den! 
• Sørg for at du er ved hacket, når det er din tur at spille. 
• Placer skippers sten ved hacket, så den er klar til han/hun skal spille. 
• Tag beslutninger inden for en rimelig tid; forsinkelser resulterer i forkortede spil. 

 
Pleje af isen 

• Sørg for, at du har rent fodtøj, før du træder på isen. 
• Kropsvarme smelter isen; Hold hånd og knæ i kontakt med isen til et minimum. 
• Stop sten fra at kollidere med kanterne og hacket, da det kan forårsage skade. 
• Undgå at slå din børste på isen. 
• Opbevar mad og drikke væk fra isoverfladen. 

 
Generelt 

• Det er ikke tilladt at medbringe drikkevarer. 
• Sæt din mobiltelefon på lydløs før arrangementet og husk at sikre løse genstande. 
• Ros gode skud og undgå negative bemærkninger om dårlige skud. 
• Hold scorekortet opdateret i løbet af spillet. 
• Ved starten og slutningen af spillet giver man hånden til hver af dine modstandere. 
• Hvis du vinder, skal du give din direkte modstander en drink. 


