Kære 6. klasser i Silkeborg Kommune
D. 16-24 marts 2019 afholdes der VM for kvinder i curling i Silkeborg Sportscenter.

Silkeborg Curling Club inviterer Jer til at
være en del af curling-festen
Danmark er repræsenteret i A rækken med
kvinde-landsholdet.

På dagen
I inviteres til at se en kamp i arenaen og opleve curling på nært hold.
Inden kampen er der et kort oplæg med en international spiller, der vil fortælle om livet som curlingspiller
og selve spillet, så I kan følge med i kampen.
Oplægget vil foregå på engelsk.
Efter kampen kan I deltage i den store Curling Quiz, hvor det er muligt at vinde et mini curling-spil med hjem
til Jeres klasse – så husk at sæt jer godt ind i alle curling facts inden vi ses!

Kørsel og pris
VM arrangementet er gratis.
Fælles buskørsel tilbydes alle skoler med afgang fra skolen senest kl. 08.00. Overvej gerne om det er
nødvendigt eller om eleverne selv kan transportere sig til Sportscentret.
Alle udgifter betales af Dansk Curling Forbund som led i forbundets børne- og unge strategi.

Inden kampdagen
Benyt muligheden for at lære mere om curling. Varm op til kampdagen ved at undersøge curlingsportens
historie, beregn banens vinkler eller lær mere om de lande, der deltager til VM. Mulighederne er mange og
kun fantasien sætter grænser.
Vi opfordrer hver klasse til at vælge et land, klæd jer i landets nationalfarver og lav jeres eget banner, så I kan
heppe på dem i hallen.
Kampprogrammet kan ses til februar 2019 på dette link: http://www.worldcurling.org/wwcc2019

Kampdage
Under VM kan der vælges billetter til én af følgende dage:

Dato

Tidspunkt

Mandag 18/3 2019
Tirsdag 19/3 2019
Onsdag 20/3 2019
Torsdag 21/3 2019
Fredag 22/3 2019

08.15 Ankomst til Silkeborg Sportscenter
08.30 Oplæg med international spiller
09.00 Kampstart
12.00 Curling Quiz og tak for i dag

Endeligt kampprogram forventes færdig i februar 2019 og kan ses på den officielle VM side:
http://www.worldcurling.org/wwcc2019.
Tilmelding
Tilmelding foretages af skolens kontaktperson, der vil modtage al yderligere info per email.
Ved tilmelding angives:
-

Skolens navn
Antal klasser, elever og lærere
Navn, email og telefonnummer på kontaktperson
Om der ønskes bus kørsel til og fra Silkeborg Sportscenter

Tilmelding sendes til DCuF’s udviklingskonsulent Lotte Bork Søbye på lotte@curling.dk senest 13/2 2019.

Skolemesterskab 2019
Skolemesterskab 2019
I september 2019 inviteres alle 7. klasser i kommunen til en undervisningsdag med curling.
Til VM så I curling og nu får I mulighed for selv at lære at spille som de professionelle – ”at slide på isen, feje
med kosten og sætte en sten i huset”.
Et modul med undervisning varer 2½ time og indeholder teori, regler, opvarmning, teknik og kampe.

I november afholdes der Skolemesterskab i Silkeborg Kommune
– er din klasse den bedste til curling?
Flere informationer om de 2 events samt datoer følger snarest.

