
 

 

Epost:  Jarcurling@gmail.com      WWW.JARISFORUM.NO  
Jarhallen AS, Storengveien 28, 1358 Jar,  Org.nr: 992827025 MVA  

Jar Isforum, 9.oktober  2016 

Società Dante Alighieri 
Att. Emanuela Noce 
 
 
Viser til dialog om curling for deres medlemmer og deres arbeidsgivere.  Vi gir dere 20% 
rabatt på bedriftsarrangement og 10% rabatt på private arrangement.  Vi har 4 curlingbaner 
og flotte konferanse/selskapslokaler, 10-15 minutter fra Oslo sentrum. 
 
Curling er perfekt for en sosial aktivitet med kollegaer, venner og famile. Vi har hatt mange 

suksessfulle events i våre lokaler, med gode tilbakemeldinger fra våre kunder. Curling er for 

alle, det kreves ingen forkunnskaper, dere behersker veldig fort spillet og har en morsom 

teamopplevelse sammen.  Vi har gode løsninger for de som eventuelt har dårlige knær/ rygg, 

så alle kan delta.   Alt dere trenger for å spille finnes i hallen, steiner, koster og curlingsko, 

ta med litt ledig sportstøy og dere er i gang, vi har også noe bukser og jakker til utlån.  Våre 

instruktører er meget dyktige og dere får en god opplevelse. 

Vi har avtale med catering selskap for levering og eventuelt servering middag, meny finner 

dere på www.sant.no – kontakt 4000 3393, som også kan være behjelpelig med 

servering/rydding/oppvask – dette bestilles og betales direkte med cateringselskap.  Drikke 

medbringes eller kan leveres av cateringselskap.    

For bedrifter har vi et populært «Bedriftspakke», ta med jobben på curling rett etter jobb, 

pris kr 3500 per bane (8 personer per bane). 

For private har vi Curlingbursdag for barn fra 9 år,  16 barn i 2,5 time med curling i 1,5 time, 

2700 kr.  Vi har Curlingparty for voksne, 16 personer curling i 2 timer, deretter lån av lokale 

med bestikk, tallerkener i 3 timer til 6000 kr, event 8000 kr for 35 personer.  Ellers kr 250 per 

person for curling i 2 timer, minimum 6 personer. 

Les mer om våre tilbud på  www.jarisforum.no   - for bestilling  send epost til  

CURLING@JARISFORUM.no  

Med sportslig hilsen 

Morten Tveit    

Jar Idrettslag, Curlinggruppen  
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Curling har de siste årene tatt seg opp veldig etter Olympisk gullmedalje i 2002 og Olympisk 

sølvmedalje med flotte bukser i 2010 og 2014.   Det er overraskende enkelt å komme i gang, 

og det er ikke mer fysisk krevende enn hva du gjør det til selv. 

 

Curling er et spill som egner seg godt for en venninnegjeng eller kollegaer, sett gjerne 

sammen damer og herrer på samme lag.  Curling er godt for teamarbeid med 4 spillere som 

samarbeider tett.  Det er i utgangspunktet ingen utstyrsinvesteringer, men etter hvert 

ønsker kanskje noen seg eget personlig utstyr.    
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Bent Ramsfjell og Flemming Davanger (begge over) spiller og instruerer for Jar Curling, begge var 

lagkamerater med Pål Trulsen når de tok OL gull.   Nedenfor noen av våre unge og dyktige 

instruktører. 
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Curlingrommet med Smartboard – for opptil 35-40 personer.

  

Jartreffen – samlokalisert med kjøkken og utsikt til både Hockey-og Curlingbanene 

 

Møterom opp til 15 personer og Selskapslokale med plass til 150 personer 
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