Swedish Open Carrom
En
Championship
10-11 maj 2014 Stockholm
Första svenska mästerskapen i Carrom
anordnas av Club Striker i samarbete med
Carrom.se och Svenska Carromförbundet!
Tack vare våra sponsorer, Fårösunds Fästning, kommer
turneringen att spelas på Tvålpalatset vid Mariatorget på
Södermalm. Intresset har vida överträffat våra förväntningar
och vi får hit en rad toppspelare från Tyskland, Frankrike,
Polen och Italien utöver våra svenska spelare, inte minst våra
svenska Europamästare i Dubbel (2013).
•
•
•
•

förening
Fakta om Carrom
Carrom, ibland kallad ”Indisk Biljard”, har
ca 50-80 miljoner utövare i världen,
framför allt i Asien med tonvikt på
länderna kring Indiska Oceanen.
Det är ett rent skicklighetsspel (vissa
likheter finns med den enklare formen
”Couronne” men man spelar utan kö) och
spelas av två spelare (singel) eller fyra
spelare (två lag i ”dubbel”).

Ca 32 deltagare, varav hälften från övriga Europa
Turnering i åtta ronder, lördag 10 – söndag 11 maj
Åskådare välkomna
Vid återkommande tillfällen kan man själv pröva på
Carrom under dessa två dagar

På senare år växer spelet stadigt i väst
(USA, Kanada och Europa) och även i
Korea och Japan.

Vi välkomnar även nya
spelare till vår
stockholmsförening:
ClubStriker
(Sverok-klubb)
www.carrom.nu

Olympisk Sport?
Under de olympiska spelen 2004 i Aten
introducerades medlemmarna IOK för
Carrom i syfte att få Carrom att ingå i OS.
En långsiktig plan från Carromförbunden i
Indien och Sri Lanka finns för att få
Carrom som en (försöks) OS-gren 2020
eller 2024.

17:e Europeiska Mästerskapen i
Carrom gick av stapeln i Polen
(Leszno) den 20 – 23 juni. 120
deltagare från 10 länder kämpade om
titlarna i tre klasser; Lag-, Dubbel och
Singel. Sveriges dubbellag tog hem
titeln som Europamästare 2013!

Huvudsponsor
farosundsfastning.com

Tävlingar
Varje år anordnas mängder av turneringar
där World Cup är den största med ca 25
deltagande länder. I Europa har EM
anordnats i 17 år. Indien och Sri Lanka
dominerar sporten, i Europa har Storbritannien varit främsta nation men
Frankrike, Tyskland är utmanare.
Sverige
Carrom har etablerats under de senaste
två åren. Tack vare starka spelare från
Asien har spelet fått draghjälp och klubbar
har startat i Malmö och Stockholm. På
några fritidsgårdar/skolor spelas Carrom
redan idag och vi hoppas att med hjälp av
elitspelarna ytterligare öka intresset för
Carrom de närmaste åren.

För mer info se www.carrom.se
Kontakt: Gunnar von Arnold 070 – 745 03 50. info@carrom.se

