
 

INBJUDAN TILL POLIS OCH BRAND-SM PÅ CYKEL 
 

På uppdrag av Svenska Polisidrottsförbundet och Svenska Brand & Räddningstjänstens 

Idrottsförbund inbjuder Dalapolisens Idrottsförening och Räddningstjänsten Dala Mitt 

till Svenska Polismästerskapen samt Räddningstjänstens SM på cykel 2017. 

 

Tid och plats: 

Den 6-7 september 2017 i Falun.  

 

Tempolopp: Onsdag 6 september 2017. 

Första start kl. 14.00. Tempoloppet kommer att köras i anslutning till 

Räddningstjänstens lokaler i Falun.  

 

Banans längd är 22 km. 

Vändpunkt 

 
 

Tempobanan har måttlig kupering med tre vändpunkter. Det finns två ”riktiga 

slakmotor” med en total höjdskillnad av ca 80 meter (snäll bana). Vid backe 2, ”Lasses 

Big Hill Climb” kan det komma att delas ut ”Bergspris” till den starkaste klättraren (i 

samband med ev bankett). 

 

Mountainbike: Torsdag 7 september 2017. 

Tävlingen kommer att köras på en varvbana i anslutning till Lugnet och Kårestugan. 

Beroende på antalet startande kan två startgrupper komma ifråga. 

 

Beräknad segrartid är för H21-H40 ca 60 minuter och för D21-D70 samt H50 –H70 ca 

45 minuter. 

 

 

 

 

Start och mål 

För mer info, sök på Strava 

”Polis och Brand SM TEMPO 

2017” 

 



UTMANARKLASS: 

I samband med SPM och SBM 2015 har beslutats att köra utmanarklasser för polis och 

brand. Meningen med utmanarklass är att komma och prova på utan att tävla i 

åldersklass och om mästerskap. Tempobanan är 22 km lång och den kommer att köras 

samma längd för utmanarklasserna.  

 

Vad gäller mountainbike så kommer utmanarklasserna att köra ett mindre antal varv då 

den banan är lite mer utmanande. 

 

 Anmälan görs på samma sätt som till tävlingsklasserna, men att man noterar att man 

deltar i UTMANARKLASS och där man även gör klart om man deltar i polis eller 

brand. Observera att ingen indelning i åldersklass kommer att genomföras. 

Anmälningsavgift är densamma som för tävlingsklass. Någon officiell tidtagning 

kommer inte att publiceras. (Möjlighet skall finnas att få reda på sin egen tid.) 

Meningen med utmanarklasser är att den som inte varit med på något mästerskap eller 

inte känner sig manad till att "tävla på riktigt" ska få en möjlighet att komma och vara 

med och delta i cykelgemenskapen som finns bland oss polis och brandanställda. 

 

ANMÄLAN: 

Sänds till mikael.edback@polisen.se senast 1 september 2017. Uppge namn, förening, 

födelseår och aktuella starter. (Klasser H20, H30, H40, H50, H60, H70, D20, D30, D40, 

D50, D60, D70 UTMANARKLASS. Se dock övrigt.) VÄNLIGEN VAR TYDLIGA 

OM NI ÄR BRAND ELLER POLIS I ANMÄLAN. 

 

Vid för få anmälningar, för att tävla om SM-medaljer, i en klass, sker uppflyttning 

till närmsta yngre klass. Minsta antal för att genomföra en klass är två startande. 

 

Avgifter: 

Anmälningsavgift är 200 kronor per gren. Anmälningsavgiften är inklusive enklare 

förtäring efter Tempoloppet den 6 september samt lunch den 7 september.  

Avgifter sätts in på Dalapolisens IF konto på något av följande tre alternativ: 

Bankkonto: 90240019484 (Länsförsäkringar Bank)  

Bankgiro: 5054-6779  

Swish: 123 224 11 31. 

 

 

 

 

 

 

 



Boende: 

Enklare boende finns att tillgå till självkostnadspris. Kårestugan (OK Kåres klubbhus på 

toppen av Lugnet, ca 75 meter från hoppbackarna). Först till kvarn gäller. Det finns 15 

madrasser i stugan och kostar 200 kr/person. 

 

Vandrarhems alternativ i närheten av Lugnet 

http://www.falufangelse.se/ 

 

Lyxigare alternativ i närheten av Lugnet 

https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/falun/scandic-lugnet-

falun?cmpid=ppc_BH2d&mckv=s_dc|pcrid|164434568397|kword|scandic%20falun|mat

ch|e|plid|&gclid=CK-skdCC-dICFRIPGAodZSIKTw 

 

 

Bankett: 

Vid fler än 20 anmälda arrangeras en bankett på kvällen den 6 september vid 

Officerssalongen vid Kungliga Dalregementet. Klädsel Kavaj. Kostnad 250:-/person. 

 

Välkomna till cykelstaden nr 1 
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