
Inbjudan till Svenska Polismästerskapen & Brand-SM i orientering & fältsport 
 
Brandkårens IK Storstockholm samt Stockholmspolisen IF Orientering inbjuder till SPM i 
orientering och fältsport samt Brand-SM i orientering 2013. 
 
Tid: 
Den 3-5 september 2013. 
 
Program: 
3 september - Fältsport (endast Polis-SM) 
4 september - Långdistans 
5 september - Medeldistans 
 
Samlingsplatser: 
Fältsport - Tallmilan, Rosersberg 
Långdistans - Eneby torp mellan Märsta och Sigtuna 
Medeldistans - Pinnbacken, Märsta 
 
Kartor: 
Skala 1:7500 för HD60 och äldre, övriga 1:10 000. 
 
Terrängbeskrivning: 
 
Fältsport 
Småkuperad, mestadels lättframkomlig, bitvis stenbunden mark. Hela området är väg- och stigrikt och 
förekomsten av ängsmark är stor. Mestadels god framkomlighet, men det finns inslag av ris och gall-
rad skog. 
 
Långdistans 
Måttligt kuperad skogsmark med lättlöpta berghällar bestående av i huvudsak barrskog i varierande 
ålder med god sikt och god till mycket god framkomlighet. I terrängen finns några detaljrika höjdpartier 
men även storskog och sankmarker. Områden med nya skogsröjningar finns med god framkomlighet. 
Lättare banor går i skogsmark med ett sammanhållet stignät. Otydliga stigar kan komma att snitslas. 
 
Medeldistans 
Stigrikt måttligt kuperat friluftsområde med några rejäla backar, små grönområden med tät skog, i 
övrigt lättsprunget. 
 
Klassindelning: 
 
Fältsport 
D21, D40, D50, D60 & H21, H40, H50, H60. 
Utmanarklass: Denna klass har endast 5 kontroller på linjen under punktorienteringsdelen - ej 
syftningskontroller, samma skjutmoment, lättare orienteringsbana (gul nivå). 
 
Orientering 
Polisen - D21, D40, D50, D60, D70 & H21, H40, H50, H60, H70, H80. 
Utmanarklass: Denna klass har lättare orientering (gul nivå). 
Brandkåren - Dam, H21, H40, H50, H60, H70, H80. 
 
Anmälan: 

Senast den 6 augusti till, e-post sturenilsson@telia.com.  
OBS, skicka en kopia till frej.fernstrom@ssbf.brand.se 
I anmälan skall framgå, namn, födelseår, klass, förening. Ange personligt SportIdentnr. Hyrpinne 
tilldelas à 20 kr/start ifall SI-pinne ej anmälts.  
Ange även att du deltar på brand SM. 
OBS! Glöm inte anmälan till kamratmåltiden! 
 
Avgifter: 
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Fältsport 160 kr, orientering lång och medel samt utmanarklass 110 kr/dag. Avgiften sätts in på 
plusgiro 708413-0 Stockholmspolisens IF Orientering i samband med anmälan. Avgiften för 
kamratmåltiden är 250 kr och sätts in på samma konto som ovan. 
 
Efteranmälan: 
Senast 20 augusti enligt ovan mot förhöjd avgift på 50 %. 
 
Första start: 
Fältsport - tisdag den 3 september kl. 14.00. 
Långdistans - onsdag 4 september kl. 12.00. 
Medeldistans - torsdag 5 september kl. 10.00. 
 
Stämplingssystem: 
SportIdent används varje dag. Ange personligt SI-nr vid anmälan. Saknas pinne tilldelas en hyrpinne à 
20 kr, betalas tillsammans med anmälningsavgiften. 
 
Vapen: 
SigSauer kaliber 9 mm av RPS godkänt som tjänstevapen, medföres under hela tävlingen. 
För HD60 som ej har eget tjänstevapen tillhandahålls vapen på skjutplatsen. Vapnet behöver ej 
medföras under löpningen. Anmäl behov av lånevapen vid anmälan så vi vet antal. Vapnen tas om 
hand efter målgång och förvaras genom arrangörens försorg. Vapnen återlämnas efter avslutad 
tävling sista tävlingsdagen. 
 
Priser: 
Plaketter enligt bestämmelser. Prisutdelning för fältsport och långdistans i samband med kamrat-
måltiden. Medeldistansen klassvis snarast efter tävling. 
 
Kamratmåltiden: 
Den 4 september kl. 19.00 på Tre Rosor. Buffé inklusive lättdryck och kaffe. Pris 250 kronor. 
OBS! Även barservering. 
 
Bestämmelser: 
Svenska Polisidrottsförbundets tävlingsbestämmelser, SBRIF:s regler samt Svenska 
Orienteringsförbundets tävlingsregler. 
 
Återbetalning: 
Anmälan är bindande och ingen återbetalning av anmälningsavgiften eller kamratmåltid sker. 
 
Försäkring: 
Allt deltagande sker på egen risk. 
 
Jury: 
Tävlingsjury kommer att finnas enligt bestämmelser. 
 
Förslag på boende: 
Tre Rosor Pensionat & Konferens www.trerosor.se erbjuder ekonomirum (boende i enkelrum, två 
enkelrum delar dusch, hall och toalett för 420:-/person, enkelrum standard 530:-/rum, dubbelrum 770:-
/rum (extrasäng 200:-/säng och natt). Boka på 08-590 355 90 eller info@trerosor.se. Uppge boknings-
kod ”Polis-SM”. 
 
Upplysningar: 
Jörgen Karlsson 010-56 304 42, mobil 070-895 16 00. 
Sture Nilsson 08-530 379 34. 
Brand: Håkan Dahlbäck 070-2842203  
Brand: Frej Fernström 070-3726270 
Startlistor, PM och resultatlistor kommer att finnas på hemsida www.sigtunaok.se 
 
Välkomna! 
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