
INFORMATION 
 

Brandkårs-SM och Svenska Polismästerskapen  
på cykel 2018 i Örebro. 

 
 
På uppdrag av Svenska Polisidrottsförbundet och Svenska Brand & Räddningstjänstens 
Idrottsförbund inbjuder Örebro Polisen och Nerikes Brandkår till SM i LVG-tempo och MTB 
 
Tid och Plats: 
Den 11 och 12 september 2018 i Örebro. 
 
Tävlingsprogram: 
 
Tisdagen den 11 september, Landsvägstempo. 
Sträckan kommer att vara ca 20 km och mer detaljerad bansträckning kommer  
Första start klockan 13:00 
 
Onsdagen den 12 september, Mountainbike. 
I och runt Markaskogen centralt i Örebro. Bansträckning kommer senare men vi räknar med en 
segrartid på ca 60 min 
Första start klockan 10:00 Dam, H50 och H60. 4 varv på banan 
Andra start klockan 11:00 H20, H30 och H40. 5 varv på banan 
 
 
UTMANARKLASS 
I samband med SPM och SBM 2018 körs utmanarklasser för polis och brand. 
Meningen med utmanarklass är att komma och prova på utan att tävla i åldersklass och om 
mästerskap. 
Tempobanan är ca 20 km lång och den kommer att köras samma längd för utmanarklasserna. 
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. (I anmälningsavgiften ingår mat efter 
deltagandet.) 
Någon officiell tidtagning kommer inte att publiceras. 
 
 
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 polis och brandanställda. 
 

 
 
 
 
 



 
ANMÄLAN 

 
 

Sänds till fredrik.backlund@nerikesbrandkar.se  
Senast 1 september 2018. 

 
Uppge namn, förening, klass och aktuella starter. 
(Klasser D/H20, D/H30, D/H40, D/H50, D/H60 samt UTMANARKLASS. Se övrigt.) 
 
Avgifter: 
Anmälningsavgift är 200 kronor per gren. Anmälningsavgiften är inklusive lättare förtäring efter 
landsvägstempot den 11:e september och inklusive lunch efter MTB den 12:e september. 
Anmälningsavgiften sätts in på Nerikes Brandkårs IF:s bankgirokonto 752-3368.  
Kom ihåg att skriva namn, klass och start/starter.  
 
Frågor: 
Fredrik Bäcklund, 0739-298861. fredrik.backlund@nerikesbrandkar.se 
Lars Staf, 010-563 13 35 eller 0730-82 24 90. lars.staf@polisen.se.  
 
 
Logi: 
Ni som deltagare ordnar med eran egen logi. Vi kan rekommendera Gustavsvik camping som har 
stugor att hyra. Därifrån är det lätt att ta sig till båda tävlingsområdena utan att behöva åka genom 
stan. Annars finns ju många hotell att välja på. 
 
Övrigt: 
Arrangören förbehåller sig rätten att flytta deltagare i klass som inte uppfyller SM-status (minst 2 
deltagare måste delta). Deltagaren flyttas då upp till en yngre klass. 
Vill ni hyra MTB av Sörbybacken så finns det ett antal, mejla då direkt med dem på 
henrik@sorbybacken.se 
  
Prisutdelning för landsvägstempo kommer ske i samband med måltid efter tävlingen den 11:e 
september. 
 
Prisutdelning för mountainbike kommer ske i samband med lunch den 12:e september. 
 
Kamratmåltid 
Tisdagskvällen förgylls med lite cykelsnack och käk i Sörbybackens lokaler. 
För 120:-, som betalas in till samma bankgiro i samband med anmälningsavgiften, så får ni käket. 
Olika drycker inhandlas sedan på plats i baren. (både med och utan alkohol finns) 
skriv med i anmälningsmejlet om ni vill vara med på kamratmåltiden och om ni har några matallergier. 
Det är trevligt om så många som möjligt kommer på kvällen. 
 
Banprofiler, startlistor och resultat kommer att publiceras på www.brandsm.se  
 
 
Välkomna! 
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