
INFORMATION 
 

Brandkårs-SM och Svenska Polismästerskapen  
på cykel 2015 i Norrtälje. 

 
 
På uppdrag av Svenska Polisidrottsförbundet och Svenska Brand & Räddningstjänstens 
Idrottsförbund inbjuder Norrtäljepolisens Skytte och Idrottsklubb till SPM samt SBM på cykel. 
 
Tid och Plats: 
Den 15 och 16 september 2015 i Norrtälje. 
 
Tävlingsprogram: 
 
Tisdagen den 15 september, Landsvägstempo. 
Start och målplats vid Finsta. Ca: 15 km väster om Norrtälje. (Banan användes 2008 vid det årets 
mästerskap.) Banlängd ca 18 km. (http://kartor.eniro.se/m/G3NMB, startplats, vändning och mål.) 
Tävlingen kommer att genomföras med chiptidtagning. Chip finns att tillgå och som ska återlämnas 
efter målgång. (Om deltagare har chip från Svenska cykelförbundet så går detta bra att använda.) 
Första start klockan 13.00 
 
Onsdagen den 16 september, Mountainbike. 
Kvisthamra Bikepark som ligger vid slalombacken i utkanten av Norrtälje. 
(http://www.kvisthamrabikepark.blogspot.se/) Del av ordinarie bana kommer att köras med undantag 
av vissa hinder samt mindre höjdmeter. Tävlingen kommer att köras i varvlopp och vara ca 40-60 
minuter lång. Beroende på deltagare så kan två startgrupper komma ifråga. 
Första start klockan 10.00 
 
 
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 18 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. (I anmälningsavgiften ingår mat efter 
deltagandet.) 
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. 
 

 
 
 

http://kartor.eniro.se/m/G3NMB
http://www.kvisthamrabikepark.blogspot.se/


ANMÄLAN 
 
 
Sänds till lars.staf@polisen.se senast 1 september 2015. 
Uppge namn, förening, födelseår och aktuella starter. 
(Klasser H20, H30, H40, H50, H60, D20, D30, D40, D50, D60, UTMANARKLASS. Se dock övrigt.) 
 
Avgifter: 
Anmälningsavgift är 200 kronor per gren. Anmälningsavgiften är inklusive mat vid prisutdelning den 15 
september samt anmälningsavgift inklusive lunch den 16 september och den sätts in på  
NPSIK:s bankgirokonto 801-6693. Kom ihåg att skriva namn, klass och start/starter. (Samt eventuellt 
boende på Sportcentrum, se nedan.) 
 
 
Frågor: 
Lars Staf, 010-563 13 35 eller 0730-82 24 90. lars.staf@polisen.se.  
 
 
Logi: 
Hänvisas till http://www.svetur.se/sv/roslagen/Boende/bo/ 
Hänvisning finns på vår hemsida http://polisbrandsm.blogspot.se/ 
 
Ett enkelt boende finns vid Sportcentrum i Norrtälje. Det är "logementsboende" och sänglinne tas med.  
Kostnad för detta är 180 kr/natt. **Obs detta bokas och betalas i samband med anmälan**. 
 
 
Övrigt: 
Arrangören förbehåller sig rätten att flytta deltagare i klass som inte uppfyller SPM-status (minst 2 
deltagare) 
  
Prisutdelning för landsvägstempo kommer ske i samband med måltid efter middagen den 15 
september. 
 
Prisutdelning för mountainbike kommer ske i samband med lunch den 16 september. 
 
På kvällen den 15 september planeras någon form av mat och underhållning och inte minst 
cykelsnack. (Var vänliga att i anmälan visa ert intresse för det så vi vet ungefärligt antal.)  
 
Mer information finns och kommer att finnas på hemsidan http://polisbrandsm.blogspot.se/  
 
 
Välkomna! 
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