
Inbjudan till

Brand- & polis-SM
Längdskidor och alpint 2022

SBRIF och Orsa Grönklitt arrangerar 2022 
års tävlingar i Orsa Grönklitt den 15 och 
16 mars

Tidsprogram
Tisdagen 15 mars
Förmiddag:  Individuella längdtävlingar 
Eftermiddag: Alpina tävlingar
Kväll:  Bankett i Toppstugan

Onsdag 16 mars
Förmiddag:  Längdstafett

Tävlingsprogram och klasser 
Längd 
H21 och H35 Gemensam Klassiskt 15 km

H 40, H45, H50, H55, H60,  
Damer och Motionsklass Gemensam Klassiskt 10 km

H65, H70, H75 och H80 Gemensam Klassiskt 5 km

Sedvanlig klassindelning i 5-årsintervaller och seniorklass HD21. 
I klasserna H35 till och med H80 respektive D35 till och med D80 
(brand- och polis-SM var och en för sig) skall minst två deltagare 
starta för att mästerskap skall gälla. Vid mindre antal sker uppflyttning 
till närmast yngre klass. Seedning i klasserna sker efter föregående års 
resultat. Tid för första start anslås efter sista anmälningsdag.

Stafett
Seniorer och Oldboys Stafett Klassiskt 3 x 5 km

I stafettklassen Oldboys får deltagare från 35 år och äldre delta, den 
gemensamma åldern skall dock överstiga 130 år. Födelseår anges vid 
anmälan. Tid för första start anslås efter sista anmälningsdag.

Alpint
H21, H30, H40, H50, H60, Damer, Snowboard och Telemark

I tävlingen ingår också en motionsklass. Motionsklassen är öppen 
för alla oavsett ålder. Tävlingen omfattar storslalom, snowboard och 
telemark. I klasserna damer, snowboard och telemark finns bara en 
åldersklass i varje disciplin och alla åker i en storslalombanan.

De tre bästa från varje förening räknas in i en lagtävling. Snowboard 
och telemark räknas ej in i lagtävlingen.

Bankett
Kommer att hållas i Toppstugan på skidbacken på tisdagskvällen.

Boende
I Orsa Grönklitt finns ett stort urval av stugor samt vandrarhem.  
Bokning och frågor sker genom cecilia.difs@orsagronklitt.se er på  
tel: 0250-462 24. Stugorna hyrs ut söndag–torsdag, på utvalt boende 
lämnas 10 % rabatt.

Anmälan
www.orsagronklitt.se/skidakning/brand-sm 
Sista anmälan senast den 25 februari 2022.

Avgifter
Individuella starter längd 325 kr/start inkl spårkort 
Individuella starter alpint 445 kr/person inkl tävlingskort 
Startavgift stafett  375 kr/lag
Bankett   420 kr/person

Liftkort och spårkort, är inräknat i startavgiften
Avgifterna för starterna och banketten faktureras efter anmälan.

Frågor
Startlista och PM kommer på www.brandsm.se.

Frågor angående anmälan och boende görs på  
cecilia.difs@orsagronklitt.se


