Inbjudan till Polis och Brand SM
i Orientering
medel och långdistans
21-22 september 2022

På uppdrag av Svenska Polisidrottsförbundet och Svenska Brand & Räddningstjänstens
Idrottsförbund inbjuder Varbergspolisens SoIF till SM i Orientering medel och
långdistans.
Det kommer att erbjudas både utmanande kustterräng och härlig bokskog. Kan vi återigen bli
över 100 deltagare? Ta med en vän och kom till Varberg! Det finns banor för alla. Vi erbjuder
även lång eller kort utmanarklass (lättare banor) för de som vill utmana sig själva lite lagom.
Medeldistansorienteringen kommer att gå nere vid havet, vilket ger möjlighet till svalkande
salt havsband efter en utmanande tävling.
Vid Långdistansorienteringen är arenan i Åkulla Bokskogar. Härlig bokskog kring
Bockstensmannens fyndplats.

TID OCH PLATS
Den 21-22 september 2022 i Varberg.
TÄVLINGSPROGRAM
Onsdagen den 21 september. Start 14:00. Orientering medeldistans. Kustnära terräng i
centrala Varberg. Samlingsplats Kärleksparken, Ringvägen 132, Varberg.
Torsdagen den 22 september. Start 10:00. Orientering långdistans. Åkulla bokskogar, 20 km
öster om Varberg. Samlingsplats Åkulla Outdoor Resort.
KAMRATMÅLTID
På kvällen 21 september 19:00. Pizza från vedeldad ugn, kaffe med efterrätt. Restaurang
Solviken, Apelviken Varberg.
ANMÄLAN
Anmälan via epost till otto.eriksson@polisen.se, senast tisdag 13 september 2022.
Efteranmälan senast tisdag 20 september 18:00 mot 50kr förhöjd anmälningsavgift.
Uppge namn, Polis/Brand, förening, klass och medel/långdistans samt sportident nummer.
Ange i anmälan om du önskar låna sportident.
Klasser: D/H21, D/H40, D/H50, D/H60, D/H70, H75, H80
Utmanarklass lång eller utmanarklass kort.
Utmanarklassen passar bra för dig som inte är så van orienterare men gärna vill vara med och
springa i skog och mark. Lite lättare bana med tydliga kontrollpunkter.
Banlängd Utmanarklass: Kort ca 3km, lång ca 5 km
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AVGIFTER
Anmälningsavgift 150kr/dag (efteranmälan 50kr förhöjd avgift)
Kamratmåltid 220kr.
Anmälningsavgiften och kostnaden för kamratmåltiden sätts in på Varbergspolisens Idrott och
skytteförening konto: 83881 14203 6095 (Swedbank). Swish: 1233717220. Anmälan är
bindande, ej återbetalning.
Kom ihåg att skriva namn, klass och medel eller lång vid inbetalning.
Frågor besvaras av thomas.josarp@polisen.se 070-2042867
LOGIFÖRSLAG
-Apelviken Varberg: www.apelviken.se
-Åkulla Outdoor Resort: Akullaresort.se (Bokning med kod ”PoliSM22” från 6 juni ger 10 %
rabatt)
ÖVRIGT
Prisceremoni vid kamratmåltiden för medeldistans och efter tävlingen för långdistansen.
PM, startlistor och resultat kommer att publiceras på: fkfriskus.se samt på tävlingens
Facebooksida ”Polis och Brand SM Orientering 2022” Följ Facebooksidan för kontinuerlig
information om tävlingarna.
Lokala orienteringsklubben FK Friskus-Varberg hjälper oss med arrangemanget.

Välkomna till Varberg!!

