
 

Inbjudan 

BRAND&POLIS-SM Skidor 2023 

i Örnsköldsvik 

 
Polisidrottsföreningen Kamraterna i Örnsköldsvik tillsammans med Örnsköldsviks brandkårs 

idrottsförening står som arrangör och bjuder in till skidtävlingar. 

 

 

Tid  Evenemang  Plats 

Onsdag 15/3 10.00 Längdtävling  Skyttis IP, Valhallavägen 20 

 15.00 Storslalom  Åsbacken, Slalomvägen 20 

 19.00 Bankett, prisutdelning Fjällräven Arena, Viktoriaesplanaden 1 

 

Torsdag 16/3 09.00 Skidskytte  Olympia Bredbyn, Olympiavägen 1 

 12.00 Skidfältskytte Olympia Bredbyn 

 

Anmälan: Senast 28/2 till Urban.Vestman@Polisen.se.  

Ange antal grenstarter, åldersklass samt om ni vill delta i banketten. 

Kostnad: 1 start 300: - 2 eller fler starter 500: - Bankett 400: - 

Betalningsinformation kommer med bekräftelsemail efter anmälan. 

 

Längdskidor i klassisk stil på 5km slinga, individuell start.   

15km H21 

10km H35,40,45,50,55,60 

5km D21, 35, 45, H65,70 

 

Storslalom  

Tävlingen avgörs i 2 åk i samma bana. 

 

Kombinationstävling för den som åker både längd och storslalom, placeringar beräknas 

enligt kombinationstabell som finns på SPI:s hemsida. 

 

Skidskytte 

Skidåkning fri eller klassisk stil. Skytte med pistol i kaliber .22 (5,6mm). Vapen ammunition 

och hörselskydd medföres av åkaren. 

4 varv på 1,5km bana med en skjutning/varv (5skott) mot fallande mål (Kurvinen) 17,5m.  

Tidstillägg 1min/bom. Samma för alla klasser. 
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Skidfältskytte 

Skidåkning klassisk stil (3x2,5km), skytte med tjänstevapen. 6 stationer, 6 skott /station. 

Vapen, ammunition, hörselskydd medföres av åkaren. Magasin/vapen får inte laddas förrän 

åkaren står på skjutplats. Tomt vapen visas upp för funktionär innan man får lämna 

skjutplatsen. (ett tomt magasin får finnas i vapnet under åkning). Tidstillägg 2min/bom. 

Samma för alla klasser. 

 

Då arrangemanget går över endast två dagar och vi vill kunna köra både skidskytte och 

skidfältskytte samma dag har vi kortat ner sträckorna något för att underlätta för de som  

vill dubblera. 

 

Arrangören förbehåller sig rätten att flytta åkare till annan åldersklass. 

 

Boende: Elite Plaza Hotell erbjuder 15% rabatt om man uppger Brandman SM på skidor. 

First Hotell statt erbjuder 15% rabatt om man uppger Brandman SM på skidor. 

Det finns ett flertal övriga hotell och vandrarhem. Det finns ställplatser i gästhamnen för 

husbil/husvagn. 

 

Mat: Cafeteria med fika/hamburgare vid Skyttis IP. 

Cafeteria med fika i Åsbacken. 

Lunchrestauranger i Bredbyn, Sannas restaurang och Pizzeria, Köpmangatan 52,  

Gästgiveriet Köpmangatan 34. 

Bankett onsdag kväll 400: - 

 

Vapenförvaring 

Kan lösas på polisstationen vid behov. Kontakta Urban Vestman. 

 

Reservation Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och för dialog med SBRIF 

angående tävling och smittskyddsregler. Vi reserverar oss för att kunna ställa in med kort 

varsel. Vi kan i så fall vara tvungna att behålla en del av anmälningsavgiften för att täcka fasta 

kostnader. 

 

Ytterligare information finns på www.brandsm.se  

 

Tävlingsledning  Urban Vestman - 076-119 70 17 

  Ida Zetterlund – 070-225 57 21 

Gustav Schelin – 070-217 08-69 

 

 

Varmt välkomna till Örnsköldsvik 
  

 

 

http://www.brandsm.se/

