Inbjudan till Polis och Brand SM i Cykel:
Tempocykling och Mountainbike
27-28 maj 2020

På uppdrag av Svenska Polisidrottsförbundet och Svenska Brand & Räddningstjänstens
Idrottsförbund inbjuder Varbergspolisens SoIF och Halmstad Brandkårs IK till SM i
Landsvägcykel tempo och MTB

TID OCH PLATS
Den 27-28 maj 2020 i Halmstad och Varberg
TÄVLINGSPROGRAM
Onsdagen den 27 maj. Start 14:00. Landsvägcykel tempo, ca 20 km. Landsvägar öster om
Halmstad.
Torsdagen den 28 maj. Start 10:00. Mountainbike 18 km. Skogsområde centrala Varberg.
KAMRATMÅLTID
På kvällen 27 maj, 19:00. Pizzabuffé från vedeldad ugn, kaffe med efterrätt. Restaurang
Solviken, Apelviken Varberg.
ANMÄLAN
Anmälan via epost till otto.eriksson@polisen.se, senast 18 maj 2020.
Efteranmälan senast 25 maj mot 50kr förhöjd anmälningsavgift.
Uppge namn, Polis/Brand, förening, klass och gren/grenar.
Klasser: D/H21, D/H30, D/H40, D/H50, D/H60.
Utanför mästerskapet genomförs lagtävling där resultatet av de tre främsta från samma
förening räknas samman.
AVGIFTER
Anmälningsavgift 200kr per gren.
Kamratmåltid 200kr.

Anmälningsavgiften och kostnaden för kamratmåltiden sätts in på Varbergspolisens Idrott och
skytteförening: Varberg Sparbank 8388-1, 42036095 eller Swish 1233717220. Anmälan är
bindande, ej återbetalning. Kom ihåg att skriva namn, klass och gren/grenar vid inbetalning.
Frågor besvaras av thomas.josarp@polisen.se eller anders.nordlund@halmstad.se
LOGI
Apelviken Varberg.
Boende i form av hotellägenheter med 2st sovrum á 2st enkelsängar. Ni kan alltså bo 1-4st
personer per hotellägenhet. Priset varierar beroende på antal personer per lägenhet och längd
på vistelse men ett riktpris är 500-600kr/person/natt inkluderat rabatt på 10%. För att erhålla
rabatten uppge ”PBSM20” vid bokning och boka ditt boende innan 31/3 2020 för att ta del av
detta erbjudande. Bokning sker helst online via vår hemsida www.apelviken.se men går också
bra på telefon 0340 64 13 00 eller e-post info@apelviken.se
Vi erbjuder också campingtomter för den som vill resa med husvagn/husbil. I boendepriset
inkluderas tillgång till pool och enklare tvätt-station för cyklarna. Det finns möjlighet att ta in
cykeln i hotellägenheten eller att ställa den precis utanför på altanen om man önskar.
ÖVRIGT
Prisceremoni sker efter tävlingen respektive dag.
Banprofiler, PM, startlistor och resultat kommer att publiceras på www.brandsm.se samt på
tävlingens Facebooksida ”Polis och Brand SM Cykel 2020 ” Följ Facebooksidan för
kontinuerlig information om tävlingarna.

Välkomna till Halland!!

