
 

INNBYDELSE 
 

POLITIMESTERSKAP I FOTBALL 
 

 

Sør-Vest politidistrikt, Stavanger 21 og 22. januar 2020 

 

 

I 2020 er det Rogaland og Stavanger som arrangerer. Vi gleder oss til å 

arrangere Norges største politiidretts turnering! 

 Hjertelig velkommen! 

 

 

Hallen 
 

Kampene vil bli spilt i Randaberg Arena, Torvmyrveien 24, 4070 Randaberg. 

Hallen ligger i Randaberg kommune, ca. 10 km fra hotellet. Hallen har full banestørrelse, god 

tribunekapasitet og kunstgressdekke. 

 

Klasser 
 

Det kan meldes på lag i følgende klasser: Damer, herrer, old boys (+35), old girls (35+) med 

mulighet for 2 stykk som fyller 33 år i 2020 og veteran herrer (+45) med mulighet for 2 stykk 

som fyller 43 år i 2020. Minimum 5 påmeldte lag for at old girls klassen skal gjennomføres. 

 

Vi presiserer at ALLE spillere på ett lag SKAL være medlem av samme politiidrettslag. Evt. 

må det søkes om dispensasjon for å delta på ett annet lag. Søknad sendes 

Lisbeth.Lyngved.Ulriksen@politiet.no.  

Håper distriktene får mulighet til å stille så mange lag som mulig. 

Alle spillere er selv ansvarlig for forsikring. 

 

Alle spillere som ønsker egen forsikring må tegne dette selv, se ytterligere info på 

hjemmesiden til NPI: www.politiidrett.no 

 

Kampstart vil være 0800 tirsdag 21.jan for de første kampene. Finaler vil bli spilt ca. kl. 

1500 på onsdagen. 

 

 

Hotell/Overnatting 

 
Det er ingen bookingkode, nevn hvilket arrangement dere skal delta på.   

 

Arrangør har valgt Clarion Hotell Energy som hovedhotell. Hotellet ligger like ved DNB 

Arena og adressen er Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger. Tlf. 51 34 78 00. 

Det er meget gode bussforbindelser fra Stavanger lufthavn Sola og Stavanger sentrum med 

togstasjon og busstasjon. Hotellet ligger en kort gåtur fra kjøpesenteret Amfi Madla, her får 

man kjøpt det som trengs for å komme seg gjennom PM i fotball.  

 

 

 

 

Lisbeth.Lyngved.Ulriksen@politiet.no%20
www.politiidrett.no


Arrangør har blitt tilbudt disse prisene for overnatting: 

 

Enkeltrom                                                      kr. 950,- pr rom 

Dobbeltrom                                                     kr. 1170,- pr rom 

3-mannsrom                                                   kr. 1390,- pr rom 

4-mannsrom                                                   kr. 1590,- pr rom 

 

Prisene gjelder per rom per døgn og inkluderer frokostbuffe, fri tilgang til Wi-

Fi, og fri tilgang til hotellets eget treningssenter. 

 

Bankett 
 

Banketten vil bli avholdt på hotellet. Det vil bli servert en 2-retters middag, hovedrett og 

dessert. Det vil bli stand up innslag, live-band og DJ som spiller utover kvelden/natten. 

Pris for bankett er 450,-. Betaling samlet via Vipps til Rogaland politiidrettslag, Skriv i 

melding ved innbetaling bankettPM20 + navn på lag +antall deltagere. Vippsnr. 576260. 

 

Transport 
 

Det vil bli satt opp transport på morgenen begge dager som vil frakte deltakerne til hallen før 

første kamp. Etter dette vil det gå minibusser mellom hotell og hall.   

Vi anmoder de som har egne kjøretøy å benytte disse mellom hall og hotell. 

 

GDPR 

Lagene må levere GPDR skjema. Her kan de som ønsker seg skjermet i referat, resultater eller 

bilder på NPI`s hjemmeside www.politiidrett.no krysse av for dette. 

 

 

Påmelding 
 

Påmelding gjøres via https://www.profixio.com/reg/pm-fotball-2020 . 

Her finner dere all informasjon som trengs om påmelding. 

Kampoppsett og resultater vil bli publisert i Profixio sin egen app, den kan lastes ned fra 

Appstore eller Google play. Søk opp PM fotball 2020 under arrangement i appen. 

 

Påmelding åpner 16.september. 

 

Kontakt Runar Ugland, runar.ugland@politiet.no, tlf. 992 33 981 ved spørsmål om 

påmelding. 

 

Frist for påmelding er 1.desember 2019. 

 

Kontaktperson for øvrige spørsmål kan rettes til Arne Sindre Gilje, 

arne.sindre.gilje@politiet.no.  Tlf 916 73 349 

 

 
Ingen lag er å anse som påmeldt før startkontingenten på kr. 1500 pr. lag er betalt.  

Betaling skjer til: 

 

Rogaland politiidrettslag, konto nr. 5412.05.01448, merkes med lag og antall. 

 

                                                   Vel møtt! 
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