
 
 

Tromsø politiidrettslag 
Narvik politiidrettslag 

 

 
INNBYDELSE PM ALPINT 

 
Tromsø- og Narvik politiidrettslag har herved gleden av å invitere 

til PM Alpint 2023 i Narvik mandag 27.mars til onsdag29.mars. 
 

Det vil bli konkurrert i grenene slalåm, storslalåm, Telemark, parallellslalåm 
og parallellsnowboard.  
 
Start: 
 

Gren: Sted: Dag: Dato/kl.slett 
Telemark                                Narvikfjellet mandag      27.03.23  kl. 17:00 
Storslalåm Narvikfjellet tirsdag 28.03.23  kl. 10:00 
Parallell Slalåm Narvikfjellet tirsdag 28.03.23  kl. 14:00 
Parallell Snowboard Narvikfjellet tirsdag 28.03.23  kl. 14:00 
Slalåm Narvikfjellet onsdag 29.03.23  kl. 11:00 

 
Alle renn blir avholdt i Første- og Andrebakken (Løype 1 og 2). 
www.narvikfjellet.no/løypekart_vinter  
 
NB! Besiktigelse av løypene senest 1 time før start alle dager.  
 
 
Klasseinndeling: Slalåm, storslalåm og Telemark iht. NPIs reglement.  

Parallellski og brett blir inndelt i 4 klasser. Damer og herrer, 19-49 år og 50+ 
Deltagere i 50+ kan velge å delta i klassen under. Ved mindre enn 4 deltagere 
blir klassene slått sammen 
 

Premiering:   Etter NPI`s reglement, 1/3 
 
Påmelding/:  Starkontingent er 150,- pr. øvelse  
  Påmelding skjer ved innbetaling til bankkonto: 8245 01 06778 og pr. epost 

med utfylt påmeldingsskjema til Tromsø politiidrettslag v/Gunnar Baardsen: 
gba004@politiet.no innen 1.mars 2023.  

  Se vedlagte påmeldingsskjema for detaljer. Vi oppfordrer hvert PIL til å 
samle sine deltagere i ett skjema. 

    
   Etter anmelding kr 170,- pr. øvelse. 
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Kontaktpersoner: Anders Magnus Jensen, komitéleder – generelle spørsmål vedrørende 

arrangementet. 90679833/E-post: amj004  
Gunnar Baardsen - påmelding/bankett. 45633263/E-post: gba004 

    
Forsikring:  Alle deltagere er selv ansvarlige for forsikring. Minner om  

PF forsikring sine vilkår i sin ulykkesforsikring. Se PF sine sider. Egen helårs 
alpinforsikring for renn/trening kan kjøpes via Norges Skiforbund. 

 
Reisedekning: Viser til NPI's gjeldende retningslinjer for dekning av reiseutgifter til PM, 

revidert mars 2020. 
 Vi oppfordrer deltakerne til å benytte seg av NPI`s reisebyrå HRG Nordic 

Centrum Reisebyrå AS i Grimstad. Deres sportsbilletter gir veldig gode 
avbestillingsmuligheter samt ekstra bagasje. De kontaktes på tlf. 37257325 
eller mail til grimstad@hrgworldwide.com. Oppgi at det gjelder Norges 
Politiidrettsforbund. 

 
GDPR Deltagere som ønsker seg skjermet i referat, resultater eller bilder på 

www.politiidrett.no og den lukkede Facebook gruppen PM alpint må krysse 
av for dette på vedlagte påmeldingsskjema. Vi ber om at dette vurderes nøye 
da det vil medføre vesentlig merarbeid for arrangør 

 
Overnatting:  Komiteen har fremforhandlet avtale med Quality Hotel Grand Royal.   

Reservasjon gjøres direkte til hotellet pr e-post eller telefon innen 
01.03.2023.  
q.royal@choice.no eller telefon 76977000 
Bookingkode: GR001679 

   
Quality Hotel Grand Royal har gleden av å tilby følgende priser:  
 
Fre - Ons. 24.03 – 29.03.2023  
Rom/frokost i standard enkeltrom pr. døgn NOK 1050,-  
Rom/frokost i standard dobbeltrom pr. døgn NOK 1.350,-  
Rom/frokost i standard trippelrom pr. døgn NOK 1.290,-  
 
NB! Vinterfestuka arrangeres i Narvik i uke 4, så det kan medføre stor pågang 
på hotellovernatting. Vær tidlig ute! 

 
Heiskort:  Narvikfjellet har gitt oss et kjempetilbud på heiskort- også til de som vil ta 

noen dager ekstra i malmbyen. Heiskort bestilles online på nett 
www.narvikfjellet.no/bestill/heiskort . Rabattkode for bestilling kommer 
straks Narvikfjellet har dette klart. Vi vil publisere dette i den lukkede 
Facebook-gruppen PM Alpint. Narvikfjellet benytter AXESS skikortsystem.  

  
Det gis også 15% rabatt på skiutleie, og utvalget er meget bra. 

 
Afterski/Bankett/ 
sosialt: Mandag etter Telemark møtes vi på Fjellheisrestauranten 656moh til afterski 

og sosialisering fra kl 18-22.  
Fjellheisrestauranten ligger midt i fjellet med spektakulær utsikt, og det er 
praktisk å komme rett fra bakken i skiklær!  
Det vil bli servert Gulasjsuppe med brød/smør til kr 230,- pr pers (buffet der 
man kan forsyne seg flere ganger). Kryss av i vedlagte påmeldingsskjema om 
du ønsker matservering, og oppgi evt. allergier. 
Mat betales til VIPPS #127037 – frist 1.mars – merk med BLIKJENT 
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Gondolheisen går frem til kl 22 for de som ikke vil stå ned på ski (man kan 
også gå til fots, evt ake). Gondol koster kr 295,- T/R for de som ikke har 
heiskort. 
 

  
 

Bankett tirsdag finner sted på Quality Hotel Grand Royal kl. 19:00. Der blir 
det servert 3-retters middag til kr. 495,- per person.  Kryss av i vedlagte 
påmeldingsskjema om du skal være med på bankett, og oppgi evt. allergier.  
Bankett betales til VIPPS #127037 – frist 1.mars – merk med BANKETT 

 
Rennkontor: Mandag 15:00 – 16:00, tirsdag 08:00 – 09:00 og onsdag 09:00-10:00 i 

Skishopen i Narvikfjellet (dalstasjon Gondol).  
 
Referat/bilder Referat, resultatlister og bilder legges ut på www.politiidrett.no 
 og i den lukkede Facebook-gruppen "PM alpint". 

Her vil vi også fortløpende legge ut informasjon vedrørende eventuelle 
endringer i arrangementet, konkurransen, program for bankett m.m 

 
Reise/transport: Hvordan kommer man seg til Narvik? 
 

Nærmeste flyplass er Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Fra flyplassen er det 
ca. 1t15min med flybuss som stopper utenfor hotellet. Bestill billett på nett for 
rimeligste alternativ. www.flybussen.no  
Bilutleie mulig. Er du medlem i PF har vi god avtale med SIXT som opererer 
ut fra Evenes. 
 
Alternativ flyplass er Bardufoss lufthavn som ligger ca. 10 mil nord for 
Narvik. Buss og leiebil mulig. www.fylkestrafikk.no  
 
For best regularitet er Tromsø lufthavn et siste alternativ. Tromsø ligger ca. 
23mil nord for Narvik. Bra utvalg på leiebil og gode bussforbindelser. 
 
Har man god tid og ønsker en spektakulær reise litt utenom det vanlige kan 
tog anbefales. Reisetid ca. 20timer. www.sj.se  
 
Arrangør setter opp daglig transport mellom hotell og alpinbakke. 

  
Vi sees i Narvik - Norges råeste bakgård! 

www.narvikfjellet.no  
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