
 

  

 
 

 

WORLD POLICE AND FIRE GAMES         
       

     BELFAST NORDIRLAND  31 juli  – 10 augusti 2013 
 

 

Häng med och tävla i World Police & Fire Games 

i Belfast på Nordirland i augusti 2013 
 

 

 

 

Hej alla sportvänner! 

 

Du/ni får detta mail från WPFG:s Federationen i San Diego då du/ni tidigare deltagit i  

eller vill delta i World Police & Fire Games. 

 

En liten påminnelse från oss om att det är dax att börja planera inför Belfast till nästa sommar. 

Först kanske ta ett beslut att deltaga och sedan börja träna inför detta stora häftiga 

sportarrangemang.  

 

Här kan du/ni läsa allt om de kommande spelen: http://www.2013wpfg.com 

Sporter och utmaningar såsom Cross Country, Mountain-Running, Orienteering, Toughest 

Competitor Alive, Track and Field m.fl.grenar. 

 

På denna länk kan man även läsa mer om sportgrenarna, datum och var de äger rum. 

http://www.2013wpfg.com/2013-sports.aspx 

 

 

          
       Bilder på glada deltagare under World Police Fire Games i New York sommaren 2011 
 

http://www.2013wpfg.com/
http://www.2013wpfg.com/2013-sports.aspx


 

 

 

 

De flesta som är utbildade och arbetar som polis, inom brandförsvaren, tull och 

kriminalvården i Sverige är behöriga att deltaga. Även pensionerade inom dessa yrkesgrenar 

 

Reglerna som gäller för deltagande finns på Federationens hemsida: www.cpaf.org 

Klicka på WPFG loggan till vänster där finner du deltagarreglerna. 

 

Registrering öppnade den 1 november 2012. 

 

Vår researrangör JUST 4 FUN i Stockholm och Björn Runströmer har bokat boenden i alla 

prisklasser på trevliga och centralt belägna hotell, lägenheter samt guest-houses i Belfast för 

alla svenska deltagare.  

 

Prisvärda paketresor finns med flyg från Stockholm, Köpenhamn, Göteborg m.fl. 

destinationer. Pris 7 dagar inkl.flyg, transfer, boende och välkomstarrangemang fr. 4565:- 

Plus massor med spännande kombinationsresor/paket på Irland/Scotland som kan  

kombineras med vistelsen i Belfast. 

 

      Välkommen till World Police Fire Games i Belfast 2013!  
 

Intresserad? Kontakta gärna någon av oss för mer information! 
 

Mikael Sjöstedt, Swedish Security Service, 070-755 48 88   copmike@spray.se 

Peter Johansson, Göteborgspolisen, 076- 438 65 00   peter.c.johansson@gmail.com 

 

VM-kansliet Stockholm 

Jan Johnson, JAJ   08-454 87 37   070-764 87 37   jan.johnson@storstockholm.brand.se 

Yngve Letterholt   073-97 31 460   yngvefire@yahoo.se 

www.bik-stockholm.se 

 

Björn Runströmer, Just 4 Fun, 0732 – 50 20 17   bjorn.runstromer@telia.com 

 

PS: Era mailadresser har enbart använts i detta utskick och sänts ut av WPFG:s Federation i San 

Diego och har ej lämnats ut till oss eller annan organisation. DS 

 

 
Titanic muséum i Belfast. See you. Welcome! 
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