
 
 

    
   

     
      TEAM SWEDEN 

 
BOKA WORLD POLICE & FIRE GAMES I FAIRFAX, USA 2015!  
 
 

 
Här kommer en sommarhälsning från Washington DC … 
 

 
Hej alla idrottsvänner! 
 
Nu är det snart dax igen för nästa stora mästerskap World Police & Fire Games som  
denna gång äger rum i staden Fairfax utanför Washington i USA  mellan den 26 juni  
till den 5 juli 2015 
 
Vi har haft representanter på plats  och kollat upp ”byn” för att hitta det bästa och 
trevligaste området att bo i. 
Som vanligt när det gäller USA så är det mesta ”big och large” och det gäller även här i 
Fairfax och de flesta tävlingsarenorna ligger inte alltför långa reseavstånd från våra hotell. 
 
Vi bor i ett trevligt område som heter Fair Lakes där det är gott om affärer och mysiga 
restauranger inom nära gångavstånd. Här kommer Ni garanterat att trivas och bo även när 
Ni inte är på tävlingsarenan… 
 
Här kan Ni välja att bo på det fina och stora hotellet Hyatt Fair Lakes eller på  
lägenhetshotellet Residence Inn Marriot Fair Lakes i trevliga studios som är fullt utrustade 
med kök för självhushåll.  
 
Dessa båda anläggningar ligger mycket nära varandra inom gångavstånd för att också  
skapa en social trevlig samvaro i ”The Swedish Team” precis som det var senast i Belfast 
vilket var väldigt uppskattat! 
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Nära hotellen finns också några trevliga parker där man kan springa sin joggingrunda  
eller bara njuta av lugnet. 
 
Preliminär boka nu! Är Ni större gäng kan Ni redan idag boka boendet, vilket Ni bör  
göra snarast för att kunna få det antal rum eller lägenheter Ni vill ha. 
 
Vi förhoppning är att det kommer bli ca 200 deltagare från Sverige till dessa spel. 
Givetvis hoppas vi på massor av medaljer även denna gång. 
För Sveriges del så blev det totalt 30 guld-, 24 silver- och 15 bronsmedaljer i Belfast 2013  
 
Vi är övertygande om att vi på bästa sätt kommer att kunna samordna och tillmötesgå de 
flesta önskemålen och behoven hos alla Er deltagare och familjer från Sverige för att dels 
lyckas i spelen samt att alla får en fin semester och trevlig vistelse ”over there”. 
 
I Washington finns också mycket att se och göra. Här finns bl.a.Vita Huset, The National Mall 
och Memorial Parks m.m. 
 
I Washington befinner Ni er i världens maktcentrum och ett stycke resa i amerikansk 
historia! 
 
Nu är vi ute i god tid och vi hoppas att vi får ett stort härligt svenskt deltagande till Fairfax 
nästa sommar. 
 
 
Ring oss gärna snarast för vidare information om resealternativen och de olika boenden. 
 
 
Bästa sommarhälsningar, 
 
  

  VM-KANSLIET STOCKHOLM 

 
   Jan Johnson, JAJ, Storstockholms brandförsvar 

   08-454 87 37   070-764 87 37 jan.johnson@ssbf.brand.se 

 

   Yngve Letterholt 

   073-97 31 460  yngvefire@yahoo.se  

   

   JUST 4 FUN 
   Björn Runströmer 

   0732 – 50 20 17  bjorn.runstromer@telia.com 

 

 http://fairfax2015.com/911social/videos/video/456-wpfg-tca-2013-team-sweden?groupid=24 
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