
Inbjudan till Brand-SM 
Längdskidor och Alpint 2012 

Brandkårens IK Storstockholm fyller 100år 2012, 

som en del i detta firande arrangerar vi Brand-SM 

på skidor i Orsa-Grönklitt den 7-8 februari. 

Tidsprogram: 

Tisdagen 7 februari: 

Förmiddag inviduell längdtävling 

Eftermiddag alpina tävlingar 

Kväll bankett i toppstugan 

Onsdagen 8 februari 

Förmiddag längdstafett 

Tävlingsprogram och klasser 

Längd  

H 21, H35 Individuellt Klassiskt 15 km 

H 40, H 45, H 50, H 55, H 60, Damer, Motionsklass Individuellt Klassiskt  10 km 

H 65, H 70, H 75, H 80 Individuellt  Klassiskt 5 km 

I klasserna H 35 till och med H 80 skall minst två deltagare starta för att mästerskap skall gälla. Vid 

mindre antal sker uppflyttning till närmast yngre klass. Seedning i klasserna sker efter föregående års 

resultat. Tid för första start anslås efter sista anmälningsdag. 

Stafett 

Seniorer, Oldboys  Stafett  Klassiskt  3 x 5 km 

I stafettklassen Oldboys får deltagare från 35 år och äldre delta, den gemensamma åldern skall dock 

minst vara 130 år. Födelseår anges vid anmälan. Tid för första start anslås efter sista anmälningsdag. 

Alpint 

H 21, H30, H40, H50, H60, Damer, Snowboard, Telemark. 

I tävlingen ingår också en motionsklass. Motionsklassen är öppen för alla oavsett ålder. Tävlingen 

omfattar storslalom, snowboard och telemark. I klasserna damer, snowboard och telemark finns bara 

en åldersklass i varje disciplin och alla åker i storslalombanan. 

Snowboard och telemark räknas ej in i lagtävlingen. 

Bankett 
Kommer att hållas i toppstugan på skidbacken. 



Liftkort och spårkort 
Alla deltagare måste själv köpa spårkort respektive liftkort. Dessa finns till rabatterade priser. 

Boende 
I Orsa-Grönklitt finns ett stort urval av stugor samt vandrarhem. Bokning sker genom Orsa-Grönklitt 

på 0250-462 00. Mer info finns på www.orsagronklitt.se 

Anmälan 
Görs via mail till jonathan.alm@ssbf.brand.se 

Uppge namn, adress, mail, telefonnummer, födelseår samt vilka tävlingar och klasser du vill deltaga i. 

Likaså gäller för banketten. 

Betalning görs till Brandkårens IK Stockholm på pg 572 64-4 senast den 23/1-2012. 

Avgifter 
Individuella starter 200kr per start 

Stafett längd 450kr per lag 

Bankett 250kr per person 

Frågor 
Se vår hemsida www.bik-stockholm.se eller kontakta 

Lasse Andersson 070-300 49 22 

Jonathan Alm  073-986 25 27 jonathan.alm@ssbf.brand.se 

Brandkårens IK Storstockholm 100 år 
31 oktober 1912 bildades Brandkårens IK i Stockholm och är därmed en av landets äldsta 

idrottsklubbar. Under 2012 kommer vi att arrangera tävlingar i flera sporter, ge ut en jubileumsbok 

samt ha en jubileumsmiddag på födelsedagen.  

Läs mera på www.bik-stockholm.se 
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