
Brand-SM i terränglöpning 

i samband med Tjur Ruset 

lördagen den 4 oktober 2014 

Välkommen till Almnäs (f.d. Ing 1) i Södertälje. 

 

Tjur Ruset avgörs nu för 17:e gången. 

Här är information för dig som springer lördagen den 4 oktober. 

Tjur Ruset avgörs vid Almnäs, 4 mil sydväst om Stockholm. 
Första start i damklassen är kl. 12.00, första start i herrklassen kl. 13.40  
och den första starten i mixedklassen startar kl. 14.50. 
 
Intresset för tävlingen är stort. 6 514 löpare (3631 herrar och 2883 damer) är anmälda till Tjur 

Ruset lördag. Ytterligare 5563 är anmälda till Tjur Ruset söndag. 

 
Här är all information inför Tjur Ruset ! 

Läs noga igenom allt ! 
 

Nummerlapp och tidtagning 
Du får din nummerlapp med posten i slutet av september. Säkerhetsnålar att fästa 

nummerlappen med får du i BIK-tältet. Nummerlappen skall bäras fullt synlig på bröstet under 

hela loppet. Tidtagningen sker med hjälp av ett datachip som är fäst högst upp på en flik av 

nummerlappen. Riv ej bort denna flik! För att tidtagningen ska fungera optimalt ska fliken  

vara utvikt från kroppen med en vinkel av mellan 45 och 90 grader. 

 

Start och mål 
Start och mål sker på f.d. militärområdet Ing 1 i Almnäs. 

 

 



 

Du som åker bil 
Observera att avfarten vid Almnäs är stängd. Du som kommer med bil österifrån, (Södertälje) 

hänvisas till avfarten Vasa. Du som kommer västerifrån (Mariefred/Strängnäs) hänvisas till 

avfarten Nykvarn.  

 

Du som åker pendeltåg och buss 
Du som åker med kommunala färdmedel till Tjur Ruset och Kalv Ruset tar pendeltåget till 

Södertälje Hamn. Som en förstärkning ordnar Tjur Ruset extra bussar som tar dig mellan 

Södertälje Hamn pendeltågstation och start- och målområde i Almnäs.Tre bussar går i 

skytteltrafik från pendeltågstationen till Almnäs från kl 09.30 till kl 13.30. Från Almnäs går 

bussarna i skytteltrafik tillbaka till pendeltågsstationen från kl 13.30 till kl 17.30. Bussarna kommer 

att vara skyltade och enkel resa tar ca 20 minuter. 

Från Södertälje Centrum tar du buss 780. Där SL förstärker med fler bussar på ordinarie tidtabell. 

www.sl.se. Det är ca 2 km att gå från hållplats Almnäs vägskäl till tävlingsområdet. 

 

Brist på parkeringsplatser 

Vi avråder dig från att åka bil till Tjur Ruset. Tar du trots allt bilen så får du räkna med långa köer 

och brist på parkeringsplatser. 

För dig som måste ta bil anordnas speciell parkering i närheten av start- och målområdet, se 

karta nedan. 

Samåk i största möjliga mån med löparkompisarna.  

 

Omklädnad och dusch 

Det finns begränsade möjligheter till dusch. Omklädningstält med enklare dusch och 

avsköljningsmöjligheter för herrar och damer finns intill start- och mål.  

Vi rekommenderar dig att ta med ett torrt ombyte (kläder och skor) då banan innehåller blöta och 

leriga partier. 

Vänligen lämna inget skräp, gamla kläder och skor i omklädningstältet utan använd 

sopcontainern så håller vi rent under hela dagen. 

 

Värdesaker och överdragskläder 

Det finns möjlighet att lämna in värdesaker, t. ex. plånböcker, nycklar och mobiltelefoner 

(avstängda) på anvisad plats på start- och målområdet.  

Väskor och överdragskläder lämnas på ett speciellt område intill värdesaksinlämningen.  

 

Tretton startgrupper – första start kl 12.00 

Första start damklassen kl. 12.00        Uppvärmning ca kl. 11.50.  
Grupp 1, start kl 12.00. Startnummer 2001-2400 

Grupp 2, start kl 12.10. Startnummer 3001-3600 

Grupp 3, start kl 12.20. Startnummer 4001-4600 

Grupp 4, start kl 12.30. Startnummer 5001-5400 

Grupp 5, start kl 12.40. Startnummer 6001-6600 

 

 

 

http://www.sl.se/


Första start herrklassen är kl. 13.40     Uppvärmning ca kl. 13.30.  
Grupp 1, start kl 13.40.    Startnummer      7001-7500 

Grupp 2, start kl 13.50.    Startnummer      8001-8500 

Grupp 3, start kl 14.00.    Startnummer      9001-9600 

Grupp 4, start kl 14.10.    Startnummer  10001-10700 

Grupp 5, start kl 14.20.    Startnummer  11001-11500 

Grupp 6-7, start kl 14.30. Startnummer  12001-12700 

 

Första start mixedklassen är kl. 14.50    Uppvärmning ca kl. 14.40.  
Grupp 1, start kl 14.50.   Startnummer   13001-13600 

Grupp 2, start kl 15.00.   Startnummer   14001-14600 

 

Din starttid och startgrupp finns angiven på din nummerlapp. 

 

Krävande bana 
Tjur Rusets bana är 10 km och innehåller tre vätskekontroller med vatten. På en av kontrollerna 

(ca 2.5 km) serveras dessutom sportdrycken Maxim samt en Dextro Energy kontroll (ca 7.5 km) 

med druvsocker.  

 

Årets bana är oerhört krävande, underlaget är ängsmark, stig, träsk, bäverdammar och diken upp 

till ca 90%, underlaget är ojämnt och kräver terrängskor för att få bästa grepp och kunna löpa 

något avslappnat. 

Banan har många blöta partier, diken, träsk, åker, som är både djupa och har lång löptid. På ett 

ställe har vi ett träsk med två alternativ ett för veklingar och ett för hårdingar. Avslutningen sista 2 

km är oerhört krävande och ställer stora krav på både utrustning och på dig som löpare.  

Vi rekommenderar alla löpare att ha långa byxor, T-tröja med lång ärm och handskar. 

 

Åskådarplatser 
Bra publikplatser finns markerade på bankartorna som anslås vid informationen. 

 

Sjukvård 
Det finns sjukvårdspersonal vid start- och målområdet. 

 

Resultatlista 
Efter loppet hittar du resultatlistorna här på loppets hemsida.  

 

Efter-loppet-service 
Efter fullföljt lopp bjuder vi bl. a. på en vattenflaska, varm buljong, bröd, kaffe, kexchoklad och 

banan. 

 

Medalj 
Alla fullföljande får sin Tjur Rusets medalj direkt efter målgång. 
 

Priser 
Hederspriser till de sex snabbaste i damklassens startgrupp 1 (start kl 12.00), 

och till de sex snabbaste i herrklassens startgrupp 1 (start kl 13.40), samt till 

den snabbaste i mixedklassens startgrupp 1 (start kl 14.50).  

 

 



Se dig själv springa i mål 
Dagen efter Tjur Ruset kan du se en kort video på dig själv när du springer i mål. 

Gå in i resultatlistan och klicka på ditt namn så visas videon. 

 

Servering 
På start- och målområdet finns servering med försäljning av dryck, bullar, smörgåsar,  

varm korv m.m. för åskådare och löpare. 

 

Information 
Undrar du över något så kontakta gärna Tjur Rusets kansli. E-Mail: info@TjurRuset.se 

Telefon: 08 – 545 664 40 (måndag – fredag kl 9 – 12 och 13 – 16.30)  

 

Lycka till – och tag det försiktigt! 

Tjur Ruset är en krävande tävling. Ta det lugnt i början av loppet, och på steniga partier  

som kan bli mycket hala så här sent på hösten.  

Det är viktigt att du dricker vätska före start. Anpassa farten efter din egen kondition.  

 

Arrangörsklubbar: Hässelby SK och Spårvägens FK 

Huvudsponsor: Löplabbet  

 

Brandkårens Idrottsklubb, BIK, Storstockholm 

hälsar dig välkommen och 

önskar dig 

LYCKA TILL i loppet !  
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