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13 september 2014 
 
Brandkårens Idrottsklubb välkomnar dig till Brand-SM i Halvmarathon som 

genomförs i samband med DN Stockholm Halvmarathon. 
Det är hittills i dag XX herrar och XX damer anmälda till loppet. 
 

Nummerlapp och tidtagning 
Du hämtar din nummerlapp i nummerlappstälten i Kungsträdgården. Säkerhetsnålar att fästa 

nummerlappen med kan du få i BIK-tältet. Nummerlappen skall bäras fullt synlig på bröstet 
under hela loppet. OBS! Nummerlappsutdelningen stänger på lördag kl. 14.30. 

Tidtagningen sker med hjälp av ett ChampionChip som du ska sätta fast på vänster sko. 

 
Avprickning och T-shirt 
Du ska komma till BIK-tältet vid vid Molins fontän vid scenen i Kungsträdgården  
för avprickning och för att hämta din T-shirt. 
OBS! Detta ska du göra före start för att få delta i Brand-SM i Halvmarathon. 
Du ser en vimpelflagga, Storstockholms brandförsvar vid det röda tältet. 
 

Start och mål 
På länken www.stockholmhalvmarathon.se hittar du all information om var starten och 
banans sträckning samt var målet är. 
 

Starttider: Kontrollera din starttid vilken du ser på sitt startbevis. 
 

Omklädnad och dusch 
Det finns inget omklädnadstält eller dusch i Kungsträdgården. 
Du kan byta om och duscha på Stockholms stadion. 
 

Din väska 
Du kan lämna din väska med ditt ombyte i BIK:s tält i Kungsträdgården. 
 

Startlista och resultatlista 
Startlistan och resultatlistan för DN.Stockholm Halvmarathon hittar du 

www.stockholmhalvmarathon.se 
 

Du får resultatlistan för Brand-SM i Halvmarathon tillsänd dig med e-post. 
 

Medalj 
Alla fullföljande får DN Halvmarathon-medaljen direkt efter målgång. 
 

Prisutdelning 
Prisutdelning för Brand-SM i Halvmarathon sker på scenen vid målet kl. XX.XX 
I Brand-SM delas tre priser ut per klass (SM-plaketter och hederspris). 
Dessutom kommer ett antal hederspriser att lottas ut på startnumret för de som prickat  

av sig före start. Dessa hämtas vid BIK-tältet efter loppet. 

 

Information 
Kontakta gärna oss, Ola Eriksson, 076-802 80 54   ola.eriksson@ssbf.brand.se  eller  
Jan Johnson, 070-764 87 37    jan.johnson@ssbf.brand.se och får mer information på 
www.bik-stockholm.se  om du undrar över något. 

  

Se mer info: Tävlingsinformationen för DN.Stockholm Halvmarathon! 

 

LYCKA TILL I BRAND-SM I HALVMARATHON 2014! 
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