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PM 

Brand-SM Terränglöpning 
i samband med Tjur Ruset 4 oktober 2014 

 
Brandkårens Idrottsklubb välkomnar dig till Brand-SM i terränglöpning  

som genomförs i samband med Tjur Ruset! 
Det är hittills i dag 70 herrar och 7 damer anmälda till loppet. 
 

Starttider: 
DAMER: Kl. 12.00      HERRAR: Första startgrupp 1 Kl. 13.40. 

Se övriga startgrupper i informationen som också bifogats e-posten till dig. 
 

Avprickning och T-shirt 
Du ska komma till BIK-tältet vid startplatsen för avprickning och för att hämta din T-shirt. 
OBS! Detta ska du göra före start för att delta i brand-SM. 
 

Nummerlapp och tidtagning 
Du har fått din nummerlapp med posten. Säkerhetsnålar att fästa nummerlappen med kan 
du få 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 inte 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 är vid Almnäs (fd. Ing1) i Södertälje 4 mil sydväst om Stockholm. 
Information om hur du tar dig till tävlingsområdet finner du på www.sl.se 
På länken nedan så hittar du all information om tävlingen den 4 oktober. 
http://www.tjurruset.se/start/content.cfm?Sec_ID=2366&Rac_ID=279&Lan_ID=1 
 

Omklädnad och dusch 
Omklädnadstält med dusch finns för respektive damer och herrar vi start- och målområdet. 
Tag med torrt ombyte, kläder och skor eftersom banan innehåller blöta och leriga partier. 
 

Din väska 
Du kan lämna din väska i BIK:s tält vid startplatsen. 
 

Startlista och resultatlista 
Startlistan för Tjur Ruset hittar du www.tjurruset.se 
Där ser du vilka som har anmält sig, Brand-SM efter klassen, t.ex. Damer, Herrar, H35 o.s.v. 
 

Resultatlistan finns sedan på Tjur Rusets hemsida. 
Du får resultatlistan för Brand-SM i Terränglöpningen till dig med e-post. 
 

Medalj 
Alla fullföljande får Tjur Ruset-medaljen direkt efter målgång. 
 

Prisutdelning 
Prisutdelning för Brand-SM i terränglöpning sker på scenen vid målet. 
I Brand-SM delas tre priser ut per klass, SM-plaketter. 

 

Information 
Kontakta gärna oss, Ola Eriksson, 0768-028 054, ola.eriksson@ssbf.brand.se 
eller Jan Johnson, 070-764 87 37, jan.johnson@ssbf.brand.se och information finns på  

www.bik-stockholm.se om du undrar över något. 
  

LYCKA TILL I BRAND-SM I TERRÄNGLÖPNING OCH TJUR RUSET 

LÖRDAGEN DEN 4 OKTOBER 2014! 
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