
 
Tävlingsinformation från 

DN.Stockholm Halvmarathon 

 

Välkommen till 

DN.Stockholm Halvmarathon 

lördagen den 13 september ! 
 

 
Startnummer 
Ditt startnummer och din startgrupp finns angivet på det startbevis som du har fått via 
posten. 
 
Hämta din nummerlapp i Kungsträdgården 

Du hämtar din nummerlapp i Kungsträdgården (se karta nedan) fredagen den 12 september 
kl. 11.00–18.00 eller lördagen den 13 september kl. 10.00–14.30.  
Tag med det startbevis som du får med posten. Du lämnar startbeviset när du hämtar 
nummerlappen. Har du tappat bort startbeviset medtag ID-kort och uppsök vårt 
informationstält på plats. Om du inte har möjlighet att själv hämta ut din nummerlapp kan du 
lämna startbeviset till någon annan som hämtar ut din nummerlapp. 
 
Om någon av uppgifterna som är tryckta på startbeviset inte stämmer så vill vi att du skickar 
ett e-mail till resultat@marathon.se med de korrekta uppgifterna. 
 
I kuvertet med nummerlappen finns också ditt ChampionChip som används för tidtagningen. 
Chipet skall du ha fäst på vänster sko under loppet. I kuvertet finns även två klisteretiketter 
med ditt namn och startnummer. Dessa används för att märka klädpåse och kuvert med 
värdesaker som du före loppet kan lämna in för förvaring.  
 
Nummerlappen är personlig och får ej överlåtas till någon annan löpare. Den ska under 

hela loppet bäras fullt synlig på bröstet. På nummerlappen finns markering som anger vilken 
startgrupp du tillhör (läs mer under ”Nio startgrupper" nedan). 
På baksidan av nummerlappen fyller du i namn och telefonnummer till anhörig samt om du 
medicinerar eller har någon sjukdom. Detta för att underlätta för vår sjukvårdspersonal om  
du skulle få problem. 
 
Vid nummerlappsutdelningen får du även en plastpåse/klädpåse som ska användas till 
klädinlämning samt en svamp som du tar med dig under loppet och kan använda vid 
svabbkontrollerna utmed banan. 
 

Startlista 
Hela startlistan för DN Stockholm Halvmarathon hittar du här på loppets hemsida. 
Efter loppet hittar du alla resultaten här på hemsidan.  

mailto:resultat@marathon.se
http://registration.marathon.se/StartList.aspx?LanguageCode=sv&RaceId=20&RaceVersionId=498


 

 

Så här ser det ut i Kungsträdgården där du 

hämtar din nummerlapp.  

 

 

 

 
Tag buss eller T-bana till loppet 

Tunnelbana och buss är de bästa färdmedlen till både nummerlappsutdelning och till starten. 
Det enklaste sättet att ta sig till arrangemanget är att åka tunnelbana till Kungsträdgården, T-
Centralen, Gamla Stan eller Östermalmstorg.  
För mer information se www.sl.se. 

Bästa möjligheten att parkera bilen nära starten är i Gallerian-garaget med infart från 
Regeringsgatan 15 eller Regeringsgatan 20 (vid Gallerian) 
 

Omklädningsrum på Stadion 

Det finns tyvärr inga möjligheter att byta om i anslutning till start- och målplatsen. 
Vi hoppas därför att alla kan byta om hemma eller på hotellet. 
På Stockholms Stadion finns omklädningsrum som är öppna för deltagarna i DN Stockholm 
Halvmarathon. Omklädningsrummen hålls öppna från kl. 12.30 till kl. 20.00 lördag 13 
september. Ta med dina tillhörgheter och lämna in dessa i klädinlämningen på Strömgatan. 
DN Stockholm Halvmarathon tar inte något ansvar för kvarlämnade saker i 
omklädningsrummen. 
 
Löparservice på Strömgatan 
På Strömgatan finns värdesaksinlämning, toaletter, klädinlämning, vätskekontroll, information 
m.m. (se karta nedan). Toaletter finns även vid startgruppsfållorna på Slottskajen och 
Norrbro. 
 

Till start 

Det enda sättet att ta sig från Strömgatan eller Kungsträdgården till starten är via Strömbron 
(Se kartan nedan). Norrbro är avstängd före start.  

http://www.sl.se/


 

 

Överdragskläder 

Överdragskläder lämnas före start på speciellt markerad plats på Strömgatan från kl. 13.30 
(se Klädinlämning på kartan ovan).  
Efter loppet hämtar du överdragskläderna på samma ställe. Det är viktigt att du märker din 
klädpåse med etiketten med ditt namn och startnummer som du får tillsammans med 
nummerlappen.  
När du hämtar dina kläder efter loppet visar du upp nummerlappen, som är ditt kvitto. 
Du måste hämta kläderna senast kl. 19.30. 
 
Värdesaker 
Lämna plånbok, nycklar etc. i värdesaksinlämningen på Strömgatan från kl. 13.30 (se kartan 
ovan). Vi tar inte emot väskor och andra skrymmande saker här. OBS: stäng av 
mobiltelefonen! 
Klistra den mindre etiketten med ditt namn och startnummer på det kuvert som du får vid 
värdesaksinlämningen. 
Visa din nummerlapp när du hämtar värdesakerna efter loppet.  
Värdesaksinlämningen är öppen till kl. 19.30. 
 

Mötesplats efter loppet 

Kom ihåg att bestämma var du ska möta dina anhöriga efter loppet. Observera att 
Strömgatan endast är tillgänglig för löpare. 
 
Samling före start 

Senast 15 minuter före start för respektive grupp ska löparna samlas i sin startgruppsfålla på 
Slottskajen eller Norrbro (se karta ovan). 
 

Fem minuter före start 

Startgrupp A går fram till startlinjen kl 15.25, fem minuter före start. Övriga startgrupper går 
till startlinjen när föregående grupp startat. Följ funktionärernas instruktioner! 
 
 



Nio startgrupper 

Deltagarna har seedats i nio olika startgrupper med åtta olika starttider, baserat på de 
resultat som uppgivits vid anmälan. Här är de olika grupperna: 
 
Start kl. 15.30 
Startgrupp A Elit: Seedade löpare: Herrar med nummer 1 – 100.  
Damer med nummer 101 – 200. 
Startgrupp A: Herrar med nummer 201 – 2 500. Damer med nummer 2 501 – 3 000. 
 
Start kl. 15.35 
Startgrupp B: Herrar med nummer 3 001 – 5 300. Damer med nummer 5 301 – 6 000. 
 
Start kl. 15.40 
Startgrupp C: Herrar med nummer 6 001 – 8 000. Damer med nummer 8 001 – 9 000. 
 
Start kl. 15.45 

Startgrupp D: Herrar med nummer 9 001 – 10 500. Damer med nummer 10 501 – 12 000. 
 
Start kl. 15.50 
Startgrupp E: Herrar med nummer 12 001 – 13 500. Damer med nummer 13 501 – 15 000. 
 
Start kl. 15.55 
Startgrupp F: Herrar med nummer 15 001 – 16 000. Damer med nummer 16 001 – 18 000. 
 
Start kl. 16.00 
Startgrupp G: Herrar med nummer 18 001 – 19 500. Damer med nummer 19 501 – 21 000. 
 
Start kl. 16.05 

Startgrupp H: Herrar med nummer 21 001 – 22 500. Damer med nummer 22 501 – 24 000. 

 

 

Inget chip – ingen tid 

Tidtagningen sker med hjälp av ChampionChip som du måste bära på vänster 
sko under loppet.  
Eftersom de sensorer som läggs ut på mållinjen bara kan läsa av chipet på 
max 50 cm avstånd måste du fästa ditt chip på skon. Det går alltså inte att ha 
det fäst runt t.ex. handleden.  
Du får ditt ChampionChip vid nummerlappsutdelningen.  
Tidtagningen sker när du passerar över mattan vid målet.  
När du passerat mållinjen fortsätter du framåt. Tänk på miljön och lämna 
tillbaka chipet i speciellt utställda kärl längs Strömgatan. 
I DN Stockholm Halvmarathon gör vi resultatlistan efter ”nettotiden”, d.v.s. 
tiden från passering av startlinjen till passering av mållinjen. 
Även den s.k. ”bruttotiden”, d.v.s. tiden från startskottet till passering av 
mållinjen finns angiven i resultatlistan. 

 

Kontrollmätt bana 
Banan mäter 21 098 meter - halv maraton. Banan är kontrollmätt av AIMS-banmätare Hugh 
Jones och förbundsbanmätare Micke Hill i juni 2013. 
Polis och/eller funktionärer finns i varje korsning efter banan. Följ deras anvisningar! 
OBS! Det är viktigt att alla löpare respekterar de avspärrningar som finns då trafiken på vissa 
gator är öppen på mötande körbana. 
Tydliga skyltar markerar varje kilometer längs banan. Läs gärna mer om banan kilometer 
för kilometer.  

 
 
 

http://www.stockholmhalvmarathon.se/start/content.cfm?Sec_ID=91&Rac_ID=274&Lan_ID=1
http://www.stockholmhalvmarathon.se/start/content.cfm?Sec_ID=225&Rac_ID=274&Lan_ID=1
http://www.stockholmhalvmarathon.se/start/content.cfm?Sec_ID=225&Rac_ID=274&Lan_ID=1


Musik längs banan 

Längs banan spelar ett antal orkestrar och DJ:s musik för att underhålla och inspirera 
löparna.  
 

Toaletter 

Det finns toaletter vid start- och målområdet samt i anslutning till varje vätskekontroll längs 
banan. 

 

Sju vätskekontroller 
Banan har sju vätskekontroller. Vätskekontrollerna kommer efter 3,5 km, 6,5 km, 9,5 km, 
12,5 km, 15 km, 17 km och 19,5 km. Vid kontrollerna efter 3,5 km och 15 km serveras endast 
vatten, vid övriga kontroller serveras vatten och sportdrycken Maxim Hypotonic Lemon Lime. 
Vid de kontroller, där både sportdryck och vatten serveras, så serveras Maxim på de första 
borden och sedan serveras vatten. 
 
Maxim Hypotonic Lemon Lime är en mix som inte innehåller konstgjort sötningsmedel eller 
socker utan är baserad på maltdextrin och fruktos. Drycken innehåller magnesium som 
anses vara kramphämmande. Drycken är gul och har lätt citrussmak. 

 

Drick lagom 
Det är viktigt att hålla vätskebalansen under DN Stockholm Halvmarathon. 
Om det är varmt och om du dricker för lite före och under loppet kan du få vätskebrist. Detta 
försämrar din prestationsförmåga och kan i värsta fall kan leda till att kroppen överhettas.  
Dricker du för mycket i förhållande till hur mycket du svettas så späds kroppsvätskorna ut 
och du får för låga saltvärden vilket är farligt för kroppen. 
Det gäller alltså att dricka lagom. En bra tumregel: Drick när du känner dig törstig! 
Vid DN Stockholm Halvmarathon finns det möjlighet att dricka före start och efter målgång 
samt vid banans sju vätskekontroller. 
 

Fem svabbstationer 

Svabbstationer finns i anslutning till vätskekontrollerna vid 6,5 km, 9,5 km, 15 km, 17 km och 
19,5 km. Här kan du använda den svamp som delades ut i samband med 
nummerlappsutdelningen till att svalka dig med.  

 

Tre energikontroller 
Längs banan finns tre energikontroller; bananer från Chiquita (9,5 km), Energy Bars från Maxim , smaken är 

"Oats, Almond and Seasalt" och den innehåller mandlar, jordnötter och hasselnötter och kan innehålla spår från 

andra nötter som cashew och macadamia (15 km) och druvsocker från Dextro Energy (17 km). 

 

Miljövänlig återvinning 
Muggarna som används vid vätskekontrollerna är komposterbara och samlas ihop i komposterbara sopsäckar 

och tas om hand av LL bolagen efter loppet vid deras komposteringsanläggning utanför Stockholm. 

Efter varje vätskekontroll finns sopsäckar uppsatta. Var vänlig och kasta muggarna i dessa sopsäckar för att 

underlätta miljövänlig återvinning! 

DN Stockholm Halvmarathon skänker överbliven mat till Stockholms hemlösa genom ett samarbete med 

hjälporganisationen Convictus. 

 

Fyra mellantider 
Mellantider visas vid 5 km, 10 km, 15 km och 20 km. Observera att klockorna startats enligt första startgruppens 

(Grupp A) starttid. 

Det betyder att löpare i startgrupp B ska dra av 5 minuter, löpare i grupp C ska dra av 10 minuter, löpare i grupp 

D ska dra av 15 minuter, löpare i grupp E ska dra av 20 minuter, löpare i grupp F ska dra av 25 minuter, löpare i 

grupp G ska dra av 30 minuter och löpare i grupp H ska dra av 35 minuter på den tid som visas.  

Vid 5, 10, 15 och 20 km registreras din mellantid av ChampionChip. Mellantiderna finns även angivna i 

resultatlistan efter loppet.  
 

http://maxim.se/produkt/hypotonic-sports-drink-2kg-lemon-lime


 

Häng med farthållarna! 
Är du osäker på vilket tempo du ska hålla i DN Stockholm Halvmarathon så är det bara att hänga på någon av 

våra farthållare. Erfarna löpare – utrustade med en tydlig flagga – springer loppet i jämnt tempo. Det finns 

farthållare för sluttider från 1 timme 20 minuter till 2 timmar 10 minuter.  

 

Snabb resultatservice via SMS 
Med hjälp av vår SMS-servicetjänst är det möjligt att följa en (eller flera) löpare under 
tävlingen. Du får snabbt mellantid vid 5 km, 10 km och 15 km samt löparens sluttid.  
Du kan beställa denna SMS-tjänst fr.o.m. den 10 augusti. 
SMS-tjänsten kostar 30 kronor genom köp via WyWallets app. 
Har du några frågor så kontakta Stockholm Halvmarathons kansli 08-545 66 440 eller maila 
till sms@marathon.se 
 
Maxtid 2 timmar och 45 minuter 
Polismyndigheten har givit tillstånd för en maxtid av 2 timmar 45 minuter. Det innebär att du 
som startar i startgrupp H ska vara i mål senast kl. 18.50. 
 

Stopptider vid 12 km och 17 km 
Vid 12 km, strax före regeringskansliet Rosenbad – vid Strömgatan/Fredsgatan – finns en 
kontroll som alla löpare måste passera senast 17.40 för att få fortsätta loppet. 
Vid 17 km i Tantolunden finns en andra tidskontroll som alla löparna måste ha passerat före 
kl. 18.20 för att få fortsätta loppet. 
 
Brutet lopp 

Tvingas du bryta så rapportera detta vid närmaste vätskekontroll, hos sjukvården eller vid 
informationen i Kungsträdgården. Samtidigt lämnar du tillbaka ditt ChampionChip. 
För dig som bryter loppet ordnar vi transport från vätskekontrollerna vid Kungsholms Strand 
(6,5 km), Rålambshovsparken (9,5 km) och Tantolunden (17 km), till mål. Från övriga 
kontroller går du själv tillbaka till start/mål. 
En köpatrull följer de sista löparna. 
 

Medicinsk service 

Sjukvårdspersonal finns vid varje vätskekontroll samt vid start och mål.  
Läkare har rätt att plocka av skadade eller utmattade löpare från banan. 
 

Mål på Norrbro 
Målet är på Norrbro, framför Slottet och Riksdagshuset. Vid målgång ska du följa 
funktionärernas anvisningar.  
 

Lämna tillbaka chipet 
Då ChampionChip är återanvändningsbara ber vi dig att lämna tillbaka chipet efter loppet i 
speciellt utställda kärl längs Strömgatan. 
 

Resultat 

Mellantider och de preliminära resultaten finns live här på DN Stockholm Halvmarathons 
hemsida under loppet. 
Den officiella resultatlistan publiceras drygt en vecka efter loppet. 
 

Åldersklasser 
DN Stockholm Halvmarathon har följande åldersklasser för herrar och damer: Seniorer 
(födda 1975-1996), 40 år (1970-1974), 45 år (1965-1969), 50 år (1960-1964), 55 år (1955-
1959), 60 år (1950-1954) och 65 år (födda 1949 och tidigare). 
 
 
 

http://www.stockholmhalvmarathon.se/start/content.cfm?Sec_ID=2257&Rac_ID=274&Lan_ID=1
http://www.stockholmhalvmarathon.se/start/content.cfm?Sec_ID=2254&Rac_ID=274&Lan_ID=1
mailto:sms@marathon.se
http://www.gmap-pedometer.com/?r=6358563


Medalj 

Alla som klarar loppet under maxtiden 2 timmar 45 minuter får DN Stockholm Halvmarathons 
medalj vid målet. Medaljen är ett fint minne från loppet och samtidigt ditt bevis att du har 
svarat för en utmärkt prestation genom att fullfölja DN Stockholm Halvmarathon. 
 

Prisutdelning 
Hederspriser delas ut till de 30 bästa manliga och kvinnliga löparna.  
Priser tilldelas även de tre bästa i varje åldersklass baserat på nettotiden. Dessa priser 
skickas hem med post till pristagarna. 
 

Dryck, frukt m.m. 

Direkt efter målgången väntar löparservice där du bjuds på dryck, något salt, något sött och 
sportdryck samt Maxim Recovery Drink. 
 

Fotvård och massage 
Efter loppet svarar elever från Axelsons Gymnastiska Institut för kostnadsfri fotvård och 
massage vid Strömgatan/Kungsträdgårdsgatan.  
 

MarathonFoto 
Professionella fotografer från MarathonFoto kommer att finnas på plats längs banan och vid 

målgång för att ta foton på alla löpare. MarathonFoto kommer att skicka ett e-mail med en 
länk till de foton där du finns på med ett par dagar efter loppet.  
 

TV sänder DN Stockholm Halvmarathon 

Den 14 september, dagen efter loppet, sänder TV12 en halvtimmes sammandrag från DN 
Stockholm Halvmarathon. Dessutom sänds repriser på TV4 Sport den 15 september 18.35 
samt den 17 september 19.30. En livesändning från målgången sänds under hela loppet på 
TV4 Play – där kan alla se dig springa i mål. Tänk på att alla som springer i mål är vinnare - 
så träna på din segergest. 
 

Tävlingsregler 

Svenska Friidrottsförbundets tävlingsregler gäller under loppet.  
Alla deltager på egen risk. 
DN Stockholm Halvmarathon är sanktionerat av Svenska Friidrottsförbundet och av AIMS – 
Association of International Marathons and Road Races. 
 

SM i halvmaraton 
I år är DN Stockholm Halvmarathon även SM i halvmaraton. Läs mer. 
 

Information 

Undrar du över något så kontakta gärna DN Stockholm Halvmarathons kansli.  
E-mail: info@stockholmhalvmarathon.se 
Telefon 08 - 545 664 40 måndag till fredag kl. 9.00 - 12.00 och kl 13.00 - 16.00. 
 

Lycka till! 
Tag det försiktigt i början. 21 098 meter är en krävande distans och det gäller att ha krafter 

kvar till slutet av loppet. Ställ inte upp om du inte är helt frisk, och kom ihåg att det inte är 

någon skam att bryta om du är sliten. Det kan vara farligt att springa om du är förkyld eller 

känner dig hängig. Läs gärna mer på Loparhalsa.se. Är du osäker på om du ska starta eller 

ej så kontakta gärna vårt medicinska team som finns vid Gustav Adolfs torg under lördagen.   

http://www.marathonfoto.com/site/home
http://www.stockholmhalvmarathon.se/start/content.cfm?Sec_ID=5009&Rac_ID=274&Lan_ID=1
mailto:info@stockholmhalvmarathon.se
http://www.loparhalsa.se/

