Om startnummer på Broarna Runt
Sammanfattning
Att delta med startnummer på Broarna Runt är en frivillig hjälp att få arrangemanget att flyta
enklare. Det blir enklare för löpare att få sitt namn korrekt stavat och ökar chansen att tiden blir rätt.
Det blir också enklare för funktionärerna som hanterar resultaten.
Det går bra att fortsätta delta i Broarna Runt på precis samma sätt som förut.
Har du fått ett startnummer gäller det tills du byter nummer av någon anledning. Du kan alltså ha
ditt startnummer under flera säsonger.
Hur gör jag som löpare?
Som löpare som vill ha ett startnummer använder jag länken nedan för att registrera mig.
http://www.aikfriidrott.com/Langdistans/Nyheter/StartnummerPaBroarnaRunt

Där finns kortfattad information och en länk till själva registreringssidan.
När får jag mitt startnummer?
Efter registreringen, men innan tävlingsstart, kan du hämta ut en nummerlapp med ditt startnummer.
Den första nummerlappen kostar inget att hämta ut (se vidare om att byta nummer).
Utdelning av nummerlappar kommer att ske vid flera tillfällen:
• Från Skellefteå AIK Friidrotts kansli under kontorstid (kontrollera gärna per telefon att någon
finns på plats).
• Vid särskilda utdelningstillfällen som Skellefteå AIK Friidrott anordnar, t.ex. på Nordanå.
När dessa är anslås via hemsida och sociala medier.
• På tävlingsdagen på Nordanå, innan tävlingen startar.
Hur gör jag på tävlingen?
På tävlingen, då du har din nummerlapp och startnummer, går du som vanligt och köper ett
startkort. På startkortet behöver du bara fylla i ditt startnummer. Står det ett startnummer på kortet är
det som kommer att användas för resultatet, oavsett om du har fyllt i ett namn också.
Deltar du utan tid lämnar du ditt startkort där du köper det (som tidigare ska du INTE gå i mål då).
Annars springer du med ditt startkort med dig, som vanligt, och lämnar det i målgången.
Din nummerlapp har du synlig under loppet, och särskilt bra är det om den syns tydligt vid
målgången. Syns den inte, av någon anledning, får du givetvis en tid ändå.
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Om jag har tappat startkortet längs sträckan?
Som idag kan du fylla i en reservlapp vid målgången. Har du ett startnummer fyller du bara i det på
reservlappen.
Om jag har glömt nummerlappen hemma?
Ingen fara. Kommer du ihåg ditt startnummer skriver du det på startkortet. Kommer du inte ihåg ditt
startnummer skriver du namn m.m. på startkortet.
Jag vill inte ha något startnummer
Min kompis är på besök och vill springa
Har man inget startnummer skriver man sitt namn, födelseår och kön på startkortet, precis som
tidigare år.
Jag har tappt bort min nummerlapp
Vill du ha en ny nummerlapp kontaktar du Skellefteå AIK Friidrotts kansli. Det blir då också ett nytt
startnummer från och med ändringen.
Att hämta ut en till nummerlapp, efter den första, kostar 30 kronor.
Jag vill ändra uppgifter (namn, födelseår, kön, kontaktuppgifter)
Kontakta Skellefteå AIK Friidrotts kansli så fixar det sig.
Vi är ett lag som springer Broarna Runt som träning. Kan vi få startnummer till alla lagmedlemmar?
Kontakta Skellefteå AIK Friidrotts kansli. Skicka en lista (elektroniskt) med uppgifterna så blir
lagmedlemmarna registrerade. Nummerlappar hämtas sen ut för hela laget.

