START PM
Varmt välkommen till den första upplagan av Hundlöpet Xtreme
Ursvik Motionsgård, Sundbyberg söndagen 14maj 2017
Registrering:
Ø Det blå Registreringstältet kommer att finnas i Start och målområdet (vid fotbollsplan).
Ø Nummerlappen bör vara uthämtad 30 minuter före start.
Ø I kuvertet tillsammans med nummerlappen finns säkerhetsnålar.
OBS! Vaccinationsintyg ska visas för den VetZoo veterinär som kommer finnas i
start/målområdet.
Banan:
Banan är en 7,5 km eller 15 km slinga som sträcker sig runt i bandad skog och ängsmiljö.
Vätskekontroll för både dig och din hund kommer att finnas längst banan.
Se upp hur/var du sätter ner dina fötter då underlaget är varierande och kan vara ojämnt och
delvis med mycket rötter.
Det kan även finnas cyklar i skogen då Ursviks cykelspår korsar banan på några ställen.

Startinformation:
Starten sker med intervaller för att undvika rusning och din tid startar inte förrän du passerat
igenom Startportalen.
Första start är kl.09.30 för både 7,5 km och 15 km.
Väskförvaring:
Det finns möjlighet att lämna in en väska i Hundlöpets Informationstält.
Märk din väska med ditt startnummer innan du lämnar in den. Märkningsmaterial finns på plats.
Tältet kommer vara bemannat under hela tävlingsdagen men vi ansvarar inte för värdesaker.

Prisutdelning och lotteri:
Priser kommer att delas ut till snabbaste kvinna respektive man i både 7,5 km och 15 km.

Övriga deltagare har också möjlighet att vinna fina priser! Lottvinstbevis
(tryckt på grönt papper) kommer slumpmässigt läggas i målpåsen.
Glöm inte att titta igenom din målpåse för att se om du vunnit!!
Om du hittar ett lottvinstbevis i din påse går du till det ”Aktiva Partners” tält/monter i Målområdet
vars logga finns på ditt i lottvinstbevis. Vinsterna kan endast hämtas ut under tävlingsdagen.
Lycka till!!
Resa och parkering:
Buss 504 mot Rissne avstigning Ursvik motionsgård.
Tidtabeller hittar du hos http://sl.se/
Ett begränsat antal parkeringsplatser finns i anslutning till start/målområdet.
Se länk:
https://www.google.se/maps/place/Ursviks+motionsgård/@59.3815065,17.9630525,15.93z/data=!
4m12!1m6!3m5!1s0x465f9e7924f7c305:0xcfe9cfcc157b7a5e!2sUrsviks+motionsgård!8m2!3d59.3
815008!4d17.9675944!3m4!1s0x465f9e7924f7c305:0xcfe9cfcc157b7a5e!8m2!3d59.3815008!4d1
7.9675944
Toaletter / Omklädningsrum:
kommer att finnas i Ektorpshallen vid start- och målområdet.
Obs: hunden kan inte följa med in i byggnaden.
Veterinär/sjukvårdspersonal:
Du kan få bra tips från utbildad personal av VetZoo veterinärer om din fyrbenta vän.
Svenska Djurambulansen finns på plats i målområdet.
Första hjälpen personal finns att tillgå i Informationstältet.
Vett och etikett:
Ø Hunden måste vara kopplad före, under och efter loppet. Vanligt koppel, sele och/eller midjebälte
gäller. Bajspåsar och vatten finns i Start- och Mål området.
Ø Tänk på att hålla till höger i spåret där det är möjligt och även gärna ha hunden på höger sida av
hänsyn till mötande och förbipasserande övriga besökare i spåret.
Det är inte tillåtet att springa med någon form av strypkoppel eller Flexikoppel.

Ev. uppdaterad information kommer att läggas upp på hundlopet.se och Hundlöpets
Gilla sida på Facebook
Kom ihåg att gå in och kolla med jämna mellanrum.
Vi ses på startlinjen!
Vänliga hälsningar
//Team Hundlöpet

