
 

START PM Göteborg  
Varmt välkommen till den femte upplagan av Hundlöpet i Göteborg.	

Skatås söndagen 28 augusti 2016 

Registrering: 
Ø Det blå Registreringstältet kommer finnas i Start- och Målområdet nedanför Skatås 

huvudbyggnad. Det kommer vara skyltat HUNDLÖPET från Skatås parkering och 
huvudbyggnad. 

Ø Nummerlappen bör vara uthämtad senast 30 minuter före start.  
 
OBS! Vaccinationsintyg ska visas för den veterinär som kommer finnas bredvid 
Registeringstältet. 
 
Banan: 
Årets bana är 5km, vilket innebär att du som är anmäld till 10km kommer att ta dig runt samma 
bana två varv.  
Start och Mål är på gräsmattan nedanför Skatås huvudbyggnad. 
Vätskekontroll för både dig och din hund finns ca 3km in på banan. 
 
 
Startinformation: 
Starten sker med intervaller för att undvika rusning och din tid startar inte förrän du gått igenom 
Startportalen. 
Tidtagning sker med chip som är fäst på din nummerlapp. 
Inget chip - ingen tidJ 
 
Starttider: 
Löpare: kl.09:30 för både 5 och 10 km. 
Joggare, Powerwalk och Hybrid/mixen kl: 10:00 
 
 
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: 
Pris kommer att delas ut till snabbaste kvinna respektive man – 5km och 10km. Prisutdelning 
kommer att ske när flertalet löpare har gått i mål någon gång efter kl.10.30. 
 
 
 
 



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:  
Spårvagn nr 5 stannar vid Welandergatan nedanför Skatåsvägen. Från Delsjövägen svänger du (vid en 
rondell) upp mot Olbersgatan. Den övergår i Skatåsvägen.  
Adress: Skatåsvägen 25. 
Skatås parkeringsplats är stor och kostnaden är i enlighet med Göteborgs stads regler. Automaten tar både 
mynt, kort och via mobilen. 
 
Toaletter: 
4 st Bajamajor kommer finnas i Start- och Målområdet i tillägg till de toaletter som finns i närheten av 
fotbollsplanen och i Skatås huvudbyggnad.  
 
Veterinär/sjukvårdspersonal: 
Vår Aktiva Partner VetZoo finns i målområdet för vaccinationskontroll av alla fyrbenta deltagare.  
 
Svenska Djurambulansen finns som vanligt på plats i målområde och längs banan. 
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 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. 
 
Servering: 
I Skatås huvudbyggnad finns det ett café/servering där det går bra att betala med kort. 
Obs! Hund är ej tillåten inomhus på Skatås Motionscentrum. 
 
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 


