
         

START PM HUNDLÖPET 10 år 
Välkommen till den tionde och sista upplagan av Hundlöpet i Stockholm på 
Djurgården, Sjöhistoriska museet söndagen 15 september 2019 

Registrering: 
Ø Det blå Registreringstältet finns i Start- och Målområdet nedanför  

Sjöhistoriska museets entré. 
Ø Nummerlappen bör vara uthämtad 30 minuter före start.  

 
 

OBS! Vaccinationsintyg ska visas för den  veterinär som kommer finnas vid 
Registreringstältet. 
 
Banan: 
Banan är en 5 km slinga som sträcker sig runt Djurgårdsbrunnskanalen vilket innebär att du som 
är anmäld till 10 km kommer göra två varv.  
Vätskekontroll för både dig och din hund kommer att finnas längst banan. 
 
 
Startinformation: 
Starten sker med intervaller för att undvika rusning och din tid startar inte förrän du gått igenom 
Startportalen. 
 
 
Starttider: 
Löpare -   kl. 09.30     både 5km och 10 km  
Joggare - kl. 10.00     både 5km och 10 km 
Hybrid/Mixen och därefter Powerwalkare - kl. 10.15     
 
Prisutdelning: 
Priser kommer att delas ut till snabbaste kvinna respektive man i löparklassen -  
5 km och 10 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. 
 

 
Fika: 
Kaffe och bullar finns att köpa  
 
 



Resa och parkering: 
Buss 
Buss 69 går från Centralen och stannar precis utanför Sjöhistoriska.  
 
Men tänk på att 69:ans färdväg ibland stängs av under evenemang, så kontrollera att bussen verkligen går 
den dag du ska hit (länk till SL nedan) 
 
Promenad 
Vi kan rekommendera en promenad från Djurgårdsbron till museet längs den vackra Djurgårdsbrunnsviken 
(ca 15 min). 
 
Till Djurgårdsbron kan du ta buss 76 från Slussen via Norrmalmstorg (mån-lör), buss 67 från Frösundavik 
via Karlaplan och spårvagnlinje 7 från Sergels torg/Hamngatan. 
 
Planera din resa hos SL http://sl.se/  
 
 

 
Ett begränsat antal parkeringsplatser finns i anslutning till Sjöhistoriska museet samt intill restaurang Villa 
Källhagen på adress Djurgårdsbrunnsvägen 10. 
 
Toaletter: 
Bajamajor kommer finnas vid Start- och Målområdet i tillägg till de toaletter som finns inne på Sjöhistoriska 
muséet 
 
Veterinär/sjukvårdspersonal:                                                                                                        

Du kan få bra tips från utbildad personal av  om din fyrbenta vän.  
Svenska Djurambulansen finns också 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 Målområdet.  
 

Ø Tänk på att hålla till höger i spåret och ha även gärna hunden på din högra sida av 
hänsyn till mötande och förbipasserande övriga besökare i spåret. 

 
Det är inte tillåtet att delta med någon form av strypkoppel eller Flexikoppel. 

Det gäller även halvstryp om du inte kan fästa i ”låst” läge så all 
strypfunktion förhindras. 
 
 
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 


