
   PM FÖR DELTAGARE PÅ MUDDY PAWS 23-24 APRIL 2022
HITTA HIT
Kordinaterna till parkeringen är 59°07’25.6”N 17°55’28.9”E och adressen är Lövtorpsvägen, 147 
91 Botkyrka. Du kommer rätt om du skriver i Runsten Equestrian i din gps. 

PUBLIK
Självklart är publik välkomna och delar av banan går att se. Vi rekommenderar att publik först går 
ner mot terrängbanan för att titta och sen vidare upp mot sjön och målområdet för att se så mycket 
som möjligt. 

SEKRETERIAT
I sekretariatet anmäler du dig och hämtar ut nummerlapp. Se till att du har din biljett redo för 
snabb och smidig incheckning och håll dessutom koll på ditt personliga startnummer som 
står på din biljett. Om du inte har din biljett så kan vi checka in dig med hjälp av ditt körkort eller 
legitimation. Vi rekommenderar att du anmäler dig runt en timme före starttimmen du är anmäld till 
för att slippa stressa om det skulle vara kö.

LUNCH OCH FIKA 
Vid målområdet kommer Restaurang Rune att grilla och sälja mat, dryck och fika. 

STARTOMRÅDE
Beträd startområdet ca 10 minuter innan du ska starta. Här kommer det att finnas små 
förvaringsskåp för tex bilnyckel och telefon. Om du inte har ett eget hänglås kan du hyra ett på 
plats och betala med Swish. Din starttimme och startnummer står på din biljett du fick i samband 
med anmälan. 

NUMMERLAPP
Din nummerlapp får du i Sekretariatet. Fäst din nummerlapp på framsidan av din tröja och bär den 
under hela loppet. Du får säkerhetsnålar att fästa nummerlappen med. Tänk på att hålla koll på 
din nummerlapp då ditt chip som registrerar din tid sitter fast på nummerlappen. Om du tappar den 
under loppet så kommer din tid inte att registreras. ID-kontroll kan utföras och namnet på biljetten 
måste stämma med den som ska springa. 

PARKERING 
Parkering för deltagare finns skyltat och är i nära anslutning till sekretariat. Se karta. Vid 
parkeringen kan du även fylla på vatten till din hund samt spola av er. WAP Dog Care finns på 
plats och hjälper till att tvätta hundar. 

UTSTÄLLARE OCH MÅLOMRÅDE
I år får vi äntligen välkomna publik och vid målområdet kommer det att finnas försäljning av 
diverse hundprodukter och tillbehör att köpa. 

FACILITETER
Runsten Equestrian är en stor anläggning med många människor, hundar och hästar. Vi 
måste hjälpas åt för att inte störa den dagliga verksamheten. Toaletter och Restaurang finns i 



ridhuset vilket hålls öppet för oss. Dessa toaletter är de vi får använda. Vi har även toaletter vid 
sekretariatet samt parkeringen. Tänk på att släppa fram funktionärer i kön så att de hinner tillbaka 
till sina stationer så fort som möjligt. Det är självklart superviktigt att alla plockar upp efter 
sina hundar!

PÅ BANAN
 -Springa om någon
Om du önskar springa om någon, ropa när du närmar dig så att ekipaget framför kan flytta sig 
åt sidan. Om någon vill springa om dig, flytta er åt sidan och låt de komma förbi ordentligt innan 
ni börjar springa igen. Det går fortast för alla att komma vidare. Det är absolut förbjudet att 
springa om på ett hinder. Tänk på att hålla avstånd till andra deltagare. Om du har problem med 
ett hinder och någon kommer bakom, -släpp förbi och genomför hindret efter. Oftast går det fortast 
även för dig!
 -Skyttestation
Vid skyttestationen kommer det att finnas en straffrunda. Om du missar målet så kommer du att få 
springa den. Om du avstår skyttet får du både en tilläggstid samt springa straffrunda. Straffrundan 
är tydligt märkt. Du kommer att skjuta med luftgevär. Luftgevären är laddade och klara när du 
anländer till stationen och du behöver bara sikta och skjuta. Gevären ger ingen rekyl och är i stort 
sett ljudlösa. Var noga med att följa funktionärernas instruktioner. Om du skulle vilja ha hjälp att 
hålla i din hund under tiden du skjuter så be en funktionär om hjälp. Gevären desinficeras av våra 
banvärdar. 
 -Avstå hinder
Vår förhoppning är att vår bana ska vara lagom svår för alla tävlande men om du känner att ett 
hinder är en för stor utmaning för dig eller din hund, tveka inte att gå runt det. Du kommer att 
tilldelas en tilläggstid men det absolut viktigaste är att både du och hunden är bekväma med alla 
hinder. Ni är ett team och genomför loppet tillsammans!
 -Funktionärer
Funktionärer finns på plats på banan för att hjälpa dig som deltagare. Lyssna noga på 
funktionärens instruktioner. Om en funktionär upplever att din hund är obekväm i en situation 
kan denna komma att be dig gå runt hindret. I detta fall är du skyldig att göra det trots tidstillägg. 
Funktionärerna har rätten att avvisa tävlande ekipage från banan och, i samråd med arrangör, 
diskvalificera er från tävlingen. 
 -Märkning och skyltar 
Banan är märkt med ett streck på marken eller avspärrningsband. Följ alltid strecket eller 
avspärrningsbanden. I de fall banans riktning inte är självklar kommer det att finnas pilar som visar 
riktning. Följ alltid dem och korsa aldrig en avspärrning. I stort sett alla hinder ska tas tillsammans 
med din hund. Om något hinder enbart ska genomföras av föraren så står det tydligt på en skylt. 
Om något hinder enbart ska genomföras av hunden står även det tydligt på skylten. Samtliga 
hinder går att avstå mot ett tidstillägg. 

VID OLYCKSFALL
Om du skulle skada dig så gå till sekretariatet eller be närmsta funktionär om hjälp. Vid akuta 
tillstånd ska 112 tillkallas.

FÖRSÄKRING
Du är själv ansvarig för att ha gällande försäkring på dig och din hund. 

VACCINATIONER
Tänk på att ta med hundens vaccinationsintyg. Stickprov kan förekomma.

UTRUSTNING
Du ska ha ett höft/midjebälte på under tävlingen där din hund är fäst i dig via ett koppel på max 
3 meter med expanderande del. Kopplet ska vara fäst i hundens sele. Om du önskar ha ett fast 



halsband på din hund så går det bra att ha utöver selen där kopplet är fäst.

PRISUTDELNING 
Prisutdelning sker digitalt veckan efter loppet. Resultat för lördag och söndag slås ihop. 

FRÅGOR OCH KONTAKT
De flesta frågor kan du få svar på i sekretariatet. 

Om du behöver nå oss på telefon under dagen så kan ring i första hand Felicia som har lättast att 
svara i telefon. 

Felicia 070-3863115, David 070-7595478 och Kristian 070-9410751

Övrig kontakt och frågar hänvisar vi till vår mail info@muddypaws.se

VIKTIGAST AV ALLT!
Ha det roligt med din hund! Ni gör det här tillsammans och oavsett resultat så är det är 
samma underbara hund du åker hem med som du kom hit med!


