
Bakgrund
Tough Viking KIDS är tillbaka med vårt superuppskattade 
barnlopp (5-11 år). Det kommer bli en riktigt häftig upplevelse 
med över 1000 barn under dagen. Allt är som på vårt 
stora Tough Viking fast i miniatyr. Warm up från scen, 
musik, premium camouflage-medaljer, eldstarter och coola 
specialbyggda premiumhinder. Alla barn får ett coolt Tough 
Viking-pannband att springa i och medalj i mål. Anländ till 
GÄRDET (motsatt sida vägen Sjöhistoriska museet) cirka 
45 minuter före era barns start för att registrera barnet 
och hämta ut pannband med nummer. Föräldrar får springa 
bredvid och peppa och vara ett stöd till de barn som vill. 
Funktionärer finns utmed banan och vid varje hinder och har 
kontakt med Tough Vikings tävlingsledning.

Flera år har vi sålt slut på platser så anmäl nu för att vara 
säkra på plats. Det går i mån av plats att även anmäla barnen 
på plats..

Starter
Det sker starter från 10:00 fram till 14:00. Ni väljer 
ledig starttid när ni anmäler barnen. Anmälan 
online sker här: https://raceid.com/en/races/7835/
registration?distance=9077

Registrering och uthämtning av pannband 
med startnummer
Vid de svarta Tough Viking-tälten inne på Stockholms stadion 
hämtar du ut barnens pannband med startnummer. Var på 
plats cirka 45 minuter före barnets start för att göra detta.  
Visa upp giltig legitimation vid uthämtning. Hämtar du ut 
barnets kompisar som anmälts av annan förälder så ha med 
fullmakt. Din starttid är den du valde när du anmälde barnet. 
Du ska också ha fått den på sms ett par dager inför detta lopp. 
Detta sms visar du upp vid uthämtning av startkuvert. Är du 
osäker på barnets starttid kan du se den här https://raceid.
com/en/races/7836/startlist?currentDistanceId=9079

Ombyte 
Glöm inte ta med ombyte till barnen då de kommer bli 
smutsiga, samt ta inte barnens finaste skor. Banan är 1,5 km 
och består av 15 + fina hinder. 

Ansvarsblankett
Glöm inte skriva ut och skriva på vår ansvarsblankett som 
ni måste lämna in vid startregistreringen. Ni kan ladda ner 
den https://toughviking.se/wp-content/uploads/2021/01/
ansvarsblankett_160817_toughviking-1.pdf.  Den finns även  i 
detta dokument på sida två för utskrift. 

Skriv telefonnummer på barnen
På barnets ena arm önskar vi också att ni skriver 
telefonnumret till barnets närmaste anhörig som finns på 
plats på området. Gör detta med en penna som tål vatten. 
Spritpennor finns vid registreringen. 

Anmäld till våra lopp 2020 eller 2021
Om barnen var anmälda till Tough Viking GÄRDET KIDS 2020 
så har anmälan automatiskt flyttats till Tough Viking GÄRDET 
2022 med samma starttid. Du behöver då inte göra något 
själv utan är anmäld till detta lopp istället.

Sjukvård 
Finns i start- och målområde. Mobil sjukvårdpersonal på ATV. 
Sjukvårdare har tillgång till hjärtstartare. 

Om barnen inte klarar ett hinder 
Då får de passera hindret som de vill. Inget straff utdelas. 
Loppet är inte på tid utan vi gör detta för att ge barnen en 
härlig och spännande upplevelse med ingredienser av ett stort 
vanligt lopp. 

Parkering
Mycket begränsat i området. Enklast och bäst är att resa hit 
kollektivt. Skriv in Stockholms stadion på sl.se. 

Hur hittar jag runt banan
Den är dragen med tydliga Tough Viking-band hela vägen runt.

Shop med Tough Viking KIDS barnprodukter
Kolla in våra snygga KIDS-kläder på vår webbshop! Försäljning 
av kollektionen kommer även ske under KIDS-loppet den 27 
aug. Se kollektionen https://tough-viking.myshopify.com/ 
collections/kids

Preliminär banskiss som kan komma att ändras.
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Ansvars- och villkorsblankett 

 
 
 
Som ansvarig vuxen godkänner jag att mitt barn deltar i Tough Viking Kids. Jag är införstådd med att 
det medför risker med att delta i ett hinderbanelopp och tar fullt EGET ansvar för mitt barn. Inga krav 
kan före, efter eller i samband med tävling riktas mot Tough Viking AB. 
 
Jag är införstådd med att mitt barn kan bli fotograferat och/eller filmat under Tough Viking Kids och 
godkänner att bilder och film som görs i samband med tävlingen får användas i marknadsföringssyfte 
av Tough Viking eller av någon av Tough Vikings samarbetspartners.  
 
 
 
 
Namn på deltagande barn:  ________________________________________________ 
 
 
Personnummer deltagande barn: ________________________________________________ 
 
 
Namn ansvarig vuxen:  ________________________________________________ 
 
 
Personnummer ansvarig vuxen:  ________________________________________________ 
 
 
Mobilnummer ansvarig vuxen:   ________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Datum och ort:    ________________________________________________ 
 
 
Underskrift:    ________________________________________________ 
 
 
 
 


