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BLI FUNKTIONÄR ELLER VOLONTÄR VID 
VATTENDAGEN OCH VISKAN OPEN WATER 
STADSPARKEN OCH VISKAN LÖRDAGEN DEN 24 AUGUSTI  
 

Simklubben Elfsborg och Korpen Borås i samverkan 

med Borås Energi och Miljö har skapat en 

vattendag I Borås för att lyfta miljö, hälsa och 

Idrott i centrala Borås. Vi vill visa att Viskan kan 

vara en plats för rekreation, lek och Idrott där vi i 

detta publika event vill nå alla Boråsare. 

Utöver tävlingsmomenten som Viskan Open Water 

(Borås Klassikern), Swimrun, Farkostrace och 

Vattenträning kommer vi att ha prova på 

aktiviteter, uppvisningar, utställningar, 

föreläsningar och massa annat kul. 

För dagens genomförande och för att ge deltagare 

samt publik en fin upplevelse behöver vi DIN 

HJÄLP! 

Som funktionär tänker vi oss funktioner som har 

med tävlingsmomenten att göra och som volontär 

blir det mer kring övrig support och service kring 

eventet alla andra delar. 

Vi utgår från att man kan ställa upp hela dagen på 

detta för att få ett bra flyt i eventet där 

programmet kommer att hålla på ca 10.00-16.00 

(inte helt spikat ännu) samt då sedan lite 

förberedelse några timmar innan samt efter för att 

städa undan. 

Som funktionär och volontär erhåller du fika, 

lunch, funktionärskläder, ackreditering samt annan 

utrustning utifrån funktion men det viktigaste, du 

blir en del av en väldigt rolig och unik dag. 

ANMÄLAN 

Anmälan som funktionär och volontär gör du via 

tävlingarnas hemsida www.viskanopenwater.se 

under fliken funktionär / volontär där du uppger 

namn, mobil, e-mail, storlek på T-shirt, matallergier 

samt vilken funktion du önskar. Det finns även en 

ruta för meddelande där du kan skriva in specifikt 

om det är något du önskar mm. Det går också bra 

att skicka ett mail med ovan uppgifter till 

undertecknad. 

Vi önskar ha in din anmälan senast FREDAGEN DEN 

31 MAJ KLOCKAN 15.00 och finns det eventuella 

frågor går det bra att kontakta oss via hemsidan. 
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FUNKTIONER ATT VÄLJA BLAND 

Tävlingsfunktionär - banchef, tävlingsledare, 

bandomare, sekretariat, starter, tidtagare, och 

måldomare. Här behöver vi ca 20-25 personer. 

Säkerhet - livräddare, sjukvård, flaggvakt på de 

olika tävlingsmomenten under dagen. Här behöver 

vi ca 15-20 personer. 

Tävlingsbyrå - ansvarig, biträdande, information, 

anmälan, betalning, resultat, deltagarutlämning 

samt annat kring detta. Här behöver vi ca 10-15 

personer då det är på två platser under dagen. 

Service - stödpersoner för prova på, uppvisningar, 

utställningar, föreläsare och övriga aktiviteter för 

olika aktörer. Här behöver vi ca 10-15 personer. 

Bygg och städ - bygga tävlingsområdena, tält, 

eventområden samt se till att det är rent och 

snyggt inför, under pch efter eventet. Här behöver 

vi 15-20 personer.  

Samtliga funktionärer och volontärer som anmäler 

sig kommer sedan att placeras ut inom varje 

område och sedan bli kallade till en genomgång för 

mer specifika uppgifter samt annat som rör 

eventet. 

Välkomna att bli en del av Vattendagen 2019, tack 

på förhand! 

Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg  

jonas@skelfsborg.com 

Korpen Borås, Roger Hjelm 

roger.korpenboras@telia.com  

 


