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INBJUDAN TILL VISKAN FLOTT-RACE 2020 
VATTENDAGEN I BORÅS LÖRDAGEN DEN 22 AUGUSTI 
 

SK Elfsborg och Korpen Borås arrangerar för andra 

året tillsammans med Borås Energi och Miljö en 

festlig dag/lopp som kretsar kring vatten och 

Viskan i vår fina miljö vid Stadsparken. Vi hoppas 

också i år på stort deltagande vid våra tävlings- och 

motionslopp ute i Viskan och inne i 

Stadsparksbadet. I år utvecklar vi eventet 

ytterligare med fler tävlingar och fler aktiviteter, 

vilket vi hoppas skall locka ännu mer deltagare och 

publik. 

HUR GÅR DET TILL? 

Vilket lag blir segrare 2020? Anmäl ert lag som skall 

bestå av 4 personer (från företaget, kompisgänget, 

skolan m.m.) Åldersgräns 16 år och simkunnig.  

Lagen tävlar genom att paddla den ca 60 m långa 

tävlingsbanan. Priser utlovas till de tre bästa lagen 

(bästa tiderna). Vinnande lag erhåller dessutom 

premiärårets vandringspokal. Tävlingen avgörs i 

heat om 4 lag. Heat 1 start kl. 14.00. Heaten 

därefter startar med ca 15 minuter mellanrum. 

Kriteriet för vinnande lag = bästa tid. Ca 15.30 

avgörs finalheatet. 

FLOTTE, UTRUSTNING M.M. 

Allt material som behövs för ert lag i årets        

Flottrace finns färdigt och tillhandahålls av oss 

arrangörer, som t.ex. färdigbyggda flottar, paddlar, 

flytvästar m.m. Det enda som ni behöver göra är 

att anmäla ert lag och kämpa om segern i årets 

roligaste tävling " Viskan Flott-Race 2020".  

ANMÄLAN/ANMÄLNINGSAVGIFT 

 

Anmäl er snarast, begränsat antal startplatser.  
Först till kvarn gäller! Anmälningsavgift endast 400 
kr/lag. Anmälan senast fredagen den 14 augusti 
 
Anmäl laget HÄR.      
 
Betalning sker vid anmälan på hemsidan. För 
företag och organisationer som önskar betala mot 
faktura, kan en anmälningskod erhållas att 
använda vid anmälan. Skicka ett mejl till 
korpenboras@telia.com och ange önskan om 
anmälningskod. 
 
För ytterligare information om Vattendagens olika 
tävlingar och aktiviteter se hemsida 
www.viskanopenwater.se  
 
Vid eventuella frågor hör av er till någon av 

nedanstående. Mer info samt säkerhetsregler 

översändes efter lagets anmälan. 

Varmt välkomna! 

Regler - se nästa sida.  

http://borasem.se/webb/omborasenergiochmiljo/vattendagen/aktiviteterochanmalan.4.4e4ddc6a1685159e4011fa63.html
http://viskanopenwater.se/
https://race.se/races/6734/about
mailto:korpenboras@telia.com
http://www.viskanopenwater.se/


 

                                                                                                           Arrangörer                                                 Grundare och miljöpartner                       
SK Elfsborg, Jonas Söderberg 0705-736472     
Korpen Borås, Roger Hjelm 0702-111344 
Borås Energi och Miljö, Linda Svedensten 0729-766055                                                  
 
VATTENDAGEN.SE 
VISKANOPENWATER.SE   

 

 

REGLER FÖR TÄVLINGEN  

 

VATTENDAGEN I BORÅS LÖRDAGEN DEN 22 AUGUSTI 
Vattendagen hälsar ERT LAG hjärtligt välkomna till en rolig och spännande tävling som har premiär den 22 

augusti i Viskan, mitt i Borås stadskärna.  

 Laget ska bestå av 4 personer, som utgör flottens besättning. 

 Åldersgräns 16 år och simkunnig. 

 Lagen tävlar genom att paddla den ca 60 m långa tävlingsbanan. 

 Alla lagkonstellationer är välkomna (företagslag, kompislag, skollag m.m.). 

 Tävlingen avgörs i en klass "mixed". Laget kan bestå endast tjejer, killar eller av både tjejer/killar. 

 Allt material som behövs för ert lag i årets Flott-Race finns färdigt och tillhandahålls av oss arrangörer, 

som t.ex. färdigbyggda flottar, paddlar, flytvästar m.m. 

 Flytväst är obligatoriskt (finns på plats att låna). 

 Kl. 13.45 flottarnas besättning besiktigas och godkänns för start. 

 Ingen alkohol är tillåten - Inga påverkade lagdeltagare tillåts komma till start. 

TÄVLINGEN 

 Alla i besättningen måste befinna sig på flotten från start till mål, för att flotten ska få paddla vidare. 

 Det är förbjudet att simma jämte flotten då det finns klämrisk. 

 Att sabotera för andra flottar är förbjudet, både innan och under färden. 

PM med utförlig information om tävlingsdagen, transporter m.m. utsändes till samtliga lag under vecka 33.  

Varmt välkomna! 

http://borasem.se/webb/omborasenergiochmiljo/vattendagen/aktiviteterochanmalan.4.4e4ddc6a1685159e4011fa63.html
http://viskanopenwater.se/

