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VATTENDAGEN.SE 
VISKANOPENWATER.SE   

PROVA PÅ VATTENTRÄNING UNDER 
VATTENDAGEN 
STADSPARKSBADET LÖRDAGEN DEN 22 AUGUSTI 
 

SK Elfsborg och Korpen Borås arrangerar 

tillsammans med Borås Energi och Miljö en festlig 

dag/lopp som kretsar kring vatten och Viskan!  

2019 arrangerades Vattendagen för första gången i 

Borås Centrum och blev ett lyckat event. I år 

utvecklar vi eventet med fler tävlingar och 

aktiviteter för att locka ännu fler deltagare och 

publik. Vad kan vi se fram emot? Vattendagen 

erbjuder tävlingar som Viskan Open Water 

(Boråsklassikern), Viskan Swimrun, Viskan Flott-

Race, Viskan Sup-Race. Dagens program är också 

fyllt med föreläsningar och prova på aktiviteter 

som vattengympa, yoga, vattenpolo m.m. Ni 

möter många andra föreningar, företag som 

presenterar sin verksamhet och närproducerad 

mat säljs av knallar. 

PROVA PÅ VATTENTRÄNING! 

I samband med Vattendagen har du en exklusiv 

möjlighet att prova på valfritt vattengympapass i 

Stadsparksbadet i Borås. Rörelser som är lätta att 

göra på land känns mer ansträngande i vattnet och 

vattenmotståndet fungerar som en broms och 

förhindrar ryckiga rörelser. Det finns därför ingen 

skonsammare träning än vattengympa!   

ANMÄL DITT INTRESSE REDAN IDAG 

Boka din plats HÄR. Antalet platser är begränsat. I 

mån av plats går det även bra att anmäla sig 22/8 i 

tävlingsbyrån belägen i entrén till Stads-

parksbadet. 

TIDSCHEMA & PASSFORM 

kl. 10:00 - 10:45        Aqua Medel  

kl. 11:00 - 11:45        Aqua Cirkel 

kl. 12:00 - 12:45        Aqua Soft 

kl. 13:15 - 14:00        Aqua Medel 

kl.  14:15 - 15:00       Aqua Bike 

kl.  15:15 - 16:00       Aqua Medel 

 

INSTRUKTÖRER 

Passen leds utav korpens duktiga och erfarna 

ledare under denna dagen. 

VATTENTRÄNINGEN ÄR KONSTNADSFRI 

Vattenträningen är under dagen kostnadsfri, även 

entrén till Stadsparksbadet men vi tar gärna emot 

ett bidrag till Röda Korset och Wateraid som vi 

samverkar med och stödjer. Swisha valfritt belopp 

till Vattendagen i Borås   1231242080 och märk 

betalningen med "RENT VATTEN", tack på förhand! 

För ytterligare information om Vattendagen i Borås 

se www.viskanopenwater.se 

 

Varmt välkomna!  

http://borasem.se/webb/omborasenergiochmiljo/vattendagen/aktiviteterochanmalan.4.4e4ddc6a1685159e4011fa63.html
http://viskanopenwater.se/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NjT8epopGEm62UYuQLdgeeF82EMf_8RCkdgh9Mtf3oZUNFJOTU1aM1dHTFRBSjVBT05KNTY4NFhCSS4u
http://www.viskanopenwater.se/

