BLI FUNKTIONÄR ELLER VOLONTÄR VID
VATTENDAGEN OCH VISKAN OPEN WATER
STADSPARKEN OCH VISKAN LÖRDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2021
För andra gången genomför nu SK Elfsborg och
Korpen Borås i samverkan med Borås Energi och
Miljö vattendagen i Borås för att lyfta miljö, hälsa
och Idrott i centrala Borås. Vi vill fortsatt visa att
Viskan kan vara en plats för rekreation, lek och
idrott där vi nu vill utveckla dagen och nå ännu fler
aktörer och Boråsare.
Utöver tävlingsmomenten som Viskan Open Water
(Borås Klassikern), Swimrun, Sup-Race, Flott-Race
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
mer kring support och service kring
arrangemangets övriga delar.
Som funktionär och volontär erhåller du fika,
lunch, funktionärskläder, ackreditering samt annan
utrustning utifrån funktion. Och kanske det
viktigaste, du blir precis som förra året en del av en
väldigt rolig och unik dag.
Vi utgår från att man kan ställa upp hela dagen
alternativt 1/2 dagen för att få ett bra flyt i
eventet. Programmet kommer att hålla på ca
10.00-16.00 samt förberedelser några timmar
innan samt efter för att städa undan.

Vi kommer även att behöva hjälp under fredagen
den 20/8 för att rigga.
FUNKTIONER ATT VÄLJA BLAND
Tävlingsfunktionär - banchef, tävlingsledare,
bandomare, sekretariat, starter, tidtagare, och
måldomare.
Säkerhet - livräddare, sjukvård, flaggvakt på de
olika tävlingsmomenten under dagen.
Tävlingsbyrå - ansvarig, biträdande, information,
anmälan, betalning, resultat, deltagarutlämning
samt annat kring detta.
Service - stödpersoner för prova på, uppvisningar,
utställningar, föreläsare och övriga aktiviteter för
olika aktörer.
Bygg och städ - bygga tävlingsområdena, tält,
eventområden samt se till att det är rent och
snyggt inför, under och efter eventet.
ANMÄLAN
Prel. anmälan som funktionär och volontär gör du
HÄR och vi önskar erhålla din anmälan senast
fredagen den 28 maj.
För ytterligare information om Vattendagen se
www.viskanopenwater.se
Välkomna att bli en del av Vattendagen 2021, tack
på förhand!
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