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VILDLAND HAR PROVA PÅ SUP-BRÄDA PÅ 
VATTENDAGEN  2021 
STADSPARKEN LÖRDAGEN DEN 21 AUGUSTI 
 

SK Elfsborg och Korpen Borås tillsammans med 

Borås Energi och Miljö genomför för andra gången 

Vattendagen. En festlig dag som kretsar kring 

vatten och Viskan.  

Vi förväntar oss att Stadsparken och 

tävlingscentrum denna dag fylls av stor publik för 

Viskan Open Water (Borås Klassikern), Viskan 

Swimrun, Viskan Flott-Race och Viskan Sup-Race. 

Det är vår förhoppning att dagen kommer locka 

många besökare att prova på aktiviteter som 

vattengymnastik, vatten-polo, yoga, livräddning 

och märkestagning eller välja någon av de 

föreläsningar som kommer att vara under dagen. 

AKTIVITETER 

Vildland har sin utställarplats utmed Viskan strax 

bortanför Orangeriet.  

Under dagen kan ni här hyra/prova på SUP-brädor 

mot en kostnad av 75:- för 20 minuter. SUP står för 

Stand Up Paddle Board och är en kombination av 

att surfa och paddla. Ni kommer även att få kunna 

prova på olika sorters fiskeutrustning och de finns 

på plats för att marknadsföra sitt företag och svara 

på frågor.  

TIDSCHEMA  

Kl.10.00-15.00                     Prova på SUP 

 

INGEN ANMÄLAN KRÄVS 

Det behövs ingen anmälan för att delta eller prova 

på VILDLANDS aktiviteter utan bara att ansluta sig 

på plats till deras utställarplats. 

Lämplig ålder är 16 år, simkunnighet krävs och 

yngre rekommenderas ha målsman på plats. 

Badkläder och handduk rekommenderas. Flytväst 

finns att låna. 

SUP-RACET 

I Viskan Open Water ingår som tävlingsmoment 

Viskan Sup-Race klockan 15.00. Till detta lopp så 

har man möjlighet att ta med sig sin egen Sup-

bräda men om sådan inte finns så kan man hyra en 

Sup-Bräda av Vildland för 75:- genom att förboka 

detta på kundservice@vildland.com   

INSTRUKTÖRER 

Personal från Vildland finns på plats för att 

handleda prova på aktiviteterna och mer om 

Vildland kan ni ta del av via www.vildland.com  

Varmt välkomna! 
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