
 

                                                                                                           Arrangörer                                         
Grundare och miljöpartner                       
SK Elfsborg, Jonas Söderberg 0705-736472     
Korpen Borås, Michael Claesson 070-8152245 
Borås Energi och Miljö, Linda Svedensten 0729-766055                                                  
 
VATTENDAGEN. SE 
VISKANOPENWATER.SE  

PM FUNKTIONÄRER 
VATTENDAGEN 2022 
STADSPARKEN, VISKAN SAMT STADSPARKSBADET  
LÖRDAGEN DEN 20 AUGUSTI 
 

Välkomna till Vattendagen och Viskan 
Open Water och tack för att ni ställer 
upp. Nu gör vi allt för att deltagare, 
besökare, medarrangörer mm skall 
trivas väl och att vi själva skall få en kul 
dag tillsammans. 

SAMLING 

Funktionärer för både Stadsparken och 
Stadsparksbadet har en gemensam 
samling / genomgång kl. 08.30 vid 
tävlingsbyrå 1 i Stadsparken, Orangeriet.  

Några i Korpen har samling och 
genomgång lite tidigare. 

Efter den gemensamma samlingen går ni 
till era grupper och gruppansvariga för 
vidare genomgång och uppstart av 
funktionärsposterna. 

UTRUSTNING 

Ni erhåller på morgonen från 08.00-08.30 
vid tävlingsbyrå 1 Stadsparken t-shirt/väst, 
ackreditering/telefonkort, vattenflaska, 
mat/fika samt annat som behövs för er 
funktionärpost. 

MAT / FIKA 

Ni erhåller kaffe och fralla på morgonen 
vid samlingen samt hämtar då även ut er 

lunchsallad att ha med er ut under 
dagen. Vatten ansvara ni själva för. Vi 
kommer även att ha ett litet bord vid 
tävlingsbyrån med kaffe, te och vatten att 
ta när tillfälle ges under dagen.  

SÄKERHET 

Vid livshotande tillbud LARMA 112, vid 
mindre tillbud i Stadsparken ring 
sjukvårdsansvarig Gunnel Pedersen 076-
8757140 Vid sjukvårdsfrågor be dem söka 
upp sjukvårdare vid tävlingsbyrå 1 samt 
startområdet eller inne på 
Stadsparksbadet 

FUNKTIONÄRSLISTA 

Ni skall nu ha fått tillgång till en länk via 
googledrive och den aktuella 
funktionärslistan som gäller för 
Vattendagen. Vid ändringar och frågor 
mejla till jonas@skelfsborg.com 

VÄRDEHANDLINGAR 

Ni har själva ansvar för eventuella 
värdehandlingar, privata väskor mm 
under dagen men om det är något så 
kontakta tävlingsbyrån och kontrollera 
om de kan förvara något. 
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VATTENDAGEN. SE 
VISKANOPENWATER.SE  

PARKERING 

Ingen specifik parkering för funktionärer 
så cykel eller buss är att föredra. 

BORTTAPPADE SAKER (BARN) 

Vid eventuellt borttappade saker så 
lämnas de till tävlingsbyrån för vidare 
förvaring/påannonsering via speaker. När 
det gäller borttappade barn så vänta kvar 
på platsen en stund sedan ta dem till 
tävlingsbyrån vid orangeriet och kontakta 
sjukvårdsansvarig så tar vi det vidare 
därifrån till speaker mm 

PM-TÄVLINGAR 

Ta noga del av de tävlings PM som finns 
att ta del av via www.viskanopenwater.se 
under Open Water, Flott & SUP-race samt 
Swimrun så ni är väl insatta i upplägget 
för att eventuellt kunna svara på frågor 
mm 

ÅTERSTÄLLANDE  

Vi är oerhört tacksamma om ALLA kan 
vara behjälpliga efter arrangemanget 
klockan 16.00-ca 17.00 för att återställa, 
röja, städa upp mm, TACK PÅ FÖRHAND. 

FOTOGRAFERING 

Om ni under dagen ser lite fina 
möjligheter till att ta bilder så gör detta 
och dela dem sedan med någon på 
Korpen eller SK Elfsborg 

 

 

INFORMATION 

Tävling - Jonas Söderberg 070-5736472 

Arrangemang - Michael Claesson 070-
8152245 

Övrig information samt eventuella 
uppdateringar inför Viskan Open Water 
sker via tävlingarnas hemsida 
www.viskanopenwater.se samt 
www.vattendagen.se 

 

Härligt, nu kör vi, varmt välkomna! 
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8757140 Vid sjukvårdsfrågor be dem söka 
upp sjukvårdare vid tävlingsbyrå 1 samt 
startområdet eller inne på 
Stadsparksbadet 

FUNKTIONÄRSLISTA 

Ni skall nu ha fått tillgång till en länk via 
googledrive och den aktuella 
funktionärslistan som gäller för 
Vattendagen. Vid ändringar och frågor 
mejla till jonas@skelfsborg.com 

VÄRDEHANDLINGAR 

Ni har själva ansvar för eventuella 
värdehandlingar, privata väskor mm 
under dagen men om det är något så 
kontakta tävlingsbyrån och kontrollera 
om de kan förvara något. 

 



 

                                                                                                           Arrangörer                                         
Grundare och miljöpartner                       
SK Elfsborg, Jonas Söderberg 0705-736472     
Korpen Borås, Michael Claesson 070-8152245 
Borås Energi och Miljö, Linda Svedensten 0729-766055                                                  
 
VATTENDAGEN. SE 
VISKANOPENWATER.SE  

PARKERING 

Ingen specifik parkering för funktionärer 
så cykel eller buss är att föredra. 

BORTTAPPADE SAKER (BARN) 

Vid eventuellt borttappade saker så 
lämnas de till tävlingsbyrån för vidare 
förvaring/påannonsering via speaker. När 
det gäller borttappade barn så vänta kvar 
på platsen en stund sedan ta dem till 
tävlingsbyrån vid orangeriet och kontakta 
sjukvårdsansvarig så tar vi det vidare 
därifrån till speaker mm 

PM-TÄVLINGAR 

Ta noga del av de tävlings PM som finns 
att ta del av via www.viskanopenwater.se 
under Open Water, Flott & SUP-race samt 
Swimrun så ni är väl insatta i upplägget 
för att eventuellt kunna svara på frågor 
mm 

ÅTERSTÄLLANDE  

Vi är oerhört tacksamma om ALLA kan 
vara behjälpliga efter arrangemanget 
klockan 16.00-ca 17.00 för att återställa, 
röja, städa upp mm, TACK PÅ FÖRHAND. 

FOTOGRAFERING 

Om ni under dagen ser lite fina 
möjligheter till att ta bilder så gör detta 
och dela dem sedan med någon på 
Korpen eller SK Elfsborg 

 

 

INFORMATION 

Tävling - Jonas Söderberg 070-5736472 

Arrangemang - Michael Claesson 070-
8152245 

Övrig information samt eventuella 
uppdateringar inför Viskan Open Water 
sker via tävlingarnas hemsida 
www.viskanopenwater.se samt 
www.vattendagen.se 

 

Härligt, nu kör vi, varmt välkomna! 
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VATTENDAGEN 2022 
STADSPARKEN, VISKAN SAMT STADSPARKSBADET  
LÖRDAGEN DEN 20 AUGUSTI 
 

Välkomna till Vattendagen och Viskan 
Open Water och tack för att ni ställer 
upp. Nu gör vi allt för att deltagare, 
besökare, medarrangörer mm skall 
trivas väl och att vi själva skall få en kul 
dag tillsammans. 

SAMLING 

Funktionärer för både Stadsparken och 
Stadsparksbadet har en gemensam 
samling / genomgång kl. 08.30 vid 
tävlingsbyrå 1 i Stadsparken, Orangeriet.  

Några i Korpen har samling och 
genomgång lite tidigare. 

Efter den gemensamma samlingen går ni 
till era grupper och gruppansvariga för 
vidare genomgång och uppstart av 
funktionärsposterna. 

UTRUSTNING 

Ni erhåller på morgonen från 08.00-08.30 
vid tävlingsbyrå 1 Stadsparken t-shirt/väst, 
ackreditering/telefonkort, vattenflaska, 
mat/fika samt annat som behövs för er 
funktionärpost. 

MAT / FIKA 

Ni erhåller kaffe och fralla på morgonen 
vid samlingen samt hämtar då även ut er 

lunchsallad att ha med er ut under 
dagen. Vatten ansvara ni själva för. Vi 
kommer även att ha ett litet bord vid 
tävlingsbyrån med kaffe, te och vatten att 
ta när tillfälle ges under dagen.  

SÄKERHET 

Vid livshotande tillbud LARMA 112, vid 
mindre tillbud i Stadsparken ring 
sjukvårdsansvarig Gunnel Pedersen 076-
8757140 Vid sjukvårdsfrågor be dem söka 
upp sjukvårdare vid tävlingsbyrå 1 samt 
startområdet eller inne på 
Stadsparksbadet 

FUNKTIONÄRSLISTA 

Ni skall nu ha fått tillgång till en länk via 
googledrive och den aktuella 
funktionärslistan som gäller för 
Vattendagen. Vid ändringar och frågor 
mejla till jonas@skelfsborg.com 

VÄRDEHANDLINGAR 

Ni har själva ansvar för eventuella 
värdehandlingar, privata väskor mm 
under dagen men om det är något så 
kontakta tävlingsbyrån och kontrollera 
om de kan förvara något. 
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Ta noga del av de tävlings PM som finns 
att ta del av via www.viskanopenwater.se 
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Swimrun så ni är väl insatta i upplägget 
för att eventuellt kunna svara på frågor 
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ÅTERSTÄLLANDE  

Vi är oerhört tacksamma om ALLA kan 
vara behjälpliga efter arrangemanget 
klockan 16.00-ca 17.00 för att återställa, 
röja, städa upp mm, TACK PÅ FÖRHAND. 

FOTOGRAFERING 

Om ni under dagen ser lite fina 
möjligheter till att ta bilder så gör detta 
och dela dem sedan med någon på 
Korpen eller SK Elfsborg 

 

 

INFORMATION 

Tävling - Jonas Söderberg 070-5736472 

Arrangemang - Michael Claesson 070-
8152245 
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uppdateringar inför Viskan Open Water 
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www.vattendagen.se 
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att ta del av via www.viskanopenwater.se 
under Open Water, Flott & SUP-race samt 
Swimrun så ni är väl insatta i upplägget 
för att eventuellt kunna svara på frågor 
mm 

ÅTERSTÄLLANDE  

Vi är oerhört tacksamma om ALLA kan 
vara behjälpliga efter arrangemanget 
klockan 16.00-ca 17.00 för att återställa, 
röja, städa upp mm, TACK PÅ FÖRHAND. 

FOTOGRAFERING 

Om ni under dagen ser lite fina 
möjligheter till att ta bilder så gör detta 
och dela dem sedan med någon på 
Korpen eller SK Elfsborg 

 

 

INFORMATION 

Tävling - Jonas Söderberg 070-5736472 

Arrangemang - Michael Claesson 070-
8152245 

Övrig information samt eventuella 
uppdateringar inför Viskan Open Water 
sker via tävlingarnas hemsida 
www.viskanopenwater.se samt 
www.vattendagen.se 

 

Härligt, nu kör vi, varmt välkomna! 

 



 

                                                                                                           Arrangörer                                         
Grundare och miljöpartner                       
SK Elfsborg, Jonas Söderberg 0705-736472     
Korpen Borås, Michael Claesson 070-8152245 
Borås Energi och Miljö, Linda Svedensten 0729-766055                                                  
 
VATTENDAGEN. SE 
VISKANOPENWATER.SE  

PM FUNKTIONÄRER 
VATTENDAGEN 2022 
STADSPARKEN, VISKAN SAMT STADSPARKSBADET  
LÖRDAGEN DEN 20 AUGUSTI 
 

Välkomna till Vattendagen och Viskan 
Open Water och tack för att ni ställer 
upp. Nu gör vi allt för att deltagare, 
besökare, medarrangörer mm skall 
trivas väl och att vi själva skall få en kul 
dag tillsammans. 

SAMLING 

Funktionärer för både Stadsparken och 
Stadsparksbadet har en gemensam 
samling / genomgång kl. 08.30 vid 
tävlingsbyrå 1 i Stadsparken, Orangeriet.  

Några i Korpen har samling och 
genomgång lite tidigare. 

Efter den gemensamma samlingen går ni 
till era grupper och gruppansvariga för 
vidare genomgång och uppstart av 
funktionärsposterna. 

UTRUSTNING 

Ni erhåller på morgonen från 08.00-08.30 
vid tävlingsbyrå 1 Stadsparken t-shirt/väst, 
ackreditering/telefonkort, vattenflaska, 
mat/fika samt annat som behövs för er 
funktionärpost. 

MAT / FIKA 

Ni erhåller kaffe och fralla på morgonen 
vid samlingen samt hämtar då även ut er 

lunchsallad att ha med er ut under 
dagen. Vatten ansvara ni själva för. Vi 
kommer även att ha ett litet bord vid 
tävlingsbyrån med kaffe, te och vatten att 
ta när tillfälle ges under dagen.  

SÄKERHET 

Vid livshotande tillbud LARMA 112, vid 
mindre tillbud i Stadsparken ring 
sjukvårdsansvarig Gunnel Pedersen 076-
8757140 Vid sjukvårdsfrågor be dem söka 
upp sjukvårdare vid tävlingsbyrå 1 samt 
startområdet eller inne på 
Stadsparksbadet 

FUNKTIONÄRSLISTA 

Ni skall nu ha fått tillgång till en länk via 
googledrive och den aktuella 
funktionärslistan som gäller för 
Vattendagen. Vid ändringar och frågor 
mejla till jonas@skelfsborg.com 

VÄRDEHANDLINGAR 

Ni har själva ansvar för eventuella 
värdehandlingar, privata väskor mm 
under dagen men om det är något så 
kontakta tävlingsbyrån och kontrollera 
om de kan förvara något. 

 



 

                                                                                                           Arrangörer                                         
Grundare och miljöpartner                       
SK Elfsborg, Jonas Söderberg 0705-736472     
Korpen Borås, Michael Claesson 070-8152245 
Borås Energi och Miljö, Linda Svedensten 0729-766055                                                  
 
VATTENDAGEN. SE 
VISKANOPENWATER.SE  

PARKERING 

Ingen specifik parkering för funktionärer 
så cykel eller buss är att föredra. 

BORTTAPPADE SAKER (BARN) 

Vid eventuellt borttappade saker så 
lämnas de till tävlingsbyrån för vidare 
förvaring/påannonsering via speaker. När 
det gäller borttappade barn så vänta kvar 
på platsen en stund sedan ta dem till 
tävlingsbyrån vid orangeriet och kontakta 
sjukvårdsansvarig så tar vi det vidare 
därifrån till speaker mm 

PM-TÄVLINGAR 

Ta noga del av de tävlings PM som finns 
att ta del av via www.viskanopenwater.se 
under Open Water, Flott & SUP-race samt 
Swimrun så ni är väl insatta i upplägget 
för att eventuellt kunna svara på frågor 
mm 

ÅTERSTÄLLANDE  

Vi är oerhört tacksamma om ALLA kan 
vara behjälpliga efter arrangemanget 
klockan 16.00-ca 17.00 för att återställa, 
röja, städa upp mm, TACK PÅ FÖRHAND. 

FOTOGRAFERING 

Om ni under dagen ser lite fina 
möjligheter till att ta bilder så gör detta 
och dela dem sedan med någon på 
Korpen eller SK Elfsborg 

 

 

INFORMATION 

Tävling - Jonas Söderberg 070-5736472 

Arrangemang - Michael Claesson 070-
8152245 

Övrig information samt eventuella 
uppdateringar inför Viskan Open Water 
sker via tävlingarnas hemsida 
www.viskanopenwater.se samt 
www.vattendagen.se 

 

Härligt, nu kör vi, varmt välkomna! 
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PM FUNKTIONÄRER 
VATTENDAGEN 2022 
STADSPARKEN, VISKAN SAMT STADSPARKSBADET  
LÖRDAGEN DEN 20 AUGUSTI 
 

Välkomna till Vattendagen och Viskan 
Open Water och tack för att ni ställer 
upp. Nu gör vi allt för att deltagare, 
besökare, medarrangörer mm skall 
trivas väl och att vi själva skall få en kul 
dag tillsammans. 

SAMLING 

Funktionärer för både Stadsparken och 
Stadsparksbadet har en gemensam 
samling / genomgång kl. 08.30 vid 
tävlingsbyrå 1 i Stadsparken, Orangeriet.  

Några i Korpen har samling och 
genomgång lite tidigare. 

Efter den gemensamma samlingen går ni 
till era grupper och gruppansvariga för 
vidare genomgång och uppstart av 
funktionärsposterna. 

UTRUSTNING 

Ni erhåller på morgonen från 08.00-08.30 
vid tävlingsbyrå 1 Stadsparken t-shirt/väst, 
ackreditering/telefonkort, vattenflaska, 
mat/fika samt annat som behövs för er 
funktionärpost. 

MAT / FIKA 

Ni erhåller kaffe och fralla på morgonen 
vid samlingen samt hämtar då även ut er 

lunchsallad att ha med er ut under 
dagen. Vatten ansvara ni själva för. Vi 
kommer även att ha ett litet bord vid 
tävlingsbyrån med kaffe, te och vatten att 
ta när tillfälle ges under dagen.  

SÄKERHET 

Vid livshotande tillbud LARMA 112, vid 
mindre tillbud i Stadsparken ring 
sjukvårdsansvarig Gunnel Pedersen 076-
8757140 Vid sjukvårdsfrågor be dem söka 
upp sjukvårdare vid tävlingsbyrå 1 samt 
startområdet eller inne på 
Stadsparksbadet 

FUNKTIONÄRSLISTA 

Ni skall nu ha fått tillgång till en länk via 
googledrive och den aktuella 
funktionärslistan som gäller för 
Vattendagen. Vid ändringar och frågor 
mejla till jonas@skelfsborg.com 

VÄRDEHANDLINGAR 

Ni har själva ansvar för eventuella 
värdehandlingar, privata väskor mm 
under dagen men om det är något så 
kontakta tävlingsbyrån och kontrollera 
om de kan förvara något. 
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BORTTAPPADE SAKER (BARN) 
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lämnas de till tävlingsbyrån för vidare 
förvaring/påannonsering via speaker. När 
det gäller borttappade barn så vänta kvar 
på platsen en stund sedan ta dem till 
tävlingsbyrån vid orangeriet och kontakta 
sjukvårdsansvarig så tar vi det vidare 
därifrån till speaker mm 

PM-TÄVLINGAR 

Ta noga del av de tävlings PM som finns 
att ta del av via www.viskanopenwater.se 
under Open Water, Flott & SUP-race samt 
Swimrun så ni är väl insatta i upplägget 
för att eventuellt kunna svara på frågor 
mm 

ÅTERSTÄLLANDE  

Vi är oerhört tacksamma om ALLA kan 
vara behjälpliga efter arrangemanget 
klockan 16.00-ca 17.00 för att återställa, 
röja, städa upp mm, TACK PÅ FÖRHAND. 

FOTOGRAFERING 

Om ni under dagen ser lite fina 
möjligheter till att ta bilder så gör detta 
och dela dem sedan med någon på 
Korpen eller SK Elfsborg 

 

 

INFORMATION 

Tävling - Jonas Söderberg 070-5736472 

Arrangemang - Michael Claesson 070-
8152245 

Övrig information samt eventuella 
uppdateringar inför Viskan Open Water 
sker via tävlingarnas hemsida 
www.viskanopenwater.se samt 
www.vattendagen.se 

 

Härligt, nu kör vi, varmt välkomna! 
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Välkomna till Vattendagen och Viskan 
Open Water och tack för att ni ställer 
upp. Nu gör vi allt för att deltagare, 
besökare, medarrangörer mm skall 
trivas väl och att vi själva skall få en kul 
dag tillsammans. 

SAMLING 

Funktionärer för både Stadsparken och 
Stadsparksbadet har en gemensam 
samling / genomgång kl. 08.30 vid 
tävlingsbyrå 1 i Stadsparken, Orangeriet.  

Några i Korpen har samling och 
genomgång lite tidigare. 

Efter den gemensamma samlingen går ni 
till era grupper och gruppansvariga för 
vidare genomgång och uppstart av 
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UTRUSTNING 

Ni erhåller på morgonen från 08.00-08.30 
vid tävlingsbyrå 1 Stadsparken t-shirt/väst, 
ackreditering/telefonkort, vattenflaska, 
mat/fika samt annat som behövs för er 
funktionärpost. 

MAT / FIKA 
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mindre tillbud i Stadsparken ring 
sjukvårdsansvarig Gunnel Pedersen 076-
8757140 Vid sjukvårdsfrågor be dem söka 
upp sjukvårdare vid tävlingsbyrå 1 samt 
startområdet eller inne på 
Stadsparksbadet 

FUNKTIONÄRSLISTA 

Ni skall nu ha fått tillgång till en länk via 
googledrive och den aktuella 
funktionärslistan som gäller för 
Vattendagen. Vid ändringar och frågor 
mejla till jonas@skelfsborg.com 

VÄRDEHANDLINGAR 

Ni har själva ansvar för eventuella 
värdehandlingar, privata väskor mm 
under dagen men om det är något så 
kontakta tävlingsbyrån och kontrollera 
om de kan förvara något. 
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PARKERING 

Ingen specifik parkering för funktionärer 
så cykel eller buss är att föredra. 

BORTTAPPADE SAKER (BARN) 

Vid eventuellt borttappade saker så 
lämnas de till tävlingsbyrån för vidare 
förvaring/påannonsering via speaker. När 
det gäller borttappade barn så vänta kvar 
på platsen en stund sedan ta dem till 
tävlingsbyrån vid orangeriet och kontakta 
sjukvårdsansvarig så tar vi det vidare 
därifrån till speaker mm 

PM-TÄVLINGAR 

Ta noga del av de tävlings PM som finns 
att ta del av via www.viskanopenwater.se 
under Open Water, Flott & SUP-race samt 
Swimrun så ni är väl insatta i upplägget 
för att eventuellt kunna svara på frågor 
mm 

ÅTERSTÄLLANDE  

Vi är oerhört tacksamma om ALLA kan 
vara behjälpliga efter arrangemanget 
klockan 16.00-ca 17.00 för att återställa, 
röja, städa upp mm, TACK PÅ FÖRHAND. 

FOTOGRAFERING 

Om ni under dagen ser lite fina 
möjligheter till att ta bilder så gör detta 
och dela dem sedan med någon på 
Korpen eller SK Elfsborg 

 

 

INFORMATION 

Tävling - Jonas Söderberg 070-5736472 

Arrangemang - Michael Claesson 070-
8152245 

Övrig information samt eventuella 
uppdateringar inför Viskan Open Water 
sker via tävlingarnas hemsida 
www.viskanopenwater.se samt 
www.vattendagen.se 

 

Härligt, nu kör vi, varmt välkomna! 
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Välkomna till Vattendagen och Viskan 
Open Water och tack för att ni ställer 
upp. Nu gör vi allt för att deltagare, 
besökare, medarrangörer mm skall 
trivas väl och att vi själva skall få en kul 
dag tillsammans. 

SAMLING 

Funktionärer för både Stadsparken och 
Stadsparksbadet har en gemensam 
samling / genomgång kl. 08.30 vid 
tävlingsbyrå 1 i Stadsparken, Orangeriet.  

Några i Korpen har samling och 
genomgång lite tidigare. 

Efter den gemensamma samlingen går ni 
till era grupper och gruppansvariga för 
vidare genomgång och uppstart av 
funktionärsposterna. 

UTRUSTNING 

Ni erhåller på morgonen från 08.00-08.30 
vid tävlingsbyrå 1 Stadsparken t-shirt/väst, 
ackreditering/telefonkort, vattenflaska, 
mat/fika samt annat som behövs för er 
funktionärpost. 

MAT / FIKA 

Ni erhåller kaffe och fralla på morgonen 
vid samlingen samt hämtar då även ut er 

lunchsallad att ha med er ut under 
dagen. Vatten ansvara ni själva för. Vi 
kommer även att ha ett litet bord vid 
tävlingsbyrån med kaffe, te och vatten att 
ta när tillfälle ges under dagen.  

SÄKERHET 

Vid livshotande tillbud LARMA 112, vid 
mindre tillbud i Stadsparken ring 
sjukvårdsansvarig Gunnel Pedersen 076-
8757140 Vid sjukvårdsfrågor be dem söka 
upp sjukvårdare vid tävlingsbyrå 1 samt 
startområdet eller inne på 
Stadsparksbadet 

FUNKTIONÄRSLISTA 

Ni skall nu ha fått tillgång till en länk via 
googledrive och den aktuella 
funktionärslistan som gäller för 
Vattendagen. Vid ändringar och frågor 
mejla till jonas@skelfsborg.com 

VÄRDEHANDLINGAR 

Ni har själva ansvar för eventuella 
värdehandlingar, privata väskor mm 
under dagen men om det är något så 
kontakta tävlingsbyrån och kontrollera 
om de kan förvara något. 
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PARKERING 

Ingen specifik parkering för funktionärer 
så cykel eller buss är att föredra. 

BORTTAPPADE SAKER (BARN) 

Vid eventuellt borttappade saker så 
lämnas de till tävlingsbyrån för vidare 
förvaring/påannonsering via speaker. När 
det gäller borttappade barn så vänta kvar 
på platsen en stund sedan ta dem till 
tävlingsbyrån vid orangeriet och kontakta 
sjukvårdsansvarig så tar vi det vidare 
därifrån till speaker mm 

PM-TÄVLINGAR 

Ta noga del av de tävlings PM som finns 
att ta del av via www.viskanopenwater.se 
under Open Water, Flott & SUP-race samt 
Swimrun så ni är väl insatta i upplägget 
för att eventuellt kunna svara på frågor 
mm 

ÅTERSTÄLLANDE  

Vi är oerhört tacksamma om ALLA kan 
vara behjälpliga efter arrangemanget 
klockan 16.00-ca 17.00 för att återställa, 
röja, städa upp mm, TACK PÅ FÖRHAND. 

FOTOGRAFERING 

Om ni under dagen ser lite fina 
möjligheter till att ta bilder så gör detta 
och dela dem sedan med någon på 
Korpen eller SK Elfsborg 

 

 

INFORMATION 

Tävling - Jonas Söderberg 070-5736472 

Arrangemang - Michael Claesson 070-
8152245 

Övrig information samt eventuella 
uppdateringar inför Viskan Open Water 
sker via tävlingarnas hemsida 
www.viskanopenwater.se samt 
www.vattendagen.se 

 

Härligt, nu kör vi, varmt välkomna! 
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Välkomna till Vattendagen och Viskan 
Open Water och tack för att ni ställer 
upp. Nu gör vi allt för att deltagare, 
besökare, medarrangörer mm skall 
trivas väl och att vi själva skall få en kul 
dag tillsammans. 

SAMLING 

Funktionärer för både Stadsparken och 
Stadsparksbadet har en gemensam 
samling / genomgång kl. 08.30 vid 
tävlingsbyrå 1 i Stadsparken, Orangeriet.  

Några i Korpen har samling och 
genomgång lite tidigare. 

Efter den gemensamma samlingen går ni 
till era grupper och gruppansvariga för 
vidare genomgång och uppstart av 
funktionärsposterna. 
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Ni erhåller på morgonen från 08.00-08.30 
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mat/fika samt annat som behövs för er 
funktionärpost. 

MAT / FIKA 

Ni erhåller kaffe och fralla på morgonen 
vid samlingen samt hämtar då även ut er 

lunchsallad att ha med er ut under 
dagen. Vatten ansvara ni själva för. Vi 
kommer även att ha ett litet bord vid 
tävlingsbyrån med kaffe, te och vatten att 
ta när tillfälle ges under dagen.  

SÄKERHET 

Vid livshotande tillbud LARMA 112, vid 
mindre tillbud i Stadsparken ring 
sjukvårdsansvarig Gunnel Pedersen 076-
8757140 Vid sjukvårdsfrågor be dem söka 
upp sjukvårdare vid tävlingsbyrå 1 samt 
startområdet eller inne på 
Stadsparksbadet 

FUNKTIONÄRSLISTA 

Ni skall nu ha fått tillgång till en länk via 
googledrive och den aktuella 
funktionärslistan som gäller för 
Vattendagen. Vid ändringar och frågor 
mejla till jonas@skelfsborg.com 

VÄRDEHANDLINGAR 

Ni har själva ansvar för eventuella 
värdehandlingar, privata väskor mm 
under dagen men om det är något så 
kontakta tävlingsbyrån och kontrollera 
om de kan förvara något. 
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det gäller borttappade barn så vänta kvar 
på platsen en stund sedan ta dem till 
tävlingsbyrån vid orangeriet och kontakta 
sjukvårdsansvarig så tar vi det vidare 
därifrån till speaker mm 

PM-TÄVLINGAR 

Ta noga del av de tävlings PM som finns 
att ta del av via www.viskanopenwater.se 
under Open Water, Flott & SUP-race samt 
Swimrun så ni är väl insatta i upplägget 
för att eventuellt kunna svara på frågor 
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ÅTERSTÄLLANDE  

Vi är oerhört tacksamma om ALLA kan 
vara behjälpliga efter arrangemanget 
klockan 16.00-ca 17.00 för att återställa, 
röja, städa upp mm, TACK PÅ FÖRHAND. 

FOTOGRAFERING 

Om ni under dagen ser lite fina 
möjligheter till att ta bilder så gör detta 
och dela dem sedan med någon på 
Korpen eller SK Elfsborg 

 

 

INFORMATION 

Tävling - Jonas Söderberg 070-5736472 

Arrangemang - Michael Claesson 070-
8152245 

Övrig information samt eventuella 
uppdateringar inför Viskan Open Water 
sker via tävlingarnas hemsida 
www.viskanopenwater.se samt 
www.vattendagen.se 

 

Härligt, nu kör vi, varmt välkomna! 
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upp. Nu gör vi allt för att deltagare, 
besökare, medarrangörer mm skall 
trivas väl och att vi själva skall få en kul 
dag tillsammans. 

SAMLING 

Funktionärer för både Stadsparken och 
Stadsparksbadet har en gemensam 
samling / genomgång kl. 08.30 vid 
tävlingsbyrå 1 i Stadsparken, Orangeriet.  

Några i Korpen har samling och 
genomgång lite tidigare. 

Efter den gemensamma samlingen går ni 
till era grupper och gruppansvariga för 
vidare genomgång och uppstart av 
funktionärsposterna. 

UTRUSTNING 

Ni erhåller på morgonen från 08.00-08.30 
vid tävlingsbyrå 1 Stadsparken t-shirt/väst, 
ackreditering/telefonkort, vattenflaska, 
mat/fika samt annat som behövs för er 
funktionärpost. 

MAT / FIKA 

Ni erhåller kaffe och fralla på morgonen 
vid samlingen samt hämtar då även ut er 

lunchsallad att ha med er ut under 
dagen. Vatten ansvara ni själva för. Vi 
kommer även att ha ett litet bord vid 
tävlingsbyrån med kaffe, te och vatten att 
ta när tillfälle ges under dagen.  

SÄKERHET 

Vid livshotande tillbud LARMA 112, vid 
mindre tillbud i Stadsparken ring 
sjukvårdsansvarig Gunnel Pedersen 076-
8757140 Vid sjukvårdsfrågor be dem söka 
upp sjukvårdare vid tävlingsbyrå 1 samt 
startområdet eller inne på 
Stadsparksbadet 

FUNKTIONÄRSLISTA 

Ni skall nu ha fått tillgång till en länk via 
googledrive och den aktuella 
funktionärslistan som gäller för 
Vattendagen. Vid ändringar och frågor 
mejla till jonas@skelfsborg.com 

VÄRDEHANDLINGAR 

Ni har själva ansvar för eventuella 
värdehandlingar, privata väskor mm 
under dagen men om det är något så 
kontakta tävlingsbyrån och kontrollera 
om de kan förvara något. 

 



 

                                                                                                           Arrangörer                                         
Grundare och miljöpartner                       
SK Elfsborg, Jonas Söderberg 0705-736472     
Korpen Borås, Michael Claesson 070-8152245 
Borås Energi och Miljö, Linda Svedensten 0729-766055                                                  
 
VATTENDAGEN. SE 
VISKANOPENWATER.SE  

PARKERING 

Ingen specifik parkering för funktionärer 
så cykel eller buss är att föredra. 

BORTTAPPADE SAKER (BARN) 

Vid eventuellt borttappade saker så 
lämnas de till tävlingsbyrån för vidare 
förvaring/påannonsering via speaker. När 
det gäller borttappade barn så vänta kvar 
på platsen en stund sedan ta dem till 
tävlingsbyrån vid orangeriet och kontakta 
sjukvårdsansvarig så tar vi det vidare 
därifrån till speaker mm 

PM-TÄVLINGAR 

Ta noga del av de tävlings PM som finns 
att ta del av via www.viskanopenwater.se 
under Open Water, Flott & SUP-race samt 
Swimrun så ni är väl insatta i upplägget 
för att eventuellt kunna svara på frågor 
mm 

ÅTERSTÄLLANDE  

Vi är oerhört tacksamma om ALLA kan 
vara behjälpliga efter arrangemanget 
klockan 16.00-ca 17.00 för att återställa, 
röja, städa upp mm, TACK PÅ FÖRHAND. 

FOTOGRAFERING 

Om ni under dagen ser lite fina 
möjligheter till att ta bilder så gör detta 
och dela dem sedan med någon på 
Korpen eller SK Elfsborg 

 

 

INFORMATION 

Tävling - Jonas Söderberg 070-5736472 

Arrangemang - Michael Claesson 070-
8152245 

Övrig information samt eventuella 
uppdateringar inför Viskan Open Water 
sker via tävlingarnas hemsida 
www.viskanopenwater.se samt 
www.vattendagen.se 

 

Härligt, nu kör vi, varmt välkomna! 
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