TJÄNA PENGAR TILL KLUBBEN –
HJÄLP TILL PÅ BORÅS CITY
TRIATHLON!
Den 5 juli arrangeras Borås City Triathlon för första gången – mitt
i hjärtat av Borås och som en del av den svenska triathlonserien och
SM-veckan. För att leverera en säker och rolig upplevelse för våra deltagare behöver vi vara ett stort och gott funktionärsgäng som hjälps
åt. Kan er förening hjälpa till?

TRIATHLON ÄR en Sveriges snabbast växande sporter, med
utövare i alla åldrar. I en triathlon ingår simning, cykling och
löpning i en följd, vilket innebär att tävlingsområdet är stort och
att det ställs krav på en bred och kompetent funktionärsorganisation.
VI ÄR I BEHOV AV ett stort antal funktionärer längs med
cykel- och löparbanan och i arenaområdet där start, växlingsområde, sekretariat, väskförvaring mm finns. Exempel på uppgifter är att hjälpa till i målområdet, bevaka publikpassager och
vara flaggvakt. Vi söker i första hand personer som fyllt 18 år.

Vi erbjuder 200 kronor/pass
och funktionär. Ett pass är
fyra-fem timmar långt.

GENOM ATT HJÄLPA TILL som funktionärer kan ni tjäna en
slant till er förening samtidigt som ni knyter värdefulla kontakter för egna framtida arrangemang. Ett arbetspass är fyra-fem
timmar långt och ger 200 kronor per person till föreningen.
T . ex: 1 person kl. 8.30-12.00 = 200 kr
1 person hela dagen ( 3 pass) = 600 kr
Exakta tider för arbetspassen finns i anmälningsformuläret.
Alla funkisar får en snygg tischa att jobba i och den utrustning
som behövs för att lösa uppgifterna. Vi bjuder såklart på något
att äta och dricka under arbetspassen. Vi förväntar oss att alla
som jobbar på tävlingen tar sin uppgift på allvar. Och att man
har en positiv och hjälpsam inställning – det räcker långt!

BORÅS CITY TRIATHLON är en gemensam satsning
från Borås kommun, Svenska Triathlonförbundet samt
flera lokala föreningar.
Tävlingen är en del av SM-veckan 2017.
Läs mer: www.borascitytriathlon.se

Vill ni vara med?
Anmäl ert intresse direkt via
borascitytriathlon.se/funktionar
eller skicka ett mejl till
uve.hillep@svensktriathlon.org
så hör vi av oss.

