TJÄNA PENGAR TILL KLUBBEN!
HJÄLP TILL PÅ
UPPSALA TRIATHLON
Den 9 juni 2019 arrangeras Uppsala Triathlon igen. Vi håller till mitt
i centrala Uppsala med starter för både elit och motionärer. För att
leverera en säker och rolig tävling behöver vi vara ett stort och glatt
funktionärsgäng som hjälps åt! Vill du och din förening/skolklass
vara med?
TRIATHLON ÄR en Sveriges snabbast växande sporter,

med utövare i alla åldrar. I en triathlon ingår momenten simning,
cykling och löpning i en följd, vilket innebär att tävlingsområdet
är stort och att det ställs höga krav på en bred och kompentent
funktionärsstab. Och det är här vi erbjuder er en möjlighet att
vara med! Genom att vara funktionärer tjänar ni en slant till
klubbkassan samtidigt som ni kan knyta värdefulla kontakter för
egna framtida arrangemang.

VI ÄR I BEHOV AV ett stort antal funktionärer längs med
cykel- och löparbanan men även i arenaområdet där start,
växlingsområde, sekretariat, väskförvaring med mera finns.
Exempel på uppgifter är att hjälpa till i målområdet, hålla koll på
publikpassager eller vara flaggvakt.

Vi erbjuder 400 kr/dag och
funktionär.
10 personer = 4000 kronor till
klubben.

OM ER FÖRENING STÄLLER UPP med 10 funktio-

närer (min. ålder 18 år) under en av tävlingsdagarna så ersätts
ni med 4 000 kronor till klubben. Vill ni ställa upp med fler eller
färre går det också bra förstås. Ersättningen är då 400 kr/dag och
funktionär.

Alla funkisar får en snygg t-shirt att jobba i och den utrustning
som behövs för att utföra uppgifterna. Vi bjuder givetvis också på
något att äta och dricka under arbetspassen.

Vi förväntar oss att alla som jobbar på tävlingen tar sin uppgift på
allvar och vid en informationsträff söndag den 2 juni kl 18:00
kommer vi att se till att alla känner sig väl informerade och trygga
i sina roller. Du behöver inte ha någon förkunskap innan - en
positiv och hjälpsam inställning räcker långt!

UPPSALA TRIATHLON är 2019 en av
deltävlingarna i Svenska Triathloncupen och SM/RM
över Olympisk distans.
Läs mer: www.svenskatriathloncupen.se

Vill ni vara med?
Anmäl ditt intresse (en anmälan per
funktionär) här:
1 www.uppsala-triathlon.se
2. klicka in på CREW längst upp

