
 

Vi söker volontärer! 
Nu är det dags för den andra omgången av Malmö Open Water Swim. Tävlingen arrangeras 
av Simklubben Ran och är den 24 augusti 2019 och vi söker volontärer att hjälpa med 
arbeta både innan och under tävlingsdagen. Vi vänder oss först och främst till våra egna 
medlemmar och föräldrar i simning, vattenpolo och öppet vatten grupperna i Simklubben 
Ran att engagera sig i arbetet inför, under och efter tävlingen. Vi söker närmare 50st 
volontärer! Det vi kan erbjuda är en härlig upplevelse var ni bidra till våra arbete att öka 
simkunnighet i Malmö, sprida kunskap om vattensäkerhet, och bidra till den hälsa och 
välbefinnande av Malmöborna. 

Vi söker 

● Volontärer till etablering och avetablering av eventområdet (10st) 
● Tävlingskanslister (3-4st); “Meteorolog” (1st); Väskin-/utlämning (2-4st); Städare 

(4-6st) 
● Livräddare/Badvakter (5st); Båt & båtförare (3st) 
● Tävlings-assistenter (2st); Speaker (1-2st); Tävlingssekreterare (1-2st);  
● Tävlingsledare (1st); Banchef (1st); Bandomare (2st); Tidtagare (4st); Måldomare (4st); 

Vändnings-kontrollanter (6st); Starter (1st) 
● SUP (Stand-up paddlare); kanotister 

Vänligen notera att för öppet vatten tävlingar krävs det ingen formella funktionärsutbildning 
att jobba som funktionär. NI FÅR UTBILDNINGEN PÅ PLATS!!! ALLA KAN VAR MED OCH 
BIDRA!!! 

Vi börjar redan på fredag den 23 augusti kl. 15:00 att bygga upp tävlingsområdet inför 
lördagens tävling. Det som ska göras på fredag kväll är: 

● bygga tält inför tävlingen; 
● inreda och sätta upp tävlingsområdet; 
● förbereda alla bojar för simbanan; 

På lördag den 24 augusti, starter vi kl. 7:30 med att förbereda för deltagarna. 
Tävlingssekretariatet tar emot efteranmälningar, hjälpa samarbetspartner inreda sina tältar, 
och tävlingsområdet förberedas inför dagens aktiviteter. Simbojar sätts ut i vattnet och det 
finns flera små jobb att fixa det sista detaljer inför den första start. 

Under tävlingen kommer det behövas funktionär som t.ex.  

● tar tid på simmarna (Tidtagare);  
● bedöma vilken ordning simmarna har kommit i mål (Måldomare); 
● checka in simmare på tävlingsbyrån och ta emot efteranmälningar 

(Tävlingskanslister; Tävlingssekretariat); 
● checka in och ut deltagarnas väskor (Väskinlämning) 

                      



● Bevakning av deltagare (badvakter; båtförare; mm) 

Efter tävlingen avslutar vid kl. 15:00, behöver vi riva ner tävlingsområden och det går 
mycket snabbare när det finns fler som hjälper till. Vi kommer att: 

● riva ner alla tält; 
● packa all utrustning för leverans tillbaka till Segevångsbadet; 
● iordningställa området 

Om du kan var med och hjälpa till, tveka inte och anmäl dig som volontär till tävlingen. 
Anmäla via hemsidan www.malmoopenwater.se/volontar eller skicka mail till 
info@malmoopenwater.se.  

Med vänliga hälsningar, 

Malmö Open Water Swim kommitté 

Matthew McNutt, Per Elfvin, Andy Irvine, Johan Revstedt, Ermin Jelacic, Karolina Braun, 
Vanessa Hollender 
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