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Ämne: Funktionärer till U20 onsdagen den 17 juli sökes  
  

Hej föreningar! 
 Vi arrangerar U20 EM i friidrott 18-27 juli här i Borås. Större delen av de Europeiska 
länderna är representerade med små eller stora team. 
Det är ungefär 1200 tävlande och deras tränare mfl som besöker oss.  
  

Under onsdagen den 17/7, alltså dagen före första tävlingen, händer många saker 
samtidigt. 
Vi behöver fler funktionärer! Hjälp oss! 
   

Till den 17/7: 
  

1.    Chaprones, följare till atleter som ska ta dopningsprover.  
        Räkna med 5.30-10 för det här uppdraget.  
        Du måste vara 18 år och tala engelska samt vara ordningsam och rättfram.  
        Du ska kalla atleter till dopningsprov utifrån en lista.  
       Du kommer garanterat att få en upplevelses utöver det vanliga, oanade möten med unga 

Européer. 
 
2.    Vi har stort behov av chaufförer den här dagen, men även under tävlingsdagarna. Vi har 

10 Volvo-bilar och 5 minibussar till vårt förfogande. 
  

3.    Invigning med flaggparad går av stapeln kl 18, Stora Torget. Här behöver vi flaggbärare. 
 

  
         Volontärutbildningen är den 8/7 och innehåller även en specialinriktning mot att vara 

chaprone, se inbjudan i bifogad fil. 
  

         Om du skulle vara sugen på att bidra hela veckan så tar vi emot dig med öppna famnen. 
  

         Det utgår inga personliga arvoden, men din förening får 250kr per dag för din insats.  
 

 Anmäl ditt intresse genom att svara på det här mailet.  
    
Bästa hälsningar 

Martina Lindberg 
Enhetschef Föreningsstöd och bokning 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad - Fritids- och folkhälsoförvaltningen  
Sturegatan 38, 501 80 Borås 
033-35 82 72 
boras.se 
facebook.com/fritidfolkhalsa 

När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter.  

För mer information om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  


