EN MAXAD
TRIATHLONHELG FÖR NYA
& GAMLA
ARRANGÖRER

Arrangörshelg
20-21 januari i Upplands Väsby

Är du arrangör eller på väg att starta upp en tävling? Då vill vi
välkomna dig till en rolig och lärorik triathlonhelg med fokus på
arrangemang och tävlingar.
Arrangörsutbildning | 20 januari | Scandic Upplands Väsby

Svenska Triathlonförbundets skräddarsydda grundutbildning för er som vill arrangera
en triathlon- eller duathlontävling. Du får bland annat lära dig om säkerhet, banbygge,
organisation samt ekonomi och får tillgång till konkreta mallar.
För: nya arrangörer som är på gång att starta upp och lite mer erfarna som vill fräscha
upp sina kunskaper.

Arrangörssnack | 21 januari | Scandic Upplands Väsby

Ett forum som vi tillsammans fyller med tankar och idéer. Vi delar med oss och lär oss
av varandra för att se hur kan vi röra oss framåt på ett effektivt och lustfyllt sätt. Här
får man lov att skryta om lyckade exempel, ställa (dumma) frågor, snacka material, och
diskutera gemensamma utmaningar. Fokus är på att boosta varandra i arrangörsrollen.
För: alla som är intresserade av triathlonarrangemang i någon form.
Du kan vara med på både utbildningen och arrangörssnacket, eller på en av
delarna. Du anger ditt deltagande i anmälan.
Välkommen!

Üve Hillep, arrangemangsansvarig Svenska Triathlonförbundet
uve.hillep@svensktriathlon.org, 0768-67 50 78
Arrangörsutbildning lördag 20 januari
8.30		
Frukostmacka
9-18		
Utbildning (med pauser!)
18.00		
Gemensam träning
19.00		
Middag
Arrangörssnack söndag 21 januari
9.30		
Frukostmacka
10-16		
Snack i organiserad form
		(med pauser!)
16.00		
Slutsnackat

Det praktiska
Mat: Vi bjuder på fika & lunch + middag lördag kväll om du är med
båda dagarna.

Boende: Vi har reserverat ett antal rum till specialpris på Scandic
Upplands Väsby. Enkelrum: 500 kr, dubbelrum 700 kr. Bokas i samband med anmälan och faktureras av Svenska Triathlonförbundet.

Kostar: Utbildningen/innehållet kostar inte en krona. Resa och ev.
boende står du/din förening för. Om din förening behöver stöd för kostnaderna,
kontakta er lokala SISU-konsulent.

Anmälan - sista anmälningsdag 10/1
Klicka här för att komma till anmälan ››

