
Åbent hus arrangement d. 4. Juni mangler medarrangører.
Hjælp med at planlægge Strandfest på Amager Strand 25
juni.
Vær med til at afholde World Ocean Day d. 8 juni. Svøm,
samvær og Movie night i overhænget, Amager Strandpark.
Vær med til at arrangere og indkalde til World Clean up day
d. 17 September 2022 evt. med oplæg.

Tovholder 
- vær med til at planlægge et arrangement sammen med andre.

Find på indhold og aktiviteter, der bringer flere sammen. 
 

Vi har brug for din hjælp til følgende arrangementer:

 
*Det er op til dig hvor meget tid og energi du vil bidrage med.

 

Åbent hus arrangement d. 4 juni
Strandfest d. 25 juni
Onsdags grillarrangementer 1 gang om måneden 
...

Social Blæksprutte
- Bliv blæksprutte hvis du er frisk på at socialisere med andre

medlemmer og give en praktisk hånd med til sociale
arrangementer.  

 
Hjælp tovholderne med at afholde en succesfuld event for alle
deltagere. Du kan give en hånd med til: 

*De specifikke opgaver vil blive opdateret løbende. 

FRIVILLIG I COPENWATER



Stævne Blæksprutte
- Meld dig som blæksprutte til Copenwater stævner og sørg for

at alt er klar til stævnestart.
 

Hjælp arrangørerne med at holde et godt stævne og sørg
for at flere kan komme med ud og svømme i åbent vand og

prøve deres teknik og kræfter af i bølgerne. 
 

Der er brug for en hånd til følgende stævner:
 

Nordhavn OW stævne (TBC)
Neptun Challenge

Bøjefræs
Penguin Summit

 

Deltag I åbenthus arrangementer - snak med nye
medlemmer.
Deltag i velkomst - kan være en walk and talk.
Del ud af din egen erfaring til nye medlemmer og vær
med til at inspirere dem.
Tilbyd dig som svømme buddy til et nyt medlem.
Giv input til hvordan den gode velkomst ser ud.

Velkomst Vært 
- vær med til at byde nye medlemmer velkommen og sørg for, at

de føler sig en del af fællesskabet fra start. 

Det kan indebære følgende: 

 
 



Udforsk nye svømmesteder og planlæg en tur.
Har du et stævne du gerne vil til i Danmark eller udland, så
del det med andre og planlæg at tage sammen #ontour.
Vil du gerne på træningslejr og have flere med, så meld ud
til andre svømmefisk.
Gå sammen med andre og planlæg ideer til nye
svømmeture I 2022 og  2023.

Copenwater on tour arrangør
 - inviter på svømmetur, til stævne sammen med andre eller

arranger træningslejre med andre medlemmer. 
 

Synes du også det er fantastisk at svømme nye steder og vil du
gerne dele denne glæde med andre og få endnu flere med?

Vær med til at udbred #Copenwaterontour endnu mere ved at
planlægge ture og invitere andre med.

Mulighederne er mange:

 
 Kommunikationshaj

 - er du glad for at kommunikere og skarp til wordpress
hjemmeside, så meld dig!

 

Skriv blogindlæg om ture, stævner eller
vandfællesskabet.
Lav videoer med medlemmer om deres
oplevelser i vand. 
Copenwater fotograf og fang de gode øjeblikke
Hjælp til med at holde og udvikle Copenwater’s
nye hjemmeside (wordpress backend).
....

Du kan blandt andet være med til at:



Gruppe Svømmeleder
- Er du en erfaren åbent vand svømmer, der nyder at svømme med

andre og vil du gerne tage et ekstra ansvar? 
 

Meld dig som gruppeleder, del ud af din erfaring og skab gode
forhold for flere kan svømme sammen til mindre gruppesvøm

og/eller Copenwater fællestræninger.
 

Fællestræninger (introducere og facilitere
svømmermakker par)
Invitere til at svømme på et fast tidspunkt uden
for hold og fællestræning og guide en gruppe
svømmere.
Tage med #Ontour og lede en gruppe alt efter
behov. 

Du får mulighed for at tage aktiv del i:

Det og meget mere kan du
tage del i ved vandet!

Skriv til cgc.copenwater@gmail.com,
hvis du vil med i Copenwater's frivillig
facebook chat gruppe hvor vi holder

dig opdateret på opgaver!  

mailto:cgc.copenwater@gmail.com

