ONE WATER RACE – The ultimate proof of human capacity
a new era within endurance racing and climate activation!
Den 23–25 augusti arrangeras One Water Race och etableras som världens
tuffaste endurance race. De tävlande ska ta sig 250 kilometer, nonstop,
från Arholma i norr till Landsort i söder, och genom hela Stockholms
skärgård, enbart med hjälp av den mänskliga kraften och genom att tänja på
alla fysiska och mentala gränser för att uppmärksamma frågan om vårt
världsvatten och våra hav.
Syftet med tävlingen är att marknadsföra Stockholms skärgård och ta
klimataktivering och endurance racing till en helt ny nivå genom media och
teknisk innovation och genom att nå ut till en bred målgrupp. Lokalt,
globalt och digitalt.
Tävlingen arrangeras av One Water, en fristående organisation sprungen ur
sport, media, kommunikation och ett samarbete med några av de främsta
aktörerna inom respektive område. En gruppering skapad för att generera
uppmärksamhet, förmedla budskap och driva förändringsprocesser för att
belysa frågan om vårt världsvatten.
En omfattande mediaproduktion runt arrangemanget skapas för att
kommunicera arbetet runt vattenfrågan och klimatutvecklingen av vår unika
skärgård. Live sändningar, sportsammandrag, intervjuer och
dokumentärformat med hjälp av innovativ teknik och dygnet runt bevakning.

Bidra med ditt engagemang, din tid och din Viggo till One
Water Race!
One Water med partners söker dig som är en genuint engagerad
skärgårdsmänniska och som delar vårt engagemang för Stockholms skärgård
och dess framtida klimatutveckling.
Vi söker dig med ett äventyrligt mindset, som är en befintlig Viggoägare
och som vill bidra till ett större syfte.
Tillsammans har vi skapat ett specifikt erbjudande för att ge mervärde
till er som Viggoägare i utbyte av er tid, ert engagemang och lånet av er
båt under tävlingen.
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Bidra med din tid och din Viggo!
Ett stort ansvar vilar på tävlingsledningen och en omfattande organisation
krävs för att skapa bästa förutsättningar för verksamhetens
säkerhetsarbete under tävlingens genomförandet.
Tävlingsorganisationen har under genomförandet behov av flertalet båtar
och erfarna skeppare för att kunna säkerställa såväl säkerhet som medial
täckning av de tävlande lagen.
Vi söker nu ditt engagemang och din Viggo som en del av vår organisation.
Har du inte möjlighet att själv medverka men kan bidra med din Viggo?
Vi har skeppare med omfattande erfarenhet och all nödvändig behörighet för
framförandet av din båt.
Oavsett vilket alternativ som du känner passar dig bäst vill vi skapa
mervärde för ditt Viggoägande!

Vad får du?
Upplev äventyret med One Water Race!
Tillsammans med våra partners har vi skapat ett specifikt erbjudande för
att ge mervärde till er som Viggoägare i utbyte av er tid, ert engagemang
och lånet av er båt under tävlingen.
•

Viggo Boats erbjuder gratis vinterförvaring under vintern 2022-2023,
inkl. torr och sjösättning på Öregrundsvarvet.

•

Safety & Navigationsgruppen erbjuder en kostnadsfri skräddarsydd
utbildning för dig, ombord på din Viggo, med privat instruktör för att
optimera ditt Viggo-ägande.

•

Täckning av bränslekostnader och specifik försäkring av din Viggo under
arrangemanget är en självklarhet.

•

Delta i en världsunik händelse och spendera några riktigt härliga och
klart ovanliga dagar med oss i vår vackra skärgård.

•

Bli en del av vår community och ta chansen att bidra till en god sak
för att belysa frågan om våra världsvatten och hav.

•

Var en självklar gäst vid One Water Race Galamiddag fredagen den 26/8.

Ytterligare information och förarmöte planeras till slutet av juni.

COPYRIGHT ONE WATER RACE 2022

2

Säkerhetsbåt för tävlande lag
Tävlingsorganisationen tilldelar varje lag en bemannad säkerhetsbåt.
Varje tävlande lag består av fyra personer. Tre Racers och en Support
Crew. Utöver funktionen som följe -och säkerhetsbåt kommer även lagets
Supportmedlem vara placerad ombord och stötta laget med navigation och
strategi.
Lagets förråd med utrustning, mat och färskvatten förvaras ombord på
säkerhetsbåten.
Säkerhetsbåten kommer även att fungera transport och bas för lagets
tilldelade följelöpare.
Rollbeskrivning - Skeppare av Säkerhetsbåt
Rollen som skeppare av säkerhetsbåten är en central del i tävlingens
säkerhetsorganisation och svarar direkt under tävlingsledningen och
säkerhetsansvarig.
Bemanningen av båtarna kommer att ske genom ett roterande schema med
intervaller på ca 8h. Kost, logi och logistik arrangeras av tävlingens
logistikorganisation.
Tävlingen genomförs mellan 23-25 augusti, men arbetstid dagen innan och
efter tävlingen kan förekomma beroende på roll och funktion. Tävlingen
förväntas ta ca 50-60h.
Utöver säkerhetsaspekten är rollen som skeppare central i tävlingens
kontakt och kommunikation med de tävlande lagen varpå hög social
kompetens är en förutsättning.

Vi tror att du har;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fartygsbefäl Klass 8 eller likvärdig behörighet.
VHF certifikat / SRC.
Erfarenhet av och trygg i mörkerkörning och radarnavigering.
Omfattande erfarenhet som skeppare ombord på mindre fartyg/fritidsbåt.
Mycket god generell kunskap och förståelse för båtar och båtliv.
God generell kunskap om skärgård och skärgårdsliv.
God generell kunskap och förståelse för väder, strömmar mm.
Flytande och bekväm i engelska språket (tal och skrift).
Hög social kompetens.
Ett lösningsorienterat mindset där allt är möjligt.
Älskar att hugga i och jobba i härliga miljöer, och under annorlunda
förutsättningar.

Önskvärd kompetens:

•
•

Handhavande av Snabba fartyg.
HLR
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One Water race - Förutsättningar vid deltagande
Varje tävlande lag tilldelas en säkerhetsbåt och två skeppare.
Tävlingen går non-stop och skepparna arbetar i rotation om ca 8h.
Under vilotid arrangeras kost och logi av tävlingsorganisationen vid
utvalda vandrarhem på Möja och Dalarö.
Tävlingen förväntas ta ca 50-60 timmar. Antalet rotationer är beroende av
lagens framfart. Race start tisdag 23/8, 0700. Förväntad målgång: torsdag
25/8.
Skeppare med egna båtar etablerar och deltar under förberedelser på
Arholma under måndag 22/8 och inleder rotationsschemat vid starten.
Nästa grupp skeppare ansluter efter första rotationen.
Datum för båtar:
Måndag 22/8:
Tisdag 23/8:
Torsdag 25/8:
Torsdag 25/8:
Fredag 26/8:

Ankomst Arholma Batteri. Förberedelser, kost och logi.
Race start 0700. Rotationer inleds.
Förväntad målgång.
Avetablering organisation/säkerhetsbåtar. Hemresa.
One Water Race Bankett.

Vad ingår i arrangemanget?

- All kost och logi under hela arrangemanget.
- One Water Race Bankett på fredagen 26/8 för de som kan och vill.
- Försäkring för all personal.

Utrustning:

Tävlingsorganisationen förser varje skeppare med följande:
- Flytväst.
- Tävlingsväst.
- Profilkläder.
Personlig utrustning som medtages:
- Sjökläder/regnkläder.
- Lämpliga skor.
- Lämpliga förstärkningskläder beroende på behov och väder.
- Personliga hygienartiklar.
- Handduk och badkläder.

För mer information kontakta oss:
One Water Race

Kristian Andersin
Tel: 073-800 31 60
Mail: kristian.andersin@onewaterrace.com

