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Studentmiddag
Gutegymnasiet

19 maj
18:00

Mösspåtagningsmiddag
Guteskolan Broväg 8

Förrätt
Svamp Brushetta 

Varmrättsbuffé
Majskyckling serveras med Rotfruktskaka, 

Rostad majskräm och Rödvinssky.

Dessert 
Pannacotta med Färska Bär och Melonsoppa



Mösspåtagning
Almedalen

26 maj
14:30

Mingel i Almedalen

15:00
Gemensam mösspåtagningsceremoni!
Kommittén håller tal och nedräkning,

dansare från NRJ och DJ Princis 
uppträder på scen.

22:00
Efterfest på Visby uteställen



Program 
Studentbalen 

4 juni
11.30-14.30 

Uppställning och av kortégeekipagen 
vid Wisbygymnasiet söders stora parkering

14.30-15.00 
Visning av ekipagen

15.00 
Bilkortegen avgår ner mot Almedalen

17.00 
Gruppfotografering i Almedalen 

17.30 
Fördrink på Wisby Strand

Regler för ekipagen
1. Endast bilar, cyklar och hästtransporter får användas. 

Inga släpfordon eller andra fordon får användas.
2. Hästtransporter kommer att gå sist i kortégen 

och de äldsta bilar kommer köra först. 
3. Parkering kommer att skötas av polisen vid Wisbygymnasiet söders matsal. 
Ingen parkering kommer att tillåtas på parkeringsplatsen förrän klockan 11.30.

4. Undantaget att sitta utan bilbälte gäller endast under kortégen. 
Alltså inte på väg till uppställningsplatsen.



Meny
Förrätt

Gotländsk grön sparris 
Ramslöksolja, rostad mandel, 

parmesan örter & surdegsbröd från Själsö

Varmrätt
Helstekt ryggbiff. Rostad färskpotatis, 

tomat/rotsellericréme bönor, 
schalottenlök & rödvinssås

Vegetariskt alt.
Ugnrostad rotselleri, färskpotatis, 

tomat/rotsellericréme bönor, 
grillad paprika, schalottenlök & rödvinssås

Dessert 
Pannacotta

Myntmarinerade jordgubbar, 
vit choklad & vaniljdrömmar

Vegan alt.
Pannacotta (av soyagrädde och agar-agar)

Myntmarinerade jordgubbar, 
honungsmelon, couscous

Vickning
Korv med bröd

Pris 
Trerätters inklusive dryck 725 kronor. Trerätters inklusive alkoholfri dryck 625 kronor. 

Bokning och information gå in på studentkommittens
Hemsida: ww.studentgotland.se. När du har fyllt i bokningsformuläret 
så skickas du direkt vidare till en sida där du genomför din betalning.



Studentdagen 9 juni
09.00 

Frukost Ullahau

10.30 
Avfärd till Odins Café 

11.30 
Lunch på Odins Café

13.00 
Utspring Almedalen



Studentdagen 9 juni
14:00

Kortege startar

15.00
Östercentrum bjuder på tårta

16.00 
Kortegen avgår från Östergravar 

och åker runt i Visby. 

17:00
Kortégen avslutas på inre hamnen. 

Därefter gemensam studentfest på Kallis



1.  Fordonståget får endast bestå av dragfordon och ett tillkopplat släpfordon med 
 tillsammans maxlängd av 24 meter. Sammankopplingen måste vara tillförlitlig. 
 Släpfordonet ska vara stabilt så att det inte finns risk för vältning. Släpfordonen ska 
 utrustas med underkörningsskydd.
2.  På släpvagnen ska det finnas skyddsräcke eller motsvarande som förhindrar att 
 passagerarna kan falla av. Höjden på detta ska vara minst 110 cm. Om något står  
 längs med ytterväggar så räknas 100 cm från detta. Observera: inga rep eller liknande  
 får användas. Om annat än täckta sidor används som skyddsräcke (exempelvis   
 brädor) ska avståndet mellan dessa vara max 20 cm. 
3.  Utrymmet för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skar 
 pa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.
4.  Säten, bänkar eller motsvarande anordningar ska sitta fast. 
5.  Alla ekipage ska ha brandsläckare tillgängligt på flaket. Ekipage med bensindrivet  
 elverk ska ha brandsläckare av godkänd typ och monterad på en lättillgänglig plats.
6.  Ekipaget får inte ha annat ljus än vitt/gult framåt och rött bakåt. Blinkande eller  
 roterande ljus får inte förekomma. Rök får inte släppas ut, fyrverkeri får inte avfyras,  
 inte heller får maskin användas som skapar såpbubblor.
7.  Om det inte finns fast monterad påstigningsanordning ska stege eller trappa med 
 föras, som kan fästas i släpfordonet vid av och påstigning.
8.  Färdhastigheten får inte vara högre än 20 km/h.
9.  Föraren av ekipaget ska vara minst 21 år och haft B-körkort i minst två år.
10. Mellan dragfordon och tillkopplat fordon ska det finnas kommunikationssystem  
 med vilket vagnsansvarig snabbt kan påkalla förarens uppmärksamhet. 
 Inte mbiltelefon!
11. Inga högtalare får vara riktade ut från vagnen.
12. På varje vagn ska det finnas en vagnsansvarig/flakvärd som ska ha fyllt 25 år. 
 På varje vagn är det tillåtet med DJ, som ska vara 18 år fyllda. 
13. Fordon som ska ingå i kortégen får inte anlända till hamnområdet innan klockan  
 10.00. Ansvariga för att villkoren uppfylls enligt tillståndet är arragörens genom 
 2 utsedda funktionärer med erforderlig kunskap och erfarenhet. (polis kommer   
 finnas tillgänglig för stöttning och rådfrågning). Polisen kan komma att genomföra  
 stickprovskontroller på säkerheten.
14. Ingen får hänga ut från sidan på vagnen eller kasta något från vagnarna.

Förslag på platser för att beskåda kortegen
Från hamnen till Östercentrum: 1. Grönytan vid Solbergaleden (Tingsrätten/cirkus-
platsen), 2.Norra Hansegatan (Polhemsplats)
Från Östercentrum via skarphällsgatan via Allegatan till  Hamnen: 1. Norra Hansegatan 
(Polhemsplats), 2 Allegatan mellan Lännavägen och Kolonigatan.

Funktionärerna ansvarar för ordning och säkerhet. Funktionärerna ska bära västar, 
tröjor eller liknande så att deras funktion klart framgår. Funktionärerna får inte vara 
minderåriga. 2 st ska ha ett utpekat ansvar för ekipagens säkerhet och att reglerna för 
alkoholförtäring följs.  Anordnaren kommer tillsammans med polisen informera funk-
tionärerna om deras uppdrag och placering samt fördela dem efter behov. 

Regler kring studentflak på studentdagen den 9 juni


