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16 Maj Mösspåtagning och middag 
17 maj Gemensam mösspåtagning  

i Almedalen
2 Juni Bilkortege och Studentbal 

7 Juni Studentdag



16 Maj 
Mösspåtagning 

på Gutegymnasiet 
Gutegymnasiets mösspåtagningscermoni 
på Broväg 8 kl 18.00 med fotografering

Mösspåtagningsmiddag
Trerätters a la Carte från vår egen restaurang
specialkost måste förbeställas innan (datum)

Efterfest på Visby uteställen

17 Maj
Gemensam Mösspåtagning 

i Almedalen 
med Wisbygymnasiet

14.30
Kom och mingla i Almedalen

15.00
Gemensam mösspåtagnings- ceremoni!

Kommittén håller tal och nedräkning och DJ Princis uppträder på scen

22.00 (cirka)
Efterfest på Visbys uteställen



Studentbal 
Wisby Strand

18.00
Studentbalen startar med fördrink 

Därefter blir det middag följt av musik och dans. 
Välkommen!

Balmeny
FÖRRÄTT:

Carpaccio på betor med vispad tryffelfärskost 
rostade valnötter, krasse, balsamico surdegskrutonger.

Veganskt alternatiV
Som ovan fast med vegansk tryffelmajonnäs.

VARMRÄTT:
Ryggbiff  med potatiskaka, bakad tomat, marinerade bönor, 

café de parissmör, rödvinssås.
Veganskt alternatiV

Citronbakad potatis, rostad broccoli, bakad tomat, marinerade bönor, 
gremoulata, saltrostad mandel.

DESSERT:
Äppelpaj med kardemumma crumble vaniljcremé och rostad kokos.

Veganskt alternatiV
Som ovan fast med sojagrädde smaksatt med vanilj.

VICKNING:
Kokt korv med bröd.
Veganskt alternatiV
Sojakorv med bröd.

Program söndag 
2 juni

12.30-15.00 
Uppställning av kortegeekipagen 

vid Wisbygymnasiet söders stora parkering 
15.00-15.30 

Visning av ekipagen
15.30 

Bilkortegen avgår mot Almedalen

PRIS BALMENÝ
Trerätters inklusive dryckespaket 685 kr

Trerätters inklusive alkoholfritt dryckespaket 585 kr
BOKNING OCH INFORMATION

Gå in på studentkommitténs hemsida: www.studentgotland.se och välj sedan ”Bal”. 
Detta tar dig till bokningsformuläret. Du skickas sedan vidare till betalningssidan.



Kortegeväg vid studentbalen den 2 juni
startar vid idrottsplanen Wisbygymnasiet 

och avslutas vid - Almedalen

Här ser du bilkortegen Här ser du vagnkortegen



Studentdagen 7 juni
på Gutegymnasiet

09.00
Mingel och Lyxfrukost (Caffis 25:an)

10.30 
Tal av rektorn och betygsutdelning

11.00
Utspring vid skolterassen på stora skolgården

därefter mingel, vernissage och tårta till alla vid ateljé 3.
12.00 

Tåg till inre hamnen för de som ska åka studentvagn
14.00

Vagnskortegen avgår från hamnen
15.00

Wisby Centrum bjuder på studenttårta på Östertorg
16.00

Kortegen avgår från Östergravar och åker runt i Visby. 
Kortegen avslutas i inre hamnen klockan 17.00. 

Därefter  finns möjligheten att gå vidare 
till en gemensam studentfest på Kallis



REGLER FÖR BILEKIPAGEN 
UN-DER STUDENTBALS-
KORTEGEN DEN 2 JUNI
1. Endast bilar, cyklar och häst-
tran- sporter är tillåtna. Släpfor-
don eller an- dra typer av fordon 
är inte tillåtna.
2. Hästtransporter kommer gå sist 
i kortegen och de äldsta bilarna 
kom- mer köra först.
3. Parkering av ekipagen vid 
Wisby- gymnasiet matsal kommer 
skötas av Polisen. Uppställning av 
fordon på parkeringsplatsen kom-
mer inte vara tillåten före klockan 
12.30.
4. Undantaget att sitta utan bil-
bälte gäller endast under kortegen. 
Alltså inte på väg till uppställning-
splatsen.
5. Det är inte tillåtet att sitta uppe 
på cabrioletställningen/ryggstödet 
under kortegen.

REGLER KRING STUDENT 
AK PÅ STUDENTDAGEN 
DEN 7 JUNI
1. Fordonståget får endast bestå 
av dragfordon och ett tillkopplat 
släpfor- don med en maxlängd av 
24 meter till- sammans. Samman-
kopplingen måste vara tillförlitlig. 
Släpfordonet ska vara stabilt utan 
risk att välta. Släpfordo- nen ska 
utrustas med underkörnings- 
skydd.
2. På släpvagnen ska det  nnas 
skydds- räcke eller motsvarande 
som förhin- drar att passagerarna 
kan falla av. Höjden på dessa ska 
vara minst 110 cm. Om föremål 
placeras längs med vagnens ytter-
väggar så räknas 100 cm från detta 
föremål. Observera att rep eller 
liknande anordningar inte får an- 
vändas. Om annat än täckta sidor 
an- vänds som skyddsräcke, till 
exempel brädor, så ska avståndet 
mellan dessa vara max 20 cm.
3. Utrymmet för passagerare får 

inte ha farliga ojämnheter, utsk-
jutande delar eller skarpa kanter 
som kan innebära risk för skador 
på passagerarna.
4. Säten, bänkar eller motsvarande 
an- ordningar ska vara fast mon-
terade.
5. Alla ekipage ska ha en brand-
släckare tillgänglig på  aket. Eki-
page med ben- sindrivet elverk ska 
ha en brandsläck- are av godkänd 
typ 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 släp-
pas ut, fyrverkerier får inte avfyras 
och maskin som skapar såpbub-
blor får inte användas.
7. Om fast monterad påstigning-
san- ordning saknas ska stege eller 
trappa medföras som kan fästas i 
släpfordo- net vid på- och avstign-
ing.
8. Färdhastigheten under 
vagnkorte- gen får inte vara högre 
än 20 km/h.
9. Föraren av ekipaget får inte vara 
yngre än 21 år och ska ha haft 
B-kör- kort i minst två år.
10. Mellan dragfordon och 
tillkopplat fordon ska det  nnas 
ett kommunika- tionssystem med 
vilket vagnsansvarig snabbt kan 
påkalla förarens uppmärk- samhet. 
Observera att mobiltelefon inte är 
ett godtagbart kommunika- tions-
system.
11. Inga högtalare får vara riktade 
ut från vagnen/ släpfordonet.
12. På varje vagn ska det  nnas en 
vagnsansvarig/ akvärd som syns 
tyd- ligt med gul väst och ska ha 
fyllt 25 år. Det är tillåtet med DJ 
på varje vagn. Denne ska ha fyllt 
18 år.
13. Fordon som ska ingå i kor-
tegen får inte köras till ham-
nområdet före klock- an 10.00 

på studentdagen. Arrangören är 
ansvarig för att villkoren i tillstån- 
det är uppfyllda. Arrangören ska 
utse minst två funktionärer med 
tillräcklig kunskap och erfarenhet 
vilka ska sä- kerställa att fordon-
ens säkerhetsar- rangemang blir 
kontrollerade. Polis kommer  nnas 
tillgänglig för stöd och rådgivning 
i samband med kontroller- na. 
Polisen kan komma att genomföra 
stickprovskontroller kring säker-
heten.
14. Ingen får hänga ut från sidan 
på vag- nen eller kasta föremål 
från vagnarna.

FUNKTIONÄRERNAS ROLL
Funktionärerna ansvarar för ord-
ning och säkerhet. Funktionärerna 
ska bära västar, tröjor eller li-
knande så att de- ras funktion 
klart framgår. En funktio- när ska 
vara 25 år eller äldre. Minst två 
funktionärer ska ha ett utpekat an-
svar för ekipagens säkerhet och att 
reglerna kring alkoholförtärings-
förbud följs. Stu- dentkommit-
tén kommer tillsammans med 
Wisbygymnasiets skolledning 
och Polisen att informera funk-
tionärerna om deras uppdrag och 
placering samt fördela dem efter 
behov.

DU VET VÄL ATT:
• Det är förbjudet att dricka 
alkohol på allmän plats i Visby 
innerstad och Östercentrum med 
omnejd
• Polisens roll är att ingripa mot 
ungdomar under 20 år som är 
be- rusade och/eller bär på alkohol 
och ungdomar under 18 år som 
har sällskap med någon som bär 
på al- kohol. Polisen arbetar ofta 
med ett så kallat direktförverka-
rande av al- kohol, vilket innebär 
att alkoholen hälls ut.

Regler kring bilkortege 
och studentflak

Vi gör 
din studentskylt
Kontakta Anders Broberg på Gutegymnasiet så gör vi din studentskylt med pinne och allt 
för bara 250 kr. Skylten hämtas sedan vid ateljé 3 på studentdagen innan utsläppet. 
Mejla eller överlämna bild och text till: broba@hotmail.com 



Välkommen till eftermingel 
på studentdagen

Vi bjuder på bubbel, tårta, fika och vernissage.


