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Mösspåtagning och middag på Frimis 22 maj 18.00 

MöSSpåtaGnInGScereMonI, 
MIddaG

underhållnInG
och StIpendIuMutdelnInG

Meny
Förrätt

liten toast skagen

VarMrättSbuFFé
helstekt kotlett medäppel och kanelsås, 

ångade grönsaker ochpotatisgratäng

deSSert
Vaniljpannacotta med färska bär

ca 22.00:
eFterFeSt på Gutekällaren och teraSSen.



11.30-14.30 
uppställning av kortégeekipagen vid Säves 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

därefter blir det middag följt av livespelning med kvällens band. 
kvällen avslutas med dans till professionell dJ. Välkommen!

balMeny
Förrätt

kall avokadsoppa med chili och limemarinerade räkor
Serveras med mozzarella & pestotoast

VarMrätt
ryggbiff med pepparsås, rostad potatis

och ugnsbakade körsbärstomater

deSSert 
Smulpaj med jordgubbar och mynta

Serveras med crème fraiche smaksatt med vanilj

dryck
Mingel: ett glas mousserande vin

Förrätt: ett glas vin/öl/cider
Varmrätt: ett glas vin/öl/cider

dessert: kaffe/te

pris: trerätters inklusive dryck 725 kronor. 
trerätters inklusive alkoholfri dryck 625 kronor. 

bokning och information gå in på studentkommittens hemsida: www.studentgotland.se. 
när du har fyllt i bokningsformuläret så skickas du sirekt vidare till en sida 

där du genomför din betalning.

31 maj Studentkortége och Studentbal Visby Strand

Samling för bilkortége senast kl 14.30. 
parkering vid Visbygymnasiet söders 
matsal öppnas för kortégebilar kl 11.30.
kortégevägen är markerad med röd linje.



StudentkorteGen
endast bilar, cyklar och hästtransporter får användas. Inga släpfordon eller 
andra fordon får användas. 
hästtransporter kommer gå sist i kortegen och de äldsta bilarna kommer köra 
först.
parkering kommer att skötas av polisen vid säves matsal. Ingen parkering 
kommer att tillåtas på parkeringsplatsen förrän klockan 10.20.
undantagt att sitta utan bilbälte gäller endast under kortegen. alltså inte på 
väg till uppställningsplatsen.

StudentFlaken
1. Fordonståget får endast bestå av dragfordon och ett tillkopplat släpfordon 
med tillsammans maxlängd av 24 meter. sammankopplingen måste vara 
tillförlitlig. Släpfordonen ska utrustas med underkörningsskydd.
2. Påsläpvagnen skall finnas skyddsräcke eller motsvarande som hinder för 
att passagerarna ej ska falla av. höjden ska vara minst 110 cm. om något 
står längs med ytterväggar så räknas 100 cm från detta. obS! Inga rep eller 
liknande får användas. Skyddsräcke - om annat än täckta sidor används 
exempelvis brädor skall avståndet mellan dessa vara max 20 cm.
2a. utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar 
eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna. 
3. Säten, bänkar eller motsvarande anordningar ska sitta fast.
4. Alla ekipage skall ha brandsläckare tillgängligt på flaket. ekipage med 
bensindrivet elverk skall ha brandsläckare av godkänt typ och monterad på en 
lättillgänglig plats.
5. på ekipaget får inte föras annat ljus än vitt/gult framåt och rött bakåt. 
blinkande eller roterande ljus får inte förekomma. Från ekipaget får inte rök 

Regler kring studentkortege och studentflak
släppas ut, ej heller fyrverkeri avfyras eller på ekipaget får inte maskin som 
skapar såpbubblor finnas.
6. Om det inte finns fast monteras påstigningsanordning skall stege eller 
trappa medföras, som kan fästas i släpfordonet vid av och påstigning.
7. Färdhastigheten får inte vara högre än 20 km/h. Färd får endastske inom 
Visbys stadsgräns (söder om Vibble, terra nova och norr om Snäck) obS!! 
laserkontroll kan förekomma. om man önskar åka utanför Visby måste först 
eventuell dispens inhämtas från polismyndigheten Gotland. detta kommer 
behandlas med särskild försktighet.
8. Föraren skall vara minst 21 år och haft b-örkort i minst två år.
9. Mellan dragfordon och tillkopplat fordon skall det finnas kommunika-
tions-system med vilket vagnsansvarig snabbt kan påkalla förarens uppmärk-
samhet. (eJ MobIlteleFon)
10. Inga högtalare får vara riktade ut från vagnen.
11. På varje vagn skall det finnas en vagnsansvarig med ersättare. vagns-
ansvarg och ersättare skall vara 21 år fyllda. båda skall vara namngivna på 
en liggare som lämnas av skolan till polisen. Vagnsansvarig skall tillse att 
musikanläggningen äe inställd på en nivå som kan accepteras. på varje vagn är 
det tillåtet med dJ, som skall vara 18 år fyllda. dJ, vagnsansvarig och ersättare 
ska vara nyktra under hela kvällen.12. efter klockan 22.00 får musikamlägg-
ning ej vara påslagen. I de fall polisens direktiv om ljudvolym inte efterlevs 
eller musikanläggning brukas efter klockan 22.00, kan åtgärder komma 
att vidtagas för att “släcka” anläggningen i de fall polisens anmaning inte 
efterlevs.
13. Fordon som skall ingå i kortegen får inte anlända till hamnområdet i Visby, 
innan klockan 10.00. besiktning av vagnarna kommer att påbörjas omkring 
klockan 10.30. då skall både förar och vagnsansvarig med ersättare närvara 
vid vagnen.
14. endast studenter och vagnsansvarig/ersättare får vistas på vagnen under 
färd på studentdagen.



Studentdagen 5 juni
08.30 Frukost

10.00 Mentorstid
11.15 lunch vid terassen

13.00 utspring
14.00 avgång kortége

15.00 tårtkalas på östertorg

Inre hamnen är samlingsplats för studentvagnar. 
röd kortégeväg går till östercentrum.
kl 14.00 avgår kortégen från inre hamnen. kl 15.00 
pausar vi för att äta tårta på östertorg.
blå kortégeväg går från östercentrum till toftarondellen 
där kortégen upphör.


