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1975
Forsränningen föds

1977
Christer Fuglesang 
deltar i ränningen!

1980
60 �ottar deltar i Fors-

ränningen som går 
1500 kr i vinst!

2005
Forsfestivalen invigs!

2010
Ränningen utökas till

 100 �ottar!

2017
Forsränningen blir

miljömärkt!

2020
Forsränningen �rar

45 år!

Vad är Forsränningen?

Forsränningen är ett evenemang av studenter 
för studenter och arrangeras av Uppsala 
teknolog- och naturvetarkår. Året var 1975 då 
två Uppsalastudenter bestämde sig för att 
ränna nedför Fyrisån under Valborg. Forsrän-
ningen kommer gå av stapeln för 47:e året 
någonsin!

Under åren som gått har konceptet utvecklats 
och förbättrats och är idag tre event: Forsfesti-
valen, Ankdagen och naturligtvis Forsrän-
ningen. Forsränningen lägger stor vikt vid 
hållbarhetsarbete och är ett engagemang som 
genomsyrar alla Forsränningens poster och 
event. Hållbarhet är något vi arbetar med 
genomgående för att minska evenemangets 
klimatpåverkan samtidigt som vi annordnar 
ett roligt evenemang för Uppsalas befolkning 
och studenter. 

Forsfestivalen anordnas på området där rän-
narna bygger sina �ottar under veckan före 
Valborg. Här tillhandahålls inte bara material 
och verktyg till bygget utan också ett aktivi-
tetsområde, mat och liveunderhållning. Ank-
dagen är en välgörenhetsdag under festivalen 
där barnfamiljer bjuds att delta på aktiviteter 
med massor av lek och skoj! 
 

Festivalen avslutas med Forsränningen som 
är själva ränningen i Fyrisån som följs av 
ungefär 100.000 åskådare. Längre fram i 
portföljen kan ni läsa mer om evenemanget 
och de exponeringsmöjligheter vi erbjuder. 
Vi hoppas på ett lyckat samarbete! 
 

Adelia Kraft
adelia.kraft@forsranningen.utn.se
070 - 598 39 02

Alexander Sundquist
alexander.sundquist@forsranningen.utn.se
073 - 310 03 36



Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) 
är studentkåren för alla studenter som läser 
program eller kurser inom den teknisk-natur-
vetenskapliga fakulteten vid Uppsala univer-
sitet. UTN jobbar för att tillvarata, främja och 
bevaka studenternas intressen, främst vad 
avser utbildningsfrågor, studiesociala frågor 
och arbetslivsfrågor. Därutöver har kåren i 
uppgift att tillhandahålla sociala aktiviteter 
för sina medlemmar samt att verka för ett gott 
kamratskap studenterna emellan.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår drivs av 
studenter för studenter för att ge alla studen-
ter den bästa tänkbara studietiden och har 
under ett år cirka 1000 engagerade. Bland de 
sociala aktiviteterna kåren arrangerar �nns 
ett par årligt återkommande större arrange-
mang. Exempel på dessa är Forsränningen, 
speleventet Polhacks, UTN:s karriärmässa 
Utnarm, Rebusrallyt, mottagningar och 
Naturvetarbalen. 

Vi som är i kontakt med er kommer från 
Uppsala teknolog- och naturvetarkårs Fors-
ränningskommitté och vi är den del av kåren 
som anordnar Forsränningen 2023.
 

 

Forsränningen 2023

Forsränningen är ett välkänt och mycket 
folkkärt arrangemang som anordnas av Upp-
sala teknolog- och naturvetarkår. Forsrän-
ningen har sitt ursprung från en vadslagning 
mellan två studenter att under Valborg 1975 
ränna nedför Fyrisån i en jolle. Priset i denna 
vadslagning var en limpmacka och varm 
chokladdryck. 

Idag med över 45 år av tradition är Forsrän-
ningen ett av Sveriges största studentarrange-
mang, och en attraktiv mötesyta mellan 
näringsliv, studenter och allmänheten. Varje 
år på Valborg, den sista april, samlas tiotu-
sentals människor till kanterna av Fyrisån för 
att få se 120 egenbyggda, mer eller mindre 
bräckliga, cellplast�ottar ta sig an Fyrisåns 
utmanande strömmar. Från starten vid 
Eddaspången ända ner till mål vid Islandsfal-
let. Nära 500 rännare brukar delta, och uppe-
mot 100.000 åskådare ser på. 

Klockan 10:00 går startskottet, vi ses!
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Forsfestivalen

Utanför campuset Ångströmslaboratoriet slår 
Forsränningskommittén varje år upp sitt 
aktivitetsområde Forsfestivalen i en veckas 
tid. Det är på Forsfestivalen som rännarna 
bygger sina �ottar med material vi i kommit-
tén förser dem med. 

Forsfestivalen har ett pubtält med mat- och 
dryckesservering samt liveunderhållning för 
alla besökare. Liveunderhållningen består av 
allt från stand-up till mer eller mindre etable-
rade band och DJs.

Forsfestivalen är ett uppskattat och välbesökt 
event under våren som är öppen för alla: 
rännare, icke rännare, studenter och icke 
studenter.

 

 

Ankdagen

Ankdagen är Uppsala teknolog- och naturve-
tarkårs familjedag ämnad för att under hålla 
barn och barnfamiljer. Ankdagens huvudsakli-
ga uppgift är att skänka glädje till alla som 
besöker evenemanget. Dock �nns det en del 
barn som inte kan besöka oss, de barn som är 
sjuka eller skadade. Vi samarbetar därför 
med Akademiska sjukhusets barnfond för att 
indirekt kunna skänka dessa barn en roligare 
tillvaro. Överskottet som Ankdagen genererar 
doneras oavkortat till välgörande ändamål 
inom våra barns framtid. 

Årets Ankdag kommer gå av stapeln den 23 
april på aktivitetsområdet intill Ångströmsla-
boratoriet. Det kommer �nnas aktiviteter och 
underhållning för stora och små samt mat- 
och dryckesservering. 

Något som alla vi på Uppsala teknolog- och 
naturvetarkår har gemensamt är intresset för 
natur och teknik, samt att vi har barnasinnet 
kvar. Vi vill därför inrikta Ankdagen till att 
främja barns intresse för teknik och natur på 
ett roligt och lärorikt sätt för att �er barn ska 
�nna glädjen i dessa ämnen.
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Exponering på hemsida och på sociala 
medier
I utvecklingen mot en mer hållbar Forsränning 
och för att få större spridning kommer all viktig 
information spridas digitalt via våra sociala 
medier och vår hemsida. För att säkerställa full 
exponering kan vi lägga er annons både på 
hemsidan och på våra sociala medier: Facebook 
och Instagram.

Logga på hemsidan    6000kr
Inlägg på Facebook    3500 kr
Inlägg på Instagram  3500 kr 

 

 

Exponering på plats 
Både under Forsfestivalen, Ankdagen och 
Forsränningen �nns möjlighet att visa upp ert 
företag.

Forsfestivalen
Forsfestivalen lockar studenter från alla 
årskurser. Det ger er möjligheten att skapa en 
personlig kontakt med studenter som studerar 
teknik och naturvetenskap. Många av de som 
besöker festivalen gör sitt examensarbete och 
är väldigt intresserade att se arbetslivets 
möjligheter.

Under lunch (12:00 - 13:15): 4000kr
Övrig tid: 1000kr per timme

Ankdagen
Ankdagen har barnfamiljer som målgrupp. 
Barnen kommer att ha fullt upp med att testa 
alla roliga lekar och aktiviteter, vilket 
kommer ge föräldrarna mycket ledig tid under 
dagen. 

4000kr för 3 timmar eller 1500kr per timme

Banderoll under delevenemang
Under Forsfestivalen och Ankdagen �nns det 
också möjlighet att ha en banderoll uppsatt.

Forsfestivalen    7000kr
Ankdagen    7000kr
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Egen �otte
Designa en egen �otte som åker bland de 
första nedför Fyrisån under valborgsmässoaf-
ton. 

Studenter bygger och ni ränner    22 000kr
Studenter bygger och ränner   18 000kr
Ni bygger och ni ränner        16 000kr

 
Kvarnfallet 
Det första hindret som rännarna måste ta sig 
förbi. Med stora öppna ytor i anknytning till 
närliggande Gotlandsparken och Saluhallen 
samlas här många för att se vilka av de 120 st 
�ottarna som klarar sig nedför fallet.

Banderollplatser 
Under Forsränningen �nns det en rad olika 
möjligheter till exponering i form av ban-
derollplatser längs med Fyrisån. Priserna är 
anpassade efter publikexponering och uppde-
lat i tre olika zoner från Eddaspången till 
Islandsbron med två banderoller på varsin 
sida ån/bron.

Placerat i:       Pris för två banderoller:

Zon A       28 000kr
Zon B        22 000kr
Zon C        16 000kr

Islandsfallet
Beläget precis uppströms från Stadsträdgår-
den och Uppsala Gästhamn utgör Islandsfallet 
det andra och sista hindret innan rännarna 
kan gå i mål

 

Kartförklarning:
röd:    Zon A
grön:    Zon B
gul:    Zon CKvarnfallet

Start

VIP

Mål

Islandsfallet

Banderollplatsernas placering relativt Fyrisån


