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Vad är Forsränningen?

1975

Forsränningen föds

Forsränningen är ett evenemang av studenter
för studenter och arrangeras av Uppsala
teknolog- och naturvetarkår. Det var år 1975
som två Uppsalastudenter bestämde sig för
att ränna ner för Fyrisån för första gången
och sedan dess har konceptet utvecklats och
förbättrats och består idag av tre event: Forsfestivalen, Ankdagen och naturligtvis Forsränningen. En stor förändring som genomfördes
2017 var att Forsränningen blev miljömärkt,
detta är vi såklart otroligt stolta över och vi
lägger fortsatt stor vikt vid hållbarhetsarbetet
även framåt.
I och med rådande pandemi är det mycket som
ser annorlunda ut inför Forsränningen 2021,
och vi i Forsränningskommittén är stolta över
denna komprimerade version med bibehållen
stämning från denna valborgstradition!
Forsfestivalen anordnas vanligtvis på området
där rännarna bygger sina flottar under veckan
före valborg men är i år inställd. Ankdagen är
en välgörenhetsdag under festivalen där
barnfamiljer bjuds att delta på digitala aktiviteter med massor av lek och skoj! Festivalen
avslutas vanligtvis med Forsränningen som är
själva ränningen i Fyrisån, men i år är den
flyttad utanför stan för att vara publikfri. Men
frukta icke, hela evenemanget kommer gå att
följa via en livesändning! Längre fram i
foldern kan ni läsa mer om evenemanget och
de exponeringsmöjligheter vi erbjuder. Vi
hoppas på ett lyckat samarbete!

Anton Virtanen
anton.virtanen@forsranningen.utn.se
0736-297 181

1977

Christer Fuglesang
deltar i ränningen!

1980

2005

60 flottar deltar i Forsränningen som går
1500 kr i vinst!

Forsfestivalen invigs!

2010

Ränningen utökas till
100 flottar!

2017

Forsränningen blir
miljömärkt!

2020

Forsränningen firar
45 år!

Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Forsränningen 2021

Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN)
är studentkåren för alla studenter som läser
program eller kurser inom den teknisk- naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. 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.

Forsränningen är ett välkänt och mycket
folkkärt arrangemang som 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. Sedan dess
har det vuxit till ett arrangemang som vanligtvis har tiotusentals åskådare och som har
blivit en given valborgstradition för uppsalabor, och alla de otaliga studenter som sedan
dess har passerat genom universitets lärosalar.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår drivs av
studenter för studenter för att ge alla studenter den bästa tänkbara studietiden och har
under ett år cirka 1000 engagerade. Bland de
sociala aktiviteterna kåren arrangerar finns
ett par årligt återkommande större arrangemang. Exempel på dessa är Forsränningen,
speleventet Polhacks, UTNs karriärmässa
Utnarm, Rebusrallyt, mottagningar för nya
studenter och Naturvetarbalen på Uppsala
slott.
Vi som är i kontakt med er kommer från
Uppsala teknolog- och naturvetarkårs Forsränningskommitté och vi är den del av kåren
som anordnar Forsränningen 2021.

Anton Virtanen
anton.virtanen@forsranningen.utn.se
0736-297 181

I år får däremot arrangemanget, som så
många andra, lov att anpassa sig. Arrangemanget har fått en helt ny sträckning och
kommer äga rum utanför Uppsala, utan
publik. Men häng inte läpp för det! Hela
spektaklet kommer självklart livesändas, för
vem vill missa när ett gäng studenter trotsar
helt okända farvatten i sina hemmasnickrade
cellplastflottar? Under dagens gång kommer
vi få sällskap av kommentatorer som följer
rännarnas färd längs Fyrisån, och ett späckat
schema fyllt av underhållning direkt hem till
TV-sofforna.
Klockan 10.00 går startskottet, vi ses i etern!

Forsfestivalen 2021

Ankdagen

Utanför campuset Ångströmslaboratoriet slår
Forsränningskommittén vanligtvis varje år
upp sitt aktivitetsområde Forsfestivalen i en
veckas tid. I år är festivalen dessvärre
inställd. Som en liten uppladdning inför ränningen anordnar vi istället två helt digitala
pubkvällar. Under dem kommer det finnas
underhållning via livesändning på vår hemsida och Facebooksida.

Ankdagen är Uppsala teknolog- och naturvetarkårs familjedag ämnad för att underhålla
barn och barnfamiljer. Ankdagens huvudsakliga syfte är att sprida glädje till alla som
deltar i evenemanget, men även att främja
välgörenhet för barnens framtid. Därför
skänks allt överskott från Ankdagen till Akademiska sjukhusets barnfond – ett bidrag till
att göra barns sjukhusvistelse lite lättare.
Ankdagen 2021 kommer äga rum den 25 april
genom inspelad underhållning på vår hemsida. Dessutom kommer det gå att i förväg
beställa Ankpåsar fyllda med både skojigt och
mumsigt! Vi erbjuder exponeringsmöjligheter
på hemsidan samt på ett blad som kommer
ingå i Ankpåsen och samarbetar gärna med
företag kring innehållet.
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 fler barn ska
finna glädjen i dessa ämnen.

Anton Virtanen
anton.virtanen@forsranningen.utn.se
0736-297 181
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Annons på hemsida och under livesändning
I utveckling mot en mer hållbar Forsränning
och för att få större spridning kommer all
viktig information spridas digitalt via vår
hemsida. Under rådande omständigheter
kommer hemsidan vara av stor betydelse och
vi erbjuder därför att lägga er annons där för
att säkerställa full exponering.
I och med en digitaliserad Forsränning 2021
öppnar det även upp för att ha annons på vår
livesändning. Detta ger er en ypperlig möjlighet att nå ut till tittare från hela landet, något
som inte har varit möjligt tidigare år.
Logga på hemsida:
Logga på livesändning:
Logga på hemsida+livesändning:

Anton Virtanen
anton.virtanen@forsranningen.utn.se
0736-297 181

5000 kr
5000 kr
8000 kr

Reklaminslag under livesändning
Under Forsränningen 2021 kommer evenemanget sändas som en livesändning. Det
möjliggör att vi under sändningens gång
kommer kunna ha reklaminslag som visar
upp vad just ert företag har att erbjuda för
våra tittare. Reklaminslaget kommer visas
två gånger på en timme.
Reklaminslag under livesändning:
8000 kr + 50 kr/tittare (maxgräns 20000

