
Invigning av   

 

 

 

Fredag 11 mars 

 

18:45   Samling utanför Hägglunds Arena 
https://goo.gl/maps/dj35FxnPqxAK7LLA6 

Det finns bra med parkeringsmöjligheter vid arenan.  

 

Läs nedan information gällande fackeltåget: 

- Varje distrikt hittar åt sin plats vid Hägglunds Arena där distriktskylt, facklor samt 

goodie-bags finns placerade.  

- Distrikten är placerade i bokstavsordning vilket även blir turordningen som tåget går. 

- I kartongen som är placerad vid ert distrikt finns goodie-bags till alla ungdomarna. 

Ledarna delar ut dessa innan tåget börjar gå.  

- Någon av ledarna tänder facklorna i eldkorgarna och ger till de två som ska bära 

facklorna. 

- OBS! Det kommer finnas med en ljusstav i varje goodie-bag som vi gärna ser att 

ungdomarna väntar med att ta fram och tända tills vi kommit till Stora Torget och 

själva ingivningen startar.  

- Funktionärer startar och leder tåget.  

- När fackeltåget kommit fram till Stora Torget så ger man facklorna till funktionärer 

som finns på plats. Skylten behåller man under själva invigningen så att konferenciern 

ser var distrikten står.  

- Vi uppmuntrar härliga distrikts hejar-ramsor när vi vandrar vägen mot 

StoraTorget  

 

Ca 19:15  Fackeltåget börjar gå mot Stora Torget där invigningen 

kommer att hållas. https://goo.gl/maps/Wc461XGPqPqnzYhk8 

 

https://goo.gl/maps/dj35FxnPqxAK7LLA6
https://goo.gl/maps/Wc461XGPqPqnzYhk8


Ca 19:30  Invigningen startar på Stora Torget. 

 

Ca 20:30  Invigningen slutar. Ledarna tar själva med sig sina ungdomar tillbaka 

till parkerade bilar vid Hägglunds arena.  

 

 

Tips till ledarna: 

- Påminn ungdomarna om att klä sig varmt. Vi är ute ca 2 timmar sammanlagt under 

invigningen.  

- Bestäm gärna innan ni kommer till fackeltåget och invigningen, vilka två ungdomar som bär 

facklorna och vem som bär distriktsskylten. 

- Dom tre distrikt som ligger 1:a, 2:a och 3:a efter fredagens tävling kommer att få gå upp på 

scenen under invigningen. Bestäm innan vilka 3 ungdomar som kan/vill gå upp på scenen om 

just ert distrikt ligger på någon av dessa placeringar.  

- Följ oss på instagram @volkswagenungdomscup  

 

Frågor gällande fackeltåg och invigning – välkommen att kontakta Ulrika Forsberg 070-607 02 55.  

 

 

Tillsammans hjälps vi åt att skapa en rolig & festlig helg 

fylld med skidglädje, kamratskap & gemenskap !  

 


