
 

 

Välkommen till SK Tritons Luciatåg måndagen den 12 dec 2022 
Till barn/ungdomar som skall gå i Luciatåget och deras föräldrar. 

 

SK Tritons Lucia 2022 kommer att presenteras under vecka. 

 

Träning: 
Torsdagen den 1 och 8 dec kl. 19:15 – 20:15 i klubblokalen.  

Anna L o Amanda P leder träningen 

 

Genrep: 
Måndagen den 12 dec kl. 17:30. Samling i foajén på Bråhögsbadet. Vi tränar inne på 

badet. Anna L o Amanda P leder träningen 

 

Samling efter genrepet: 
Samling kl. 18:45 i korridoren utanför omklädningsrummen.  

Byt gärna om hemma till Luciakläder och ha ombyte med i  

en väska, i annat fall måste du komma i god tid före samlingen för att byta om.  

Ombyte sker i omklädningsrummen. 

 

Vad ska man vara? 
Lucia är framlottad ur gruppen aktiva simmare födda 2006. Om det inte blev du som blev 

Lucia så kan du välja om du vill vara: tärna, tomte, pepparkaksgubbe/gumma eller 

stjärngosse.  

 

Kläder  
Lucia: Vitt linne, rött band och krona. Lucian lämnar in Luciakronan till blomsteraffären (vid 

Rådhuset) för pyntning. 

Lucian behöver hjälp med krona, våt duk och tändning av ljus. 

Tärnor: Vitt linne, glitter i håret och midjan och ljus i handen. Håret skall helst vara uppsatt. 

Stjärngossar: Vitt linne, ljus. Vill du ha stjärngossestrut och stjärna är detta frivilligt. 

Tomtar: Röd eller vit tröja, mörka eller röda byxor, lykta (frivilligt, batteridriven) och 

tomteluva. 

Pepparkaksgubbe/gumma: Bruna kläder. 

 

Ljus 
Födda 2012 och tidigare får bära levande ljus i handen. Alla födda 2013 och senare kan ha 

batteriljus som du har med dig. Stearinljus och ljusmanschett tillhandahåller Triton. 

 

Föräldrar 
Vi kommer att behöva hjälp av minst sex föräldrar som hjälper till att hålla dörrar, ser till att 

det finns hinkar med vatten vid akut släckning. Vi behöver också någon som delar ut ljusen 

till tåget, samt några som hjälper till med framdukning av lussefika.  

Anmäl till robert.johnsson@sktriton.se 
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