Introduktionsschema HT18
Fredag 31/8
Idag är det smygstart för
introduktionen! Ni kommer att
få träffa er introgrupp och era
faddrar. Kvällen avslutas på
Kåren, campus egen nattklubb.
Kvällens tema är hattfest.

Onsdag 5/9
Hur fungerar universitetet?
Äntligen är det dags för
pubrunda! Ni kommer att få
lära känna några av Örebros
populära pubar. Kvällen
avslutas på Strömpis.

Lördag 1/9
Idag får ni lära känna er grupp
bättre med samarbetsövningar
och tävlingar mellan
introgrupperna. Börja samla
poäng till Masters of Vacation.
Kvällen avslutas på Ritz.
Kvällens tema är Pride.

Torsdag 6/9
Rättigheter och skyldigheter vid
tentamen.
Ikväll förtjänar ni att ta det
lugnt, kom och ta en fika med
oss i Nova, eller passa på att ta
igen plugg.

Söndag 2/9
Idag är det kubbturnering
mellan introgrupperna! Även
här kan ni samla poäng till
Masters of Vacation.
Måndag 3/9
Välkomstdag och den officiella
starten för introduktionen, ni
kommer få tillskott i era
grupper samt lära känna
campus. Ikväll ska ni vässa era
sinnen för det är dags för
Campus Race och samla era
första poäng till Masters of
Vacation!
Tisdag 4/9
Idag ska ni får lära känna
Örebro stad! Det är dags för
Jakten på den försvunna skatten
och fortsätta samla poäng till
Masters of Vacation.

Fredag 7/9
Att studera med
funktionsnedsättning
Idag tävlar vi mot de andra
sektionerna i den klassiska
Beachvolleyturneringen! Kom
och visa vad Sesam går för.
Kvällen avslutas på Kåren.
Kvällens tema är sesams färg,
blått.
Lördag 8/9
Idag är det den traditionella
båtfesten. Ena gruppen förar på
Satin medan den andra gruppen
åker båt. Kvällen avslutas på
Strömpis.
Kvällens tema är Marin.
Söndag 9/9
Se till att stretcha ordentligt för
idag är det Brännbollsturnering.
Ni har även chans här att samla
poäng till Master of Vacation.
Biovisning på kvällen.

Måndag 10/9
Hur skriver jag akademiskt?
(del 1)
Vilka får äran att representera
Sesam under Örebrodagen?
Idag är det de Olympiska
spelen. Ta fram vinnarskallen
för ikväll är det uttagning och
poängsamling till Masters of
Vacation!
Tisdag 11/9
Rättigheter och skyldigheter vid
tentamen.
Lunch för studerande föräldrar
Ikväll samlas vi för en
gemensam picknick med de
andra kårsektionerna. Ta med
en matlåda, fika eller bara ett
glatt humör!
Onsdag 12/9
Att tala inför andra (del 1)
Ikväll är det dags för årets
första sittning, tillsammans
erövrar vi de sju haven med
PIRATSITTNING på Strömpis.
Kvällens tema Pirat.
Torsdag 13/9
Rättigheter och skyldigheter vid
tentamen.
Ikväll förtjänar ni att ta det
lugnt efter livlig sittning. Kom
och ta en fika med oss i Nova,
eller passa på att ta igen plugg.
Fredag 14/9
Vilken sektion är egentligen den
bästa? Idag är det Örebrodagen
och dags att visa vad Sesam går
för! Kvällen avslutas med en
episk Togafest på Kåren.
Kvällens tema är Toga.

Lördag 15/9
Idag ses vi för att spela såpaboll
med kårsektionen Sobra.
På kvällen förar vi tillsammans
på Satin och avslutas på Ritz.
Kvällens tema är Neon.

Torsdag 20/9
Att tala inför andra (del 2)
Ikväll förtjänar ni att ta det
lugnt. Kom och ta en fika med
oss i Nova, eller passa på att ta
igen plugg.

Söndag 16/9
Idag ses vi för att bygga båt. Ta
med era mest kreativa sidor och
låt fantasin flöda. Även idag
kan ni samla poäng till Masters
of Vacation.
På kvällen är det biovisning

Fredag 21/9
Äntligen fredag! Idag förar ni
med era introgrupper. Kvällen
avslutas på Satin.
Kvällens tema är ”jag kom fel”.

Måndag 17/9
Att studera med
funktionsnedsättning.
Ikväll är det äntligen dags för
spökbollsturnering! Fortsätt
samla poäng till Masters of
Vacation.
Tisdag 18/9
Rättigheter och skyldigheter vid
tentamen.
Ikväll ses vi på Satin för det är
Rosétisdag. Tillsammans ska vi
nu testa era musiksinnen med
ett Music Quiz.
Onsdag 19/9
Hur skriver jag akademiskt?
(del 2)
Today is the day! Beerpongturneringen är kommen, så se
till att öva på prickskyttet.
Kvällen avslutas på Strömpis.
Kvällens tema är College.

Lördag 22/9
Det har blivit dags för
introduktionens andra sittning,
TEMASITTNINGEN, på Ritz!
Ta fram era kreativa sidor och
klä ut er till erat tema!
Kvällens tema är Vacation.
Söndag 23/9
Sista chansen för er att samla
ihop poäng till Masters of
Vacation. The Final Battle vill
ni inte missa!! Kvällen avslutas
med en gemensam middag på
Stora Örebro.
Lördag 29/9
Kvällen som vi alla har väntat
på är kommen! Ni har kämpat
hårt och äntligen ska vinnaren
av Masters of Vacation koras.
Ta på er det finaste ni har,
förslagsvis kostym eller
långklänning, för ikväll är det
dags för Gasquen aka
finsittningen.

