17/1 Fredag Smygstarten
Schlagerfest
Tid: Ni får tid av faddrarna
Plats: Kåren
Beskrivning: Idag är det smygstart för introduktionen! Ni kommer att få träffa er introgrupp och era
faddrar på campus. Sedan kommer ni få möjligheten att lära känna era nyfunna kamrater och faddrar
bättre innan vi alla möts upp på Kåren, campus egna nattklubb. Glöm inte att kvällens tema är glitter
och schlager så pimpa upp er ordentligt för denna otroligt roliga kväll!
Bra att ha med: Ni kommer att få en intro-bricka och en tröja som ska med på de flesta aktiviteter,
givetvis ska detta med denna kväll också. Glöm inte heller legitimation!
18/1 Lördag
Spökboll
Tid: 13:00
Plats: Universitetet, Gymnastik och- Idrottshuset (Gympasalarna G1 & G2)
Beskrivning: Idag är det upp och hoppa efter gårdagens festande, vi ska nämligen tävla mot varandra i
spökboll! Se till att värma upp kast-armarna och stretcha ordentligt så kör vi! Detta är även den första
aktiviteten som ni kan börja samla poäng till Master of Disney!
Bra att ha med: Intro-bricka ska med och ny-student tröjor ska ni ha på er! Kan vara bra att ha med
sig inneskor och bekväma kläder som tål lite svett.
Pyjamasfest
Tid: Ni får tid av faddrarna
Plats: Ritz
Beskrivning: Troligen är detta festen med bekvämast kläder, på med myskläder eller din spexigaste
pyjamas det är dags för PYJAMASPARTY. Ni kommer att förfesta med era introgrupper för att sedan
ta er i enad trupp till en av nattklubbarna i Örebro, Ritz! Detta kommer bli en mysig kväll att minnas!
Bra att ha med: Givetvis ska nystudenttröjan på och intro-brickan ska med! Viktigt med legitimation
också!
19/1 Söndag
Vinter-Brännboll
Tid: 13:00
Var: Tybbleplanerna?
Beskrivning: Idag är det dags att springa, hoppa och fånga lyra, vi ska nämligen köra några omgångar
av brännboll. Givetvis så trotsar vi vintern och är utomhus, hur kul låter inte det! Vi kommer också att
bjuda på vaaarm blåbärssoppa! Se till att ni kommer med kämparanda och gott humör, givetvis
kommer ni kunna fortsätta samla poäng till Master of Disney!
Bra att ha med: Intro-brickan ska med såklart, sedan är det viktigt med varma kläder efter väder!
20/1 Måndag Officiella välkomstdagen
Sesam race
Tid: 18:00
Var: Novahuset
Beskrivning: 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 Sesam Race samt

fortsätta samla poäng till Masters of Disney! Ni kommer att få göra eran egen flagga, komma på eran
egna ramsa och en massa andra roliga aktiviteter!
Bra att ha med: Intro-bricka och nystudenttröja ska med, utöver det kom det gladaste humöret!
21/1 Tisdag
Samarbetskampen
Tid: 18:00
Var: Universitetet, Långhuset (Hörsal L2)
Beskrivning: Idag ser vi en ny tradition skapas, det är dags för samarbetskampen. Detta är en kväll full
med roliga samarbetsövningar, det bästa är att ni kommer att delas in i grupper klassvis för att lära
känna era klasskamrater lite bättre och se vilka som faktiskt går i klassen. Vi samlas allihopa i en
hörsal för att sedan gå runt gruppvis i långhuset för att besegra de andra grupperna i olika utmaningar.
Naturligtvis kommer det även här gå att samla poäng till Masters of Disney!
Bra att ha med: Intro-bricka och nystudenttröja ska med! Sen räcker det med ett glatt humör och en
öppensinnad inställning!
22/1 Onsdag
Pubrunda
Tid: Ni får tid av faddrarna
Var: Ni får plats av faddrarna
Beskrivning: Nu är det dags för en mycket rolig kväll, det kan garanteras! Det har blivit dags för den
traditionsenliga pubrundan. Ni kommer att gå runt i grupper blandade med andra sektioner och få lära
känna de olika uteställena i Örebro. Vi kommer alla sedan röra oss mot Strömpis där vi avslutar
kvällen på bästa sätt!
Bra att ha med: Intro-bricka och nystudenttröja ska med!
23/1 Torsdag
Vad: Vilodag
24/1 Fredag
Volleybollturnering
Tid: 15:30
Var: Universitetet, Gymnastik och- Idrottshuset, vi möts på Novatorget
Beskrivning: Dagen är kommen och vi ska i gemensam trupp röra oss från Novatorget mot
Idrottshallarna för att visa vilka som är bäst på volleyboll bland alla kårsektioner på skolan. Se till att
lära er Sesams hejaramsor och värma upp rösterna ordentligt så ska vi heja fram våra kämpar mot en
seger!
Bra att ha med: Intro-bricka och nystudenttröja ska med!
Färgfest
Tid: Ni får tid av faddrarna
Var: Kåren
Beskrivning: Nu är det dags att representera Sesam på kåren, det är dags för färgfest och givetvis bär
vi färgen blå! Ni kommer att samlas i era introgrupper först och förfesta innan det är dags för oss
allihopa att mötas upp på Kåren.

Bra att ha med: Intro-bricka och nystudenttröja ska med! Blåa kläder och varför inte lite blå
ansiktsfärg, det kan väl vara trevligt!
25/1 Lördag
Sesum-fighten
Tid: 13:00
Var: Universitetet, Gymnastik och- Idrottshuset (Gympasalarna G1 & G2)
Beskrivning: Nu är det dags att återigen försvara titeln som mästare över Serum i Sesumfighten! Blod,
svett och tårar är det som gäller idag! Vi kommer att möta Serum i diverse aktiviteter där samarbete
kommer att vara nyckeln till vinsten! Ni kommer givetvis också ha möjligheten att samla poäng till
Master of Disney!
Bra att ha med: Intro-bricka och nystudenttröja ska med! Det kan vara bra med inneskor och
bekväma kläder.
Fjortisfest
Tid: Ni får tid av faddrarna
Plats: Ni får plats av faddrarna
Beskrivning: På med gummisnoddarna runt benen, dax vax i håret och idomin på läpparna, det är dags
för fjortisfest. Vi kommer att ha en gemensam förfest tillsammans med kårsektionen Sobra där vi
kommer ha möjligheten att lära känna dom lite bättre och varför inte tävla mot varandra i en runda flip
the cup. Sen av
Bra att ha med: Intro-bricka och nystudenttröja ska med! Glöm inte heller legitimation!
26/1 Söndag
Örebro Volley-Linköping.
Tid: 14:00
Var: Idrottshuset
Beskrivning: Linköping gästar Örebro för volleybollmatch denna söndag. Vi rör oss in mot
idrottshuset för att se hur de riktiga proffsen spelar. Kanske lär ni er ett eller annat om hur man
faktiskt spelar volleyboll!
Bra att ha med: Intro-bricka och nystudenttröja ska med!
27/1 Måndag
Prison Island
Tid: 18:00
Var: Prison Island inne i Kompassen vid Stortorget
Beskrivning: Idag är det dags att krypa, hoppa och vara riktigt skarpa, det är nämligen dags för Prison
Island. Ni ska alla gruppvis gå in i olika rum och klara av nivåerna. Självklart kommer ni att fortsätta
samla poäng till Master of Disney! Ni kommer även att få spela några riktigt roliga omgångar av
LaserGame, det här vill ni inte missa!
Bra att ha med: Intro-bricka och nystudenttröja ska med! Sen kan det vara bra med snabba skor och
oömma kläder.
28/1 Tisdag
Rosétisdag
Tid: 18:30

Var: Satin
Beskrivning: Nu ska ni få uppleva en riktigt fin tradition vi har haft under många tidigare
introduktioner nämligen Rosétisdag på Satin. Även fast vintern är här och vi tyvärr inte kan sitta och
avnjuta Satins uteservering så ska vi såklart fortfarande ha en mysig kväll inne på Satin. Se till
repetera dom gamla godingarna för vi kommer även ha ett klurigt musikquiz som ni kan samla poäng
till Master of Disney!
Bra att ha med: Intro-bricka och nystudenttröja ska med! Ha med ett glatt humör och ta fram erat
bästa musiksinne!
29/1 Onsdag
Piraten
Tid: Ni får tid av faddrarna
Plats: Strömpis
Beskrivning: Det har blivit dags att hissa segel och gå på plankan, äntligen terminens första sittning!
Tillsammans erövrar vi de sju haven med PIRATSITTNING på Strömpis! Se till att planera och
plocka fram era bästa pirat-outfits till denna oförglömliga kväll. Det brukar bli en rolig sittning som
sedan tar oss ner på Strömpis dansgolv med de andra sektionerna!
Bra att ha med: Intro-bricka och nystudenttröja ska med! Glöm inte heller legitimation! Pirat-outfit
är alltid kul!
30/1 Torsdag
Så kan det låta
Tid: 17:00 (Samlas 16:30 i Novafoajen)
Var: Musikhögskolan, Konsertsalen
Beskrivning: Ikväll är det dags att skicka fram våra musikaliska genier i en Så kan de låta tävling mot
de andra sektionerna. Kom och se till att heja fram våra kämpar på scen, eller kanske är du en av dom
som vill ställa upp och representera Sesam? Oavsett vad så kommer detta bli en mycket rolig och
mysig kväll!
Bra att ha med: Intro-bricka och nystudenttröja ska med! Bästa Sesam andan och varför inte en
uppvärmd röst!
31/1 Fredag
Afterski med klassen
Tid: 19:00
Var: Pavven, Grankotten och Bryggan
Beskrivning: Introgruppen är kärlek, det vet vi, men nu ska vi ännu en gång lära känna våra
klasskompisar bättre. Dags för gemensamma förfester klassvis! Hur kul låter inte det? Vi kommer att
ha gemensamma aktiviteter för att lära känna varandra lite bättre så det är viktigt att ni kommer i tid!
Denna kväll är det även Afterski tema så knäpp på pjäxorna och på med era goggles, kvällen avlutas
på Kåren!
Bra att ha med: Intro-bricka och nystudenttröja ska med! Glöm inte legitimation! Era bästa afterski
outfits ska ni såklart ha på er!
1/2 Lördag
PulkaRace
Tid 13:00

Var: Tybblekullarna
Beskrivning: Det har äntligen blivit dags för det årliga pulkaracet! Detta är en återkommande favorit
under vårens introduktion. Ni kommer att få möjligheten att tävla mot varandra så vi kan utse den
snabbaste gruppen! Viktigt att ni har varma kläder på er denna dag! Självklart så kommer vi att stå för
korvgrillning och det kommer även finnas fin fin dryck att få!
Bra att ha med: Intro-bricka och nystudenttröja ska med! Mycket viktigt med varma kläder så att ni
inte blir kalla!
Neonfest
Tid: Ni får tid av faddrarna
Var: Ni får plats av faddrarna
Beskrivning: Efter det ruskigt roliga PulkaRacet är det nu dags för neonfest. På med färgglada kläder
och lysande färg. Nu ska vi alla synas i mörkret. Ni kommer att få förfesta med era grupper och sedan
ta er till Ritz! Det kommer bli sååå kul!
Bra att ha med: Intro-bricka och nystudenttröja ska med! Glöm inte heller legitimation! Klädsel talar
för sig själv, du ska lysa upp mörkret!
2/2 Söndag
Vad: Vilodag
3/2 Måndag
Vad: Bowling
Tid: 17:45
Var: Pitchers
Beskrivning: Bowling och tacobuffe, kan det bli bättre än så? Skulle inte tro det. Vi ses på pitchers för
att utmana det andra intro-grupperna i bowling samtidigt som man kommer att kunna köpa tacobuffe
för en billig peng. Självklart kommer det även här samlas poäng till Master of Disney! Se till att tagga
till nu!
Bra att ha med: Introbricka och ny-student tröja.
4/2 Tisdag
Vad: Filmkväll
Tid: 18:00
Var: Universitetet, Långhuset
Beskrivning: Ikväll är det dags att ta det lite lugnare än vanligt, vi ska nämligen mysa framför en
oslagbart bra film tillsammans på Campus. Det är ingen filmkväll utan en massa snacks så naturligtvis
kommer detta att bjudas på. För er som inte kan låta bli att tänka på Masters of Disney så kommer vi
även ha en riktigt spännande frågesport där ni kommer kunna fortsätta att samla poäng.
Bra att ha med: Introbricka, myskläder och ny-student tröja.
5/2 Onsdag
Collegefesten
Tid: Ni får tid av faddrarna.
Var: Vi börjar på Kåren för att sedan ta oss till Strömpis.

Beskrivning: Today is the day! Det är äntligen dax att få delta på en riktig (!!!) collegefest som
naturligtvis inkluderar den traditionella Beerpong-turneringen!! Öva på prickskyttet och ta fram din
Amerikanska sida så ses vi på kåren för att sedan ta buss(ar) till Strömpis och fortsätta vår kväll där.
Bra att ha med: Kämparglöd, introbricka och legitimation + din college-astigaste outfit. Ny-student
tröjan stannar hemma!
6/2 Torsdag
Vilodag
7/2 Fredag
Back to the 80’s
Tid: Ni får tid av faddrarna.
Var: Kåren
Beskrivning: Visst har vi alla någon gång önskat att vi levde på 80-talet? idag går äntligen vår önskan
i uppfyllelse, jobba in volymen i håret, väx ut mustaschen och förbered din bästa outfit,, det är dags
för 80-tals fest! Vi förfestar med våra introgrupper för att sedan en sista gång under introduktionen ta
oss vidare till vårt fantastiska kårhus.
Bra att ha med: Introbricka och legitimation + er älskade nystudent-tröja.
8/2 Lördag
TEMASITTNING
Tid: Ni får tid av faddrarna
Var: Frimis
Beskrivning: Det har blivit dags för introduktionens andra och roligaste sittning (för den som älskar
att klä ut sig), TEMASITTNINGEN, på Frimis! Ta fram era kreativa sidor och klä ut er till ert tema!
Snåla varken med kläder, smink eller rekvisita, ni kommer garanterat att vilja ha den bästa
utklädnaden! Tillsammans med er introgrupp kommer ni Självfallet även på denna sittning bjudas på
god mat och underhållning i världsklass. Efter sittningen rör vi oss mo Strömpis och dansar
tillsammans hela natten lång.
Bra att ha med: En sjuk outfit, legitimation och ert gladaste humör, Intro-brickan + nydtudenttröjan
kan faktiskt få stanna hemma idag.
9/2 Söndag
Final battle
Tid: 15:00
Var: Gympasal I1
Beskrivning: Idag är det er allra sista chans att att samla ihop poäng till Masters of Disney, The Final
Battle är här och det är dags att tömma ur er allra sista energi. Vi kan lova er att detta inte är något ni
vill missa! The Final Battle går ut på att utklassa de andra introgrupperna i 8 mindre tävlingar så som
hinderbanor, smälla-ballonger, stress-basket, smaktest och mycket mer. Fler poäng än någonsin
kommer att delas ut.
Bra att ha med: Oömma kläder, självklart nystudent-tröjan och intro-brickan.
Middag på Stora Örebro
Tid: 19:00
Var: Stora Örebro

Beskrivning: Kvällen avslutas med en gemensam mysig middag på Stora Örebro som ligger mitt i
stan. Där kommer vi att skratta, prata om den roliga tiden vi haft tillsammans och påbörja introts
avslut på bästa sätt.
Bra att ha med: Introbricka, legitimation, ny-student tröjan.
15/2 Lördag
GASQUEN
Tid: Ni får tid av faddrarna
Var: Ritz
Beskrivning: Kvällen vi alla har väntat på, som även är introts allra sista aktivitet (!!) är kommen! Ni
har kämpat hårt och ska belönas, äntligen ska vinnaren av Masters of Disney koras. Ta på er det
finaste ni har, förslagsvis kostym eller långklänning, för ikväll är det dags för Gasquen aka finsittning
på Ritz! Innan sittningen förfestar man förslagsvis med massa roliga lekar, snacks och god dryck.
Efter detta bär det av mot Ritz för en sagolik kväll med trerätters middag och fantastisk underhållning.
Bra att ha med: Ditt gladaste humör, eventuellt ombyte från finkläder till något mer praktiskt att
dansa i, idag kan intro-brickan lämnas hemma men glöm inte legitimationen.

