INTRODUKTIONSSCHEMA VT20
Fredag 17/1
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: Glitter/Schlager

Onsdag 22/1
Ikväll är det dags för en aktivitet
ni sent kommer att glömma. Ni
ska få chansen att delta i den
traditionsenliga pubrundan och
lära känna Örebros bästa pubar.
Kvällen avslutas på Strömpis.

Lördag 18/1
Idag ska ni få spela roliga
omgångar av spökboll. Här kan ni
börja samla poäng till Masters of
Disney! Kvällen avslutas på Ritz.
Kvällens tema: Pyjamas

Torsdag 23/1
Bra kämpat kära nystudenter,
idag är ni välförtjänta av en
vilodag. Se till att ta ikapp i
plugget, men glöm inte att ta en
fika med oss i Nova.

Söndag 19/1
Idag är det dags att trotsa vintern
och varför inte göra det med lite
vinter-brännboll. På med varma
kläder och ta med kämparglöden.
Även här kan ni samla poäng till
Masters of Disney!

Fredag 24/1
Idag tävlar vi mot de andra
sektionerna i den klassiska
volleybollturneringen! Se till att
öva in Sesams hejaramsor för att
peppa våra kämpar ända fram till
vinst! Kvällen avslutas med
färgfest på Kåren.
Kvällens tema: Sesams färg, blå.

Måndag 20/1
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!
Tisdag 21/1
Idag är det äntligen dags att lära
känna era klasskompisar lite
bättre, detta genom att tävla i
Samarbets-kampen, men oroa er
inte ni kommer fortfarande kunna
samla poäng till Masters of
Disney!

Lördag 25/1
Idag är det blod, svett och tårar
som gäller. Vi ska se till att
besegra Serum i den nya
traditionen Sesum-fighten.
Kvällen ska sedan ta oss till Frimis
för att lära känna Sobra samt visa
vilka som är bäst! Kvällen avslutas
på Satin.
Kvällens tema: Fjortis
Söndag 26/1
Linköping gästar Örebro för
volleybollmatch denna söndag. Vi
rör oss in mot idrottshuset för att
se hur de riktiga proffsen spelar.

Måndag 27/1
Ikväll rör vi oss in mot stan för att
se vad vi går för på Prison Island
och Laserdome. Se till att vässa
sinnena och siktena! Denna kväll
kommer ni sent att glömma!
Fortsätt samla poäng till Masters
of Disney!

Lördag 1/2
Självklart ska vi såklart föra vidare
den stående favoriten PulkaRace.
Korvgrillning och dryck kommer
naturligtvis att finnas på plats.
Kvällen tar oss senare till en rolig
kväll på Ritz.
Kvällens tema: Neon

Tisdag 28/1
Rosétisdag och musikquiz på Satin
är ett måste här i Örebro.
Grupperna med det vassaste
musiksinnet plockar poäng till
Masters of Disney!

Söndag 2/2
Efter den intensiva tiden är det nu
dags för en vilodag. Vila upp er
ordentligt och ta er tid för
eventuella skolarbeten. Vi längtar
dock till att få se er igen!

Onsdag 29/1
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!
Kvällens tema: Pirat

Måndag 3/2
Idag är det dags för en mysig kväll
med Bowling och tacobuffe. Kan
de bli bättre än så? Självklart
kommer det även här samlas
poäng till Masters of Disney!

Torsdag 30/1
Ikväll är det dags att skicka fram
våra musikaliska genier i en Så
kan de låta tävling mot de andra
sektionerna. Se till att vara med
och heja på alla sångfåglar!
Fredag 31/1
Introgruppen är kärlek, det vet vi,
men nu ska vi ännu en gång lära
känna våra klasskompisar bättre.
Dags för gemensamma förfester
klassvis! Kvällens bravader tar oss
senare till Kåren!
Kvällens tema: Afterski

Tisdag 4/2
Ikväll är det dax att mysa framför
en oslagbart bra film tillsammans
på Campus. Vi ska även ha en
riktigt spännande frågesport där
ni kommer kunna fortsätta samla
poäng till masters of Disney!
Onsdag 5/2
Today is the day! Öva på
prickskyttet då det är dags för
Beerpong-turnering och
collegefest. Vinnarna samlar
poäng till Masters of Games och
kvällen avslutas på Strömpis.
Detta är en kväll ni garanterat inte
vill missa!
Kvällens tema: College

Torsdag 6/2
Ännu en gång är ni värdiga av en
vilodag. Kom annars förbi loungen
i Nova och ta en kaffe med oss!
Fredag 7/2
De må vara dags för den sista
utgången på kåren under detta
intro, men garanterat inte er sista
vistelse där. Jobba in volymen i
håret och väx ut mustaschen, det
är dags för 80-tals fest!
Kvällens tema: back to the 80´s
Lördag 8/2
Det har blivit dags för
introduktionens andra sittning,
TEMASITTNINGEN, på Frimis! Ta
fram era kreativa sidor och klä ut
er till ert tema! Ni kommer
garanterat att vilja ha den bästa
utklädnaden!
Söndag 9/2
Sista chansen för er att samla
ihop poäng till Masters of Disney!
The Final Battle är här och det vill
ni inte missa! Kvällen avslutas
med en gemensam middag på
Stora Örebro där vi kan prata om
den roliga tiden vi haft!
Lördag 15/2
Kvällen som vi alla har väntat på
är kommen! Ni har kämpat hårt
och 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!
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