INTROHÄFTE

KÄFTIS

Introduktionsveckorna 2018
Kära framtida kollegor/gröngölingar
VARMT VÄLKOMNA!
Vi på käftis har längtat efter nytt, friskt tandkött att få sätta
tänderna i och boom, äntligen har ni anlänt.
Framöver väntar er några festliga veckor som innehåller bl.a.
mångkamp, skattjakt, temafester, sång, dans och framförallt spex.
Ni är detta sammanhangs huvudkaraktärer och vi på termin 3 ska
se till att ni har en superrolig första tid! Vi kickar igång denna
nollning efter kollot och ger er chans att lära känna era kursare och oss äldreterminare ännu bättre.
Vi i T3 är mäkta laddade och hoppas att även ni känner entusiasm
och laddade upp till tänderna för dessa veckor, det är vi!
Schema introduktionsaktiviteter samt en kort beskrivning
Under samtliga aktivitetsdagar kommer ni i er grupp att göra olika aktiviteter där ni tillsammans kommer att samla ihop poäng.
Dessa poäng kommer att sammanställas i slutet och presenteras
under prisutdelningen för bästa nollorna! Samtliga aktiviteter
får gärna göras utklädda i era gruppteman!

Mån 3/9 Gruppindelning, namnskyltspyntning, 5-kamp,
Var och när: Samling vid puben 16:00

Ni kommer att delas in i grupper med olika teman som ni kommer ha under nollningsperioden. Här kommer ni får chansen att lära känna era grupper och gruppledare
när ni tillsammans pimpar era namnskyltar. Sen kommer ni att möta resten av lagen i en
spännande 5-kamp!

Tis 4/9 Återhämtningsdag
Ons 5/9 Flempan runt!

Var och när: samling vid puben 16:00

En eftermiddag där ni kommer ledas runt i Flempan (Flemingsberg) och lösa uppdrag
i er grupp samtidigt som ni lär känna staden ni kommer tillbringa era kommande fem
respektive tre år i (!!).

Tor 6/9 Denna är dagen planerar ni fritt

med er gruppledare och grupp. Här har ni chansen att planera och öva på ert spex
som kommer framträdas den 12/9.

Fre 7/9 Poängjakt i stan ”stadsvandring”

Var och när: möts utanför aula medica Solna 17:15 (efter välkomstdagens slut)
Den aktivitet som behövs allra mest för nyinflyttade stockholmare… STADSVANDRINGEN! Här
kommer ni på liknande sätt som i onsdags att ledas runt i er grupp för att lösa olika uppdrag
och samla poäng, men denna gången i ett område lite större än Flemingsberg, nämligen
Stockholm city.

Mån 10/9 Brännboll
Var och när: Rålis (Rålambshovsparken) 17:00

Det har blivit dags för den ökända brännbollskampen! Vi kommer spela lite brännboll
och efteråt stannar vi kvar i parken och grillar.

Tis 11/9 Spexövning inför fredagen där ni i er grupp träffas
och övar.
Ons 12/9 Fadderutdelning i föreläsningssal i anslutning att ni slutar.
Ons 12/9 LOKALFESTEN
Var och när: Hälsovägen 20, kl.19:00

Här är det valfri klädsel och man kan ta en paus från sina nollnings-outfits.

Tor 13/9 Spexövning inför fredagen där ni i er grupp träffas
och övar.
Fre 14/9 SPEXSFRAMTRÄDANDE.

Här kommer ni att framträda det spexet som ni har övat på under veckan och är sista
chansen att plocka på er poäng för att kamma hem prisutdelningen som årets nollor!
17.00 träffas vi i puben och avslutar med lite pubhäng efter prisutdelningen.

Kostnad för samtliga aktivitetsdagar 3/9-14/9:
100kr alkoholfritt
150kr alkohol
Anmälan: Genom att Swisha till 0707970172 (Joy) skriv i meddelande namn och
vilket program du går. Senast 31/8 men gärna så snart som möjligt så vi hinner
planera och ordna allt inför start.

28/9 Inspark-sittningen där ni äntligen blir ettor!
Ni har nu avslutat er första kurs och det innebär att ni inte längre är nollor utan ETTOR! Detta är något som måste firas och temat
är CIRKUS!
! Nollning ska vara en rolig upplevelse för alla, den är frivillig
och har inga taskiga inslag eller alkoholhets! !

ÖVERSIKTS SCHEMA
Mån 3/9
Gruppindelning, namnskyltspyntning, 5-kamp,
Var och när: Samling
vid puben 16:00

Mån 10/9
Brännboll
Var och när: Rålis
17:00

Tis 4/9
Återhämtningsdag

Tis 11/9
Spexövning med
gruppen

Ons 5/9
Skattjakt flempan
+ pubhäng
Var och när: samling
vid
puben 16:00

Ons 12/9
Fadderutdelning i föreläsningssal i anslutning
att ni slutar.
LOKALFESTEN var och
när: Hälsovägen 20,
kl.19:00

Tor 6/9
Spexövning med
gruppen

Tor 13/9
Spexövning med
gruppen

Fre 7/9
Poängjakt i stan
”stadsvandring”
Var och när: möts upp
utanför aula medica
Solna 17:15

Fre 14/9
Fre Spexframträdande,
prisutdelning vinnargruppen nollning,
pubhäng
Var och när samling
puben 17:00

