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Hectos
insparksschema 2014 !
"

Översikt*:
Datum

Vad?

Samling?

Var?

29 aug fredag

Insparksstart:
Första kvällen med gänget

MIT-fontänen 18.00

Lärarhuset

30 aug lördag

Temakväll
Ursäkta, jag har kommit fel!

MIT-fontänen 18.00

Lärarhuset"

3 sep onsdag

Hitta på campus

MIT-fontänen 18.00

Lärarhuset

5 sep fredag

Lagkväll
Faddrar fixar lokal

Utgång kårhuset
21.30 MIT

6 sep lördag

Grillkväll

MIT-fontänen 16.00

Nydalasjön
+ Lärarhuset

10 sep onsdag

Olympiad

MIT-fontänen 18.00

Lärarhuset

12 sep fredag

EPP med Hectos
OBS!
Kårleg + Ej egen alkohol

Kårhuset
15.00

Kårhuset

13 sep lördag

Temakväll
Laget är en musikgenre

MIT-fontänen 18.00

Lärarhuset

17 sep onsdag

TUFF-, SMISK - och
Hectoskväll
UTOMHUS

MIT-fontänen 18.00

Campus

20 sep lördag

Surströmmingssittning
Innertavle bygdegård

Cykling: 17.15
(MIT-fontänen)
Innertavle: 18.00

Innertavle

24 sep onsdag

Film- och spelkväll

MIT-fontänen 18.00

Humanisthuset
- hörsal G

26 sep fredag

Temakväll
Nördtema

MIT-fontänen 18.00

Lärarhuset

27 sep lördag

Chilldag

MIT-fontänen 18.00

Lärarhuset

1 okt onsdag

Lagkväll
Faddrar fixar lokal

Gemensam utgång

4 okt lördag

Finsittning

Kårhuset

*se följande sidor för mer detaljer om varje kväll

Kårhuset
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Detaljerat schema:
Fredagen den 29 aug - Insparksstart
Varmt välkomna till Umeå universitet, Ämneslärarutbildningen samt Studie- och
yrkesvägledarutbildningen! Givetvis ska ni vara varmt välkomna till Hectos
höstinspark 2014!

"

Detta är den första kvällen på insparken 2014, vilket innebär att vi generaler - Jocke,
Sanna, Liza och Sebbe - kommer ge information om insparkens olika delar och
aktiviteter. Alla nya studenter kommer även få möjlighet att träffa alla sina underbara
faddrar, för att sedermera delas in i lag med faddrarna.

"

Insparken är ett ypperligt tillfälle att lära känna sina studiekamrater, men även lära
känna andra medstudenter som ska läsa andra ämnen än vad du själv kommer att läsa
i framtiden. Insparken är årets höjdpunkt - bokstavligt talat - och vi hoppas att så
många som möjligt dyker upp på denna afton i goda vänners sällskap. Om det är så
att man ej kan dyka upp hoppas vi att ni dyker upp redan i morgon (30/8), då det är
insparkens första temakväll: "Ursäkta, jag har kommit fel".

"

Var träffas vi?
Vi möts traditionsenligt upp vid MIT-fontänen som är placerad framför MIT-huset
klockan 18:00. Försök gärna vara där i god tid! Väl där möter några faddrar upp er
för att bege sig i samlad trupp till Lärarhuset. Kolla efter några konstiga filurer som
håller upp en Hectos-flagga!

"

Hur hittar jag MIT-fontänen?! Lugn, det finns kartor:
http://www.umu.se/digitalAssets/46/46156_campusumea-karta.jpg

MIT-fontänen är alltså placerad framför Universum och MIT-huset, precis innan bron
till Universitetsbiblioteket och Lindellhallen.

"

Har du någon fråga eller fundering är du alltid välkommen att kontakta någon av oss
generaler:
Jocke Henriksson - 070 498 28 96
Sanna Vikström - 070 246 75 69
Liza Blom - 070 090 03 52
Sebastian de Wall - 070 601 25 98
Samling: MIT-fontänen 18.00
Lokal: Lärarhuset

"
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"

Lördagen den 30 aug - Temakväll: Ursäkta, jag har kommit fel!
Faddrarna i Lag Rosa styr upp insparkens första temakväll!
Vi hoppas att alla kommer och tar med sig ett galet bra humör för det är nu vi sätter
ribban för resterande kvällar under insparken!

"

Hur? HEMLIGT. Ta dig en funderare och svida sedan upp i din häftigaste, fulaste,
fränaste eller mest praktiska utstyrsel för vi lovar dig att hur mycket du än försöker så
kommer du att ha kommit fel!
Under kvällen kommer vi att mysa på i sedvanlig Hectos-anda, tävla lagen emellan
och rykten går om att personen med bäst utklädnad kommer att vinna ett infernaliskt
storslaget pris...

"
Endast fantasin(och CSN) sätter gränserna!
"

Så medtag dryck av valfri sort, ett glatt insparkshumör och förbered dig på det
roligaste misstaget under 2014!
Samling: MIT-fontänen 18.00
Lokal: Lärarhuset
Onsdagen den 3 sep - Hitta på Campus
Som ny i stan är det lättare sagt än gjort att hitta i Umeå och campus är verkligen
inget undantag. Detta behöver ni däremot inte oroa er över länge till för denna kväll
ska vi lära oss att hitta på campus!

"

Under kvällens gång kommer alla lag besöka ett antal platser på campus och
genomföra olika typer av uppdrag.

"

Vi samlas 18:00 vid MIT-fontänen som är mitt på campus. Efter detta går vi till
Lärarhuset där mer information om kvällen kommer att hållas!

"

Har du någon fråga eller fundering är du alltid välkommen att kontakta någon av oss
generaler.
Samling: MIT-fontänen 18.00
Lokal: Lärarhuset/Campus

"
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Fredagen den 5 sep- Lagkväll
På lagkvällarna är det meningen att man ska umgås enbart med sitt lag och laget
faddrar för att man ska lära känna varandra bättre i denna mer gemytligare kväll.
Lagets faddrar ansvarar för att sitt respektive lag har någonstans att vara och vilka
aktiviteter som händer under kvällen - fråga era faddrar för mer information!
Under dessa kvällar bör man använda för att lära känna varandra bättre, öva på spex
och ha riktigt rolig!
Generalerna kommer besöka alla lag under kvällen och checka av stämningen samt
finnas till om man har några frågor om insparken.
Senare under kvällen möts alla lag upp vid MIT-fontänen för gemensam utgång.
Nu ska vi ha kul! / Generalerna
Alla lagen samlas: MIT-fontänen 21.30
Lördagen den 6 sep - Grillkväll
Vem älskar inte att sitta runt en lägereld i goda vänners lag, berätta historier och grilla
korv? Det är något faddrarna i Lag Röd definitivt tycker om!
Vi samlas vid MIT-fontänen vid 16.00 för att sedan bege oss mot Nydalasjön som
ligger drygt 10-15 minuter bort med cykel.
Ni som inte har någon cykel då? Frukta ej!
Vi kommer även att se till att ni utan cykel tar er fram via buss. Vi kommer att stanna
vid Nydalasjön i ett antal timmar för att sedan avsluta kvällen i lärarhuset.

"

På plats kommer vi att servera korv med bröd. Även ketchup, senap och ett
vegetariskt alternativ kommer att finnas till hand. Vill du grilla någonting utöver korv
så går det självklart bra att själv ta med sig detta. Glutenfria bröd och veganska
alternativ får ni tyvärr också bidra med själva. Notera att detta ej är middag och att
valfri dryck medtas.

"

Som vanligt gäller "kläder efter väder", men om extrema väderförhållanden såsom
snöstorm, hagel eller orkan skulle uppstå så håller vi till i lärarhuset hela kvällen.

"

Tagga till inför årets mysigaste kväll!
Samling: MIT-fontänen 16.00
Var: Nydalasjön/Lärarhuset

"
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Onsdagen den 10 sep - Olympiaden
Så var det dags igen! Den årliga olympiaden går av stapeln ännu en gång!
Vill du som nolla vara med på en episk kväll som involverar grenar som sätter dina
kunskaper och fysiska kapacitet till din yttersta gräns (eller någonting ditåt)?
Kolla då hitåt!

"

Kvällen erbjuder en totalt oförglömlig femkamp där glädje, skratt och obotlig lycka
utlovas! Denna femkamp kommer vara så rolig att extra ombyte rekommenderas!
Skämt åsido så är det enda ni behöver ta med er är ett glatt humör och valfri dryck så
ser vi till att denna kväll blir legendarisk!

"
P.S.
"

Den som vill smöra in sig extra mycket hos oss faddrar i Lag Gul får mer än gärna
klä sig i... TOGA!!!

"

//De urmulliga faddrarna i Lag Gul! ♥
Samling: MIT-fontänen 18.00
Var: Utomhus - Campusängarna
Fredagen den 12 sep - EPP med Hectos
Välkomna till EPP med Hectos!

"

EPP står för ”efter-plugget-pub”. Detta innebär att man träffas på en studentpub efter
en lång dag fullt av hårt pluggande och har det trevligt tillsammans. Om man vill kan
man käka en lättare middag och kanske dricka något gott dessutom.

"

Denna fredag har vi tillsammans med Kårhuset arrangerat en EPP där bara Hectosmedle,mar får delta! EPP:n börjar klockan 15:00 på Kårhuset och vi kommer hålla till
i ”Skybaren”.

"

Samling vid MIT-fontänen 14:50 för de som vill så går vi sedan i samlad trupp till
Kårhuset.

"

OBS: Kårlegskrav och STRÄNGT FÖRBJUDET ATT TA MED EGEN
ALKOHOL!
Samling: MIT 14.50 (för de som vill gå i samlad trupp till Kårhuset)
Lokal: Kårhuset - Skybaren från 15.00 och framåt

"
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Lördagen den 13 sep - Temakväll: Laget är en musikgenre
Faddrarna i Lag Lila bjuder in till en kväll i musikens tecken!
Kvällen kommer att innehålla tävlingar och priser av olika slag.

"

VIKTIGT är att varje lag under kvällens gång ska spela upp ett spex som är kopplat
till deras musikgenre (musikgenreindelning listas nedan).
Spexet ska vara ca 2 min långt.
Genrer:
Gammelfaddrar – klassisk musik

"
Lag Grön – Reagge
"
Lag Blå – Punk
"
Lag Röd - Hip hop/R&B
"
Lag Gul – Country
"
Lag Lila – Rockabilly
"

Lag Rosa - Death/Black Metal
Samling: MIT-fontänen 18.00
Lokal: Lärarhuset
Onsdagen den 17 sep - TUFF, SMISK och Hectos-kväll
En kväll med systerföreningarna TUFF och SMISK. Olika aktiviteter och tävlingar
kommer ta plats denna kväll på campusängarna. Ett bra sätt att lära känna studenter
utanför hectos, särskilt med tanke på att de som läser till lärare läser termin 1
tillsammans med de som är TUFF:are och SMISK:are.
Observera att vi kommer vara utomhus.
Samling: MIT-fontänen 18.00

"
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Lördagen den 20 sep - Surströmmningssittning
Lag Gröns faddrar välkomnar er till insparkens roligaste kväll!

"

Under denna oförglömliga kväll kommer vi bland annat att öva "sittningshyfs" inför
slutsittningen, äta den norrländska delikatessen surströmming samt leka lite lekar och
tävla.

"

Vi samlas 17.15 vid MIT-fontänen för att gemensamt cykla till Innertavle Bygdegård
(ca 6km). Ingen ska känna sig tvingad att cykla men det är en tradition så vi
uppmuntrar det! Har man inte har tillgång till cykel eller inte kan cykla kan man
säkert gå ihop med andra och ta taxi. (I värsta fall kan man hänga på gammelfadder
Max Francois som har startat en ny tradition att vandra dit ;) )

"

Klädsel: Enkel kavaj/Finklädd. Inget krav på kostym/aftonklänning men tänk lite
finare än vanlig fest. (Ni ska kunna cykla också)

"

Egen dryck medtages till hela kvällen. Alkoholfritt alternativ kommer finns i viss
utsträckning till maten.

"
Några saker att observera:
"

1. Biljetterna till denna fantastiska tillställning börjar säljas första kvällen 29/8 och
sedan varje kväll fram till måndag 15/9. Biljetten köpes kontant för 50 kr (Ta med
jämna pengar!). Lokalen vi ska vara i tar 100 personer. Först till kvarn gäller!

"

2. Detta är en helkväll till kl 02 (då vi börjar kasta ut folk). Vi ska alltså inte ut på
någon krog eller pub.

"

3. Äter man inte surströmming finns grillkorv och soyakorv som alternativ. Vilken
mat man vill ha och eventuella allergier anmäler man när man köper biljett. Har man
aldrig ätit så våga pröva surströmmingen! (Vi rekommenderar dock att man äter
något litet innan kvällen börjar)
Samling: MIT-fontänen 17.15 (de som ska cykla) eller Innertavle bydgegård 18.00

"
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Onsdagen den 24 sep - Film- och spelkväll
Ännu en traditionsenlig insparkskväll går av stapeln inom Hectos. Film- och
spelkvällen kommer arrangeras av tre ex-hectosare. Dessa är några personer som
varit drivande inom Hectos på ett eller annat vis, men som nu gått vidare med sina
studier alternativt tagit steget ut i arbetsmarknaden. Dock vill de inte riktigt släppa
taget om Hectos, vilken en kan förstå!

"

Kvällen bjuder på filmvisning, där en film röstas fram i demokratisk anda och genom
en traditionell Hectos-votering. Om inte film lockar står ett antal brädspel till vårt
förfogande som är fritt fram att använda sig av. Lockar inget av detta finns ju alltid
möjligheten till att bara sitta ned och umgås med nära och kära!

"
Som vanligt gäller dryck ur egen ficka! Detta gäller även för snacks och tilltugg.
"
Som grädden på moset finns det möjlighet att köpa/låna studentlitteratur från de
faddrar som vill bli av med olika böcker. Passa på att fynda!
Samling: MIT-fontänen 18.00
Lokal: Humanisthuset
Fredagen den 26 sep - Temakväll - Nördtema
Faddrarna i Lag Blå presenterar stolt temafesternas temafest!

Temat för kvällen kommer att vara: Nörd.
Vad är då en nörd frågar du dig? Svaret är att vem som helst kan vara en nörd!
Vad du än brinner för; sport, film, böcker, spel mm. Alla olika intressen har sina
nördar, någon som uppskattar och spenderar mycket tid med att göra det de älskar. Så
varför inte ta fram din inre nörd och visa den med en utklädnad som slår alla med
häpnad? Endast fantasin sätter gränserna för vad som är "nördigt"!

"

När?
Var?
Tema?
Hur?

"

Samling 18.00 vid MIT-fontänen.
Lärarhuset
Nörd
Roligt och skoj för alla! Nördhetsfaktor 10! Priser kommer att delas ut
bland annat för bästa utklädnad.

Vi i Lag Blå hoppas att detta kommer att bli en kväll ni sent kommer att glömma!

"
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Lördagen den 27 sep - Chill- och nostalgikvällen
Käraste nollor, faddrar och generaler hjärtligt välkomna till gammelfaddrarnas kväll!

"

Planen för kvällen har en lite annan stämning än de övriga insparkskvällarna, vår
kväll är till för chill och nostalgi. Det kommer vara avslappnat och mysigt, en tid att
få vara sig själv och bara njuta av härliga människor och skön stämning.

"

Musik kommer spelas under kvällen och följa temat med mycket mys och nostalgi
vilket kommer ge utrymme för att "digga", "ful-dansa" och eventuellt en "tryckare"
eller två.

"

Dresscode: Relax-mode. Vi lämnar skorna i hallen och balklänning/frack där hemma.
Kom i det du är bekväm i!

"
Allt som allt bjuder kvällen på mycket mingel, mys & allmänt god stämning.
"
Vi kommer erbjuda snacks och alkoholfri dryck!
I övrigt gäller det vanliga: valfri dryck medtages.

"

Kvällens tävling blir i Quiz-form skapat av vår egna Max Francois - detta quiz avgör
kvällens vinnande lag & värdefullt pris utlovas!
/Gammelfaddrarna
Samling: MIT-fontänen ?
Lokal: Lärarhuset
1 okt onsdag - Lagkväll
På lagkvällarna är det meningen att man ska umgås enbart med sitt lag och laget
faddrar för att man ska lära känna varandra bättre i denna mer gemytligare kväll.
Lagets faddrar ansvarar för att sitt respektive lag har någonstans att vara och vilka
aktiviteter som händer under kvällen - fråga era faddrar för mer information!
Under dessa kvällar bör man använda för att lära känna varandra bättre, öva på spex
och ha riktigt rolig!
Generalerna kommer besöka alla lag under kvällen och checka av stämningen samt
finnas till om man har några frågor om insparken.
Eftersom detta är sista kvällen inför finsittningen så är det ett perfekt tillfälle för alla
lag öva på sitt sista spex som ska visas upp på finsittningen!
Senare under kvällen möts alla lag upp för gemensam utgång.
Nu ska vi ha kul! / Generalerna
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4 okt lördag - Finsittning
Avslutet på insparken är här, kanske alldeles för tidigt för många, men vi hyllar
insparken genom att man tar på sig sina finaste kläder och går på sittning på
Kårhuset.
En två rätters middag, fördrink och en drickesbiljett kommer ingå i priset.
Biljetter kommer säljas under insparken (mer information kommer).
Var?
Tid?
Biljettkostnad?
När säljs biljetter?

Kårhuset
Meddelas senare
Cirka 300kr (definitivt pris kommer ges under inparken)
Under insparken, vissa datum och tider.

Mer information kommer ges under insparken :)
/Generalerna

