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Måndag 27/8 
Grillning och lekar 
Vi börjar introduktionen med grillning ute i solen. Få möjligheten att socialisera dig med de andra 
nystudenterna och faddrarna som kommer förgylla de kommande veckorna. Vi bjuder på grillad 
korv av olika slag och dricka, DESSUTOM får du möjlighet att köpa intro-påse vilket blir 
nödvändigt till resterande aktiviteter under introduktionen. 
Klockan 16.00 bakom Etage 
 
Medtag ett gott humör, alkohol ej tillåtet. 
 
Pubkväll 
Välkommen till studentlivet, ett fattigt men extremt roligt liv. Vi startar introduktionen med en 
pubkväll på campus där du får chansen att lära känna en massa andra studenter från 
TekNat. Aktiviteter och ett gott skratt utlovas.  
Klockan 18.00 i Kraka. 
 
Medtag legitimation 

Tisdag 28/8 
Klasskampen 
Det är dags att briljera i utmanande & roliga tävlingar tillsammans med din blivande klass. Ett 
perfekt tillfälle att lära känna varan! Och ett perfekt sätt att visa var skåpet ska stå. Välkommen! 
Klockan 14.00 bakom Etage (Teknikhuset) 
 
Medtag introbricka, Alkohol ej tillåtet. 

Onsdag 29/8 
Musikquiz 
Vad kan vara ett trevligare sätt att spendera onsdagskvällen på än ett gammalt hederligt 
musikquiz? Troligtvis ingenting! Inte minst när det äger rum i en park full av härliga 
människor, skön musik och en magisk stämning. Vi ses i Skyteparken kl 18:00 för att senare 
rulla vidare till Satins mysiga uteservering!  
 
Medtag introbricka, Alkohol tillåtet 

Torsdag 
Fri lek! 

Fredag 
Hattfest! 
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Ikväll kör vi egna förkakor i introgrupperna! På med hatten och bonda med gruppen så ses vi 
på Ritz! 
 
Medtag introbricka, Alkohol tillåtet 

Lördag 1/9 
Tårtbakartävling 
Hela teknat bakar! Vilket team tar hem intros stora tårtbakartävling, blir det bagarna eller har nån 
annan yrkesgrupp nånting att säga till om?  
Klockan 13.00 bakom Biblan 
 
Medtag introbricka 
 
Cykelrunda 
Vad är inte en grym utekväll utan en grym förfest? Under cykelrundan får du besöka flera 
förfester tillsammans med flera andra grupper som arrangeras av oss faddrar. Spel och lekar är 
förberedda på varje förfest för att sedan avsluta kvällen på Strömpis. 
Klockan 18.00 utanför Teknikhuset 
 
Medtag introbricka, cykel om möjligt, Alkohol tillåtet 

Söndag 
Imorgon är det första tentan! Det förbereder vi för med hjälp av fika och lite 
sista-minuten-plugg. Kaffet börjar bryggas klockan 10 i TekNats sektionsrum och 
Mattestugan är i rummet bredvid och hjälper till med allt matterelaterat! 
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Måndag 3/9 
5-kamp 
Kom och visa vart skåpet ska stå. Vilken introgrupp är bäst? Nu blir det 5-kamp så att det 
bara ryker om det! 
Klockan 18.00 bakom Biblan 
 
Medtag introbricka, Alkohol ej tillåtet. 

Tisdag 4/9 
Amazing race/stadsvandring 
Detta vill du inte missa! Tävlingarnas tävling Amazing race har hittat till Örebro, ta på dig 
dina snabbaste kläder och peppa igång din grupp och dra till stan för att ta reda på vilka som 
kommer lyckas bäst på universitetet! Denna kväll kommer vi ta reda på vilka som 
samarbetar bäst, vilka som är smartast, vilka som är snabbast och vilken grupp som kastar 



längst! Med andra ord de absolut mest väsentliga egenskaperna man behöver för att klara 
av studierna vid Örebro universitet. Ses på Stortorget 16:30! 
 
Medtag introbricka, Alkohol ej tillåtet. 

Onsdag 5/9 
Pubrunda 
Det är dags för årets pubrunda! Nu drar vi ut på stan och besöker olika krogar, barer, 
klubbar och hak och visar vad vi studenter går för! Som avslut på rundan sammanstrålar alla 
sektioner på vårat kära Strömpis. 
Klockan 17.30 på Våghustorget. 
 
Medtag introbricka, Alkohol tillåtet. 

Torsdag 
Fri lek! 

Fredag 7/9 
PHÄRGPHEST 
Är ni äntligen redo att visa era rätta färger: alltså LILA?! 
Kom och förfesta med oss på Bärseback klockan 18 där vi tar färgen lila till nya höjder och 
avslutar på Kåren där vi allt ska visa vilken färg som är boss! 

PS gruppen som visar bäst vilken sektion de tillhör kommer få en överraskning  
Klockan 18.00 i Bärseback. 
 
Medtag introbricka, Alkohol tillåtet. 

Lördag 8/9 
Såpasport 
Tillsammans med GIH och esn är det idag dags för att spela såpasport vid tybbleplanerna. 
Perfekt tillfälle att träffa nystudenter från andra sektioner! Presenningar kommer att placeras 
ut för att se vilka som bäst klarar av att spela fotboll och innebandy på halt underlag! 
Klockan 12.00 bakom Pavven. 
 
Medtag introbricka och oömma kläder, Alkohol ej tillåtet. 
 
Rosélördag samt musik-quiz 
Ta på dig dina bästa partybrallor för ikväll kommer det bli en riktig succékväll! På schemat 
står det rosélördag på Satin, det innebär, precis som det låter, rosévin på Satin. Utöver det 
så blir det ett musik-quiz med tidernas mest uppstyrda låtlista, så lyssna igenom hela Spotify 
och memorera samtliga låtar och artister för detta är en tävling ni inte vill förlora! Efter quizet 
förflyttar vi oss till Strömpis där vi dansar tills de slänger ut oss. Syns på Satin *:*! 
Klockan 16.30 på Satin 
 



Medtag introbricka, Alkohol tillåtet. 

Söndag 9/9 
Hemlig aktivitet: 
Bakfull efter helgens bravader, eller bara full av blåmärken från såpasporten? Kom & ryck upp 
dig med årets hemliga aktivitet, som även ryktas att vara årets mest bekostade (!!!). Mer än att 
oömma kläder rekommenderas & att viktiga intropoäng kan vinnas berättar vi inte, så vi syns där 
helt enkelt! 
Efter detta spektakel så blir det valvaka! Wohoo! 
Klockan 12.00 bakom Pavven! 
 
Medtag introbricka, Alkohol ej tillåtet 
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Måndag 10/9 
Fångarna på campus 
Vilka är snabbast, starkast, listigast? Kom till campus för en helkväll med uppdrag för att i 
slutet bestämma vinnarna av Fångarna på campus; TekNat eller Corax! 
Klockan 17.15 utanför Kåren 
 
Medtag introbricka, Alkohol ej tillåtet. 

Tisdag 11/9 
Picknick 
Grill, musik och häng med de andra sektionerna! Maxa picknickkorgen, ta med brassestolen, 
picknickfilten eller valfritt stjärtunderlag och ett härligt humör! 
Klockan 18.00 i Stadsparken 
 
Medtag introbricka, Alkohol ej tillåtet. 

Onsdag 12/9 
Piratphest 
Parrley! Hissa sjörövarseglen landkrabbor! Ikväll går den legendariska piratphesten av 
stapeln. Damma av det gamla träbenet, ögonlappen och kroken och följ med på en helkväll 
av plundrande och skattjakter! Vi möts vid den Röda Paviljongen och gör oss sedermera 
redo för att styra skeppet mot Strömpis, där vi drabbar samman med resterande pirater (när 
rommen tagit slut). Pris för bästa utklädnad utlovas givetvis!  
Medtag introbricka, Alkohol tillåtet. YAARRR 

Torsdag 
Sveriges ingenjörer 



Kom och var med på lunchföreläsning med Sveriges Ingenjörer där de bjuder på lunch och 
information, båda lika nyttiga!  
 
Medtag introbricka, Alkohol ej tillåtet. 

Fredag 14/9 
Togafest: 
Ikväll är det dags för togafest, en kväll där du slipper välja outfit i flera timmar: släng på dig ett 
lakan, så ses vi på Bärseback! 
Klockan 19.00 
 
Medtag introbricka och lakan, Alkohol ej tillåtet. 

Lördag 
Yrkessittning 
Sittningar är ju ändå något som identifierar oss studenter mest och särskiljer oss från 
“vanligt” folk. Nu är det dags för den första sittningen för året! Häng med och lär er 
sittningsetikett och studentsånger, för nu blir det åka av! 
 
Medtag introbricka, Alkohol tillåtet. 

Söndag 16/9 
Bonfire 
Nu har vi skrattat, dansat och sjungit tillsammans och introduktionen närmar sig sitt slut. 
Därför tänker vi se tillbaka på minne över en mysig kväll kring brasor med musik, kubb, och 
grillade marshmallows. Ta med gitarren, vetja! 
 
Medtag varma kläder, alkohol ej tillåtet 
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Måndag 
Fri lek! 

Tisdag 18/9 
Sektionsmöte & spelkväll 
Trött & sliten efter tre intensiva veckor? Kom till årets första sektionsmöte & se vad som händer i 
TekNat förutom introduktionen! Det ryktas även om riktigt bra tilltugg samt viktiga intropoäng för 
varje deltagande nystudent, så missa inte detta! När mötet är slut dukas det upp med brädspel, 
kortspel, mer tilltugg och annat skoj för en riktigt chill spelkväll tillsammans! Riktigt fett! 
Plats återkommer 
Alkohol ej tillåtet 



Onsdag 19/9 
Collegephest 
På med cheerleaderdräkten eller basketlinnet samt kepsen bak och fram, för ikväll fördas TekNat 
till festen med amerikansk collegestil. Självklart kommer introduktions beerpongmästare koras 
under kvällen i form av turneringen på fullaste allvar. Vi avslutar kvällen på Strömpis. 
Klockan 18.00 i Röda Paviljongen 
 
Medtag introbricka, Alkohol tillåtet. 

Torsdag 
Fri lek! 

Fredag 21/9 
FULL MOON 
Såhär sista fredagen på intron drömmer iallafall vi phaddrar oss bort till varmare länder där 
förhopningsvis tentatänk inte kan nå oss! Men ikväll tar vi det näst bästa hit till campus! En kväll 
där vi inte dränker oss i plugg utan istället i neon! Vi ses på Bärseback klockan 18 i kläder som 
bara skriker thailändskt full moon för att sen avsluta kvällen lysandes i Kårens blacklights! 
Klockan 18.00 i Bärseback 
 
Medtag introbricka, Alkohol tillåtet. 

Lördag 22/9 
Vinbrännboll 
Vad finns det egentligen som är bättre en lördag om inte slå och jaga en tennisboll? 
Nej juste, ingenting. Samla gruppen för årets vinbrännboll, brännboll med en liten twist. 
Klockan 13.00 på fotbollsplanerna. 
 
Medtag introbricka, Alkohol tillåtet.  
 
Temafest 
Sista dagen på jobbet. Imorgon börjar studentlivet, det firar vi ordentligt med temafest!  
Klockan 18.00 på Bärseback. 
 
Medtag introbricka, Alkohol tillåtet. 

Söndag 23/9 
Bonfire 
Nu har vi skrattat, dansat och sjungit tillsammans och introduktionen närmar sig sitt slut. 
Därför tänker vi se tillbaka på minne över en mysig kväll kring brasor med musik, kubb, och 
grillade marshmallows. Ta med gitarren, vetja! 
 
Medtag varma kläder, alkohol ej tillåtet 
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