
Aktivitetsbeskrivningar  

Samtliga tider och platser kan komma att ändras, håll utkik i vår Facebook-grupp “TekNats introduktion HT19” för ändringar. 
Blåa aktiviteter i schemat (se separat pdf-fil) anordnas av Universitetet och deras beskrivning finner ni på oru.se/nystudent.  

Korvgrillning och intropåseförsäljning, måndag 26/8  

Vi börjar introduktionen med grillning ute i solen. Få möjligheten att lära känna de andra 
nystudenterna och faddrarna som kommer förgylla de kommande veckorna. Det bjuds på olika 
sorter av grillad korv och dricka, DESSUTOM får du möjlighet att köpa en intro-påse vilket 
kommer att vara nödvändigt under de olika aktiviteterna under introduktionen. Vi tågar 
tillsammans till kvällens pubkväll efteråt.  

Var & när? Samling 16.00 bakom restaurangen Etage 
Medtag ett glatt humör, alkohol ej tillåtet  

Pubkväll, måndag 26/8  

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.  

Var & när? Klockan 17.30 i Kraka-restaurangen i Långhuset.  
Medtag introbricka, alkohol tillgängligt att köpa i restaurangen.  

Klasskampen, tisdag 27/8 
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!  
 
Var & när? Klockan 14.00 bakom Restaurangen Etage i Teknikhuset 
Medtag introbricka, Alkohol ej tillåtet.  

Muskquiz, onsdag 28/8  
Ställ in hörapparaten nu är det dags för musikquiz! Kom till Skytteparken, sätt dina 
musikkunskaper på prov och lär känna din introgrupp ännu bättre! Därefter beger vi oss 



gemensamt till Satin för att fortsätta kvällen.  

Var & när? Klockan 19:00, den änden av Skytteparken som är nära korsningen mellan 
Slussgatan och Skyttegatan  
Medtag introbricka och legitimation, alkohol tillåtet.  

Schalagerfest, fredag 30/8  
 
Äntligen får vi festa för första gången på vårt älskade Kåren! Klä dig i det glittrigaste du har 
och följ med på en kväll i temat schlager!  
 
Var & när? Egna förfester i era intro-grupper, phaddrarna uppdaterar er om tid & adress. 
Medtag introbricka och legitimation, alkohol tillåtet.  

Turnering med ESN, lördag 31/8  

Kom och häng med oss innan du ska plugga inför tentan, representera Teknat och var med 
och tävla mot ESN i olika lekar. Roligt att få visa våra utbytesstudenter några klassiska 
svenska lekar. Här kommer vi att blanda introgrupper så att vi har en chans att lära känna så 
många som möjligt. Aktiviteten kommer att hålla på i ca 1,5 timma.  
 
Var & när? Vi kommer att mötas kl 14.00 bakom biblioteket. 
Medtag introbricka, Alkohol ej tillåtet.  

Sistaminutenplugg & fika, söndag 1/9  
På måndagen är det er första tenta och vi vill hjälpa er så mycket som möjligt! Kom till TekNats 
sektionsrum, ät lite fika som vi bjuder på och fråga en phadder om ett matteproblem som du 
verkligen inte kan lösa. Kaffet bryggs vid tio titta förbi och se till att tentan går så bra som 
möjligt.  

Var & när? Sektionsrummet kl 10:00 

Kubbturnering, måndag 2/9  
Nu är det dags, TekNats bästa kubblag ska koras! Ta en paus i pluggandet så ses vi bakom 
biblioteket kl 17:00 och sedan drar vi igång kubbturneringen. Självklart bjuder vi på fika! Här 
finns även möjlighet att köpa intropåse för dig som inte varit med på introduktionens första 
vecka.  



 
Var & när? Bakom Biblioteket kl 17:00 
Medtag introbricka, alkohol ej tillåtet.  

Pubrunda, onsdag 4/9  
Nu är det dags för den årliga pubrundan! Det är klart att vi vill träffa de andra sektionerna och se 
vad de har och erbjuda när vi drar ut på stans alla krogar, barer, klubbar och hak. Nu ska vi visa 
stan vad vi studenter går för och i slutet av kvällen sammanstrålar vi alla på vårt kära Strömpis!  
 
Var & när? Våghustorget kl 17:30 
Medtag introbricka och legitimation, alkohol tillåtet.  

Volleybollturnering, fredag 6/9 
Nu är det blod svett och tårar som står på spel. Året volleybollturnering är tillbaka och vi i 
TekNat är inte rädda! Förra året briljerade vi med med att vinna mot de andra sektionerna och 
riktigt visade var skåpet ska stå och vi ska inte vara sämre i år! Våra absolut bästa nystudenter 
kommer att tävla och alla andra kommer vara med och heja hem vinsten till vårt lila lag!  

Var & när? Volleybollplanerna vid Röda Paviljongen 16:00. 
 
Färgfest, fredag 6/9 
Hoppas ni är redo att visa era rätta färger: alltså LILA?! Kom och förfesta med oss på 
Grankotten klockan 18 där vi tar färgen lila till nya höjder och avslutar på Kåren!! MÅLA 
CAMPUS LILA. PS Gruppen som visar bäst vilken sektion de tillhör kommer få en 
överraskning!  
 
Var & när? Klockan 18.00 i lokalen vid Grankotten 
Medtag introbricka och legitimation, Alkohol tillåtet.  

Såpasport, lördag 7/9  
Tillsammans med GIH och ESN är det idag dags att spela såpasport vid fotbollsplanerna bakom 
Röda paviljongen. Perfekt tillfälle att träffa nystudenter från andra sektioner! Presenningar 
kommer att placeras ut för att se vilka som bäst klarar av att spela bollsporter på halt underlag.  

Var & när? Klockan 12:00 bakom Röda Paviljongen. 
Medtag introbricka och oömma kläder, alkohol ej tillåtet.  



Temasittning, lördag 7/9  
Vi i TekNat vill bjuda in till terminens första sittning!! Alla nystudenter, phaddrar, 
phadderchefer, kommittémedlemmar och generaler samlas för att äta en god buffé, lära känna 
varandra bättre och såklart, dansa loss på Ritz dansgolv!  
 
Var & när? Klockan 18:30 på Ritz 
Medtag introbricka och legitimation, Alkohol tillåtet.  
 
Chaozevents, söndag 8/9 
Har du alltid drömt om att vara med i gladiatorerna? Tiden är kommen! Kofotboll, bumber ball, 
archerytag och fler roliga aktiviteter. Vad kan man mer önska sig? Vi ses kl 12:00 vid Röda 
Paviljongen och har en fantastisk eftermiddag.  
 
Var & när? 12:00 bakom Röda Paviljongen 
Medtag introbricka och oömma kläder. Alkohol ej tillåtet.  

Prison Island, måndag 9/9  
Gör er redo för en spännande och utmanande kväll på Prison Island! Lasergame, 
fängelseceller och allt annat Prison Island har att erbjuda, häng med när TekNat tar över 
Örebros lätt roligaste aktivitet!  
 
Var & när? Prison Island kl 17:00 
Medtag introbricka och oömma kläder. Alkohol ej tillåtet.  

Amazing race, tisdag 10/9 
Det är dags för TekNats Amazing Race att gå av stapeln! Introgrupperna kommer att tävla sig 
igenom Örebros stadskärna och endast den snabbaste kommer att kunna ta hem förstaplatsen. 
Under racet kommer ni att träffa på en och annan styrelsemedlem och även vissa av Teknats 
sponsorer. Misströsta inte om ni skulle lida av dåligt lokalsinne, karta kommer delas ut på plats! 
Så peppa igång gruppen och ta på fartdräkten för nu kör vi!  

Var & när? 17:00 Oskarsparken (längst ner vid Oskarsplatsen) 
Medtag introbricka. Alkohol ej tillåtet.  

Piratphest, onsdag 11/9  



Följ med på ett äventyr som tar dig genom campus tillsammans med pirater, gastar, 
sjörövarskepp och kanske ett och annat rövargäng. Men se upp även i de lugnaste vatten kan 
det finnas en planka man måste gå på. Det går också ett rykte om att Kapten Jack Sparrow har 
seglat från Carribean och gömt en värdefull skatt någonstans på campus... Kvällen avslutas 
sedan på vårt älskade Strömpis.  

Var & när? Kl 18:00 i Röda Paviljongen.  
Medtag introbricka och legitimation, alkohol tillåtet  

Lunchföreläsning med Sveriges Ingenjörer, torsdag 12/9  
Ditt liv som ingenjör börjar nu. Vad innebär det att arbeta som ingenjör och vad gör Sveriges 
Ingenjörer för att din utbildning och karriär ska bli så bra som möjligt. Med en rolig och 
interaktiv föreläsning berättar Sveriges Ingenjörer om allt du behöver veta inför ditt liv som 
ingenjör. Sveriges Ingenjörer bjuder på lunch. Välkomna!  

Var & när? Hörsal L1 kl 12:15  
 
Hippiefest, fredag 13/9  
Häng med på hippieäventyret. Kvällen startar på Bärseback, ta med er glatt humör, kärlek och 
fred. Sedan fortsätter och avslutas kvällen på Kåren.  
 
Var & när? Bärseback kl 19:00 
Medtag introbricka och legitimation, alkohol tillåtet.  

Så ska det låta med Corax & GIH, lördag 14/9  
Tillsammans med Corax och ESN är detta är ett perfekt tillfälle att träffa och lära känna 
studenter från andra sektioner. Spetsa musikknölarna och kom med ett glatt humör!  
 
Var & när? Aula Nova kl 11:45 
Medtag introbricka, alkohol ej tillåtet.  

Cykelrunda, lördag 14/9  
Vad vore bättre än en utekväll med en grym förfest? Svaret är flera grymma förfester. Under 
cykelrundan får du besöka flera olika förfester tillsammans med flera andra intro-grupper som 
arrangeras av oss faddrar. Slutet av kvällen kämpar vi oss in till Strömpis trots allt 



”vindmotstånd” för en cykeldarisk avslutning på cykelrundan.  

Var & när? Samling 17.30 utanför Novahuset.  
Medtag introbricka, legitimation och cykel om möjligt. Alkohol tillåtet.  

Dodgeballturnering, söndag 15/9  
Nu ska den bästa introgruppen utses på dodgeball! Så veva igång kastarmen och gör er redo att 
tävla mot de andra introgrupperna i en ärofylld turnering där fina intropoäng står på spel.  
 
Var & när? Gymnastikhuset på campus klockan 14:00.  
Medtag introbricka, alkohol ej tillåtet.  
 
Sektionsmöte och spelkväll, tisdag 17/9  
Lite trött och seg? Inte hunnit laga mat? Undrar du vad som händer i sektionen? Kom på första 
sektionmötet för terminen för att träffa styrelsen, se vad som är på gång och få lite tilltugg. Efter 
mötet blir det skönt häng med brädspel, kortspel, dataspel etc och det kommer bjudas på gott 
snacks och dricka. Kom och umgås!  

Var & när? Hörsal T tid 17.15  
Medtag introbricka, alkohol ej tillåtet.  

Collegefest, onsdag 18/9  
Dags för introts Collegefest och prestigefyllda beerpongturnering, där den bästa introgruppen på 
beerpong skall utses. Sedan kommer kvällen att gå vidare mot Strömpis för en helkväll i 
collegetema! Så släng på er basketlinnet och cheerleaderdräkten och gör er redo. Örebro 
Beerpongsällskap kommer även att vara där och prata om vad de gör!  

Var & när? Klockan 18:00 i Grankotten-lokalen.  
Medtag introbricka och legitimation, alkohol tillåtet.  
 
Örebrodagen, fredag 20/9  
Örebrodagen är en dag med mycket ståhej! Allt börjar med en stor parad genom stan med alla 
sektionerna i sina färger. Efter det så börjar en kamp om vilken som är den absolut bästa 
sektionen med tävlingar i hela staden!  
 
Var & när? Samling 12:00 i Slottsparken 
 
Togafest, fredag 20/9  



Det har nu blivit dags för togaparty och outfiten blir därav lätt, släng på dig ett lakan och kom 
med ett glatt humör! Vi håller till på Bärseback och tågar därefter gemensamt vidare till Kåren.  

Var & när? 17:30 på Bärseback 
Medtag introbricka och legitimation, alkohol tillåtet.  

Vinbrännboll, lördag 21/9  
Äntligen dags för årets vinbrännboll! Det finns väl inget bättre en lördag än att slå och jaga en 
tennisboll, speciellt när det innehåller en twist. Samla gruppen och kom, det blir kul!  
 
Var & när? Klockan 13.00 på fotbollsplanerna bakom Röda Paviljongen.  
Medtag introbricka, alkohol tillåtet.  

Temafest, lördag 21/9  
Introduktionens sista Kåren-kväll är tyvärr kommen. Men deppa inte för det, nu ska vi ha kul! 
Klä er i er grupps tema och kör egna förfester i grupperna.  
 
Var & när? Olika beroende på phaddergrupp.  
Medtag introbricka och legitimation, alkohol tillåtet.  

Bonfire, söndag 22/9  
Introduktionen går mot sitt slut och vi avslutar fyra fantastiska veckor med gött häng kring 
lägerelden i Oset. Ta med marshmallows, korv eller annan önskvärd förtäring att slänga på 
grillen och mys ikapp med resten av sektionen sista kvällen.  
 
Var & när? Klockan 15:00 vid glashuset i naturreservat Oset. 
Medtag introbricka, alkohol ej tillåtet.  


