
Mottagningshäfte HT19
Sjuksköterskeprogrammet Linköpings Universitet



Introduktion
GRATTIS till din plats på sjuksköterskeprogrammet på Linköpings Universitet och välkommen till din nya 

studentstad Linköping! Den första tiden på Linköpings universitet är mottagningsperioden, även kallat 

NolleP och det görs för att alla studenter ska känna sig välkomna till kanske Sveriges bästa studentstad! Alla 

vi faddrar kommer att göra allt för att göra din start på studierna så bra och härlig som möjligt samt få dig 

att känna dig trygg och säker i Linköping.

Vi har ordnat med två veckor av mottagning som kommer innehålla flera roliga aktiviteter. Under dessa 

veckor kommer du att få möjligheter att lära känna Linköping stad, uppleva studentlivet och lära känna dina 

nya klasskamrater på bästa sätt. Detta för att du ska känna dig välkommen, komma till rätta och få en 

introduktion till studentlivet här på Medicinska Fakulteten.

Det är oerhört viktigt att belysa för dig att mottagningen inte handlar om att vi faddrar ska vara taskiga mot 
de nya studenterna. 

💜 Det kommer INTE förekomma någon form av alkoholhets eller förnedring. 
💜 Det är upp till DIG att bestämma vilka aktiviteter som du vill delta i, då alla aktiviteter är frivilliga. 
💜 Under hela mottagningen råder det NOLLEFRID, faddrarna kommer berätta mer om detta första 

dagen. Det är faddrarnas ansvar att se till att det upprätthålls, denna regel är oerhört viktig! 



Namn: Jakob Samuelsson
HF post: Ordförande
Livsmotto: Varför göra det nu när du kan göra det 
senare?
Guilty pleasure: Dåliga sjukhusserier
3 saker du tar med dig till en öde ö: Jocke Berg, 
McNuggets & Wifi 
Drömresemål: Nangijala 
Bästa tips för NolleP: Ta 2 panodil och 1 ipren.
 Skölj ned med resorb.

Presentation

Här kommer en 
snabb presentation 
av era huvudfaddrar! 
Till vår hjälp under 
NolleP har vi även 
fantastiska “vanliga” 
faddrar, SSKål och 
sektionen. 

Namn: Parmida
HF post: Vice Ordförande
Livsmotto: Fuck it til’ you make it
Guilty pleasure: Wahlgrens värld & pulvermos
3 saker du tar med dig till en öde ö: Happy 
meal (nuggets, vitlöksdip, cola zero, morötter, 
pommes &  leksak), plattång & Bear Grylls
Drömresemål: Tillnyktringsenheten på US
Bästa tips för NolleP: Sprita händerna, inte 
strupen!



Namn: Anna Gary
HF post: Ekonomi
Livsmotto: Du kan alltid bli gammal sen men du 
kan aldrig bli ung igen.
Guilty pleasure: Grillat rött kött (i en vegan era) 
3 saker du tar med dig till en öde ö: Min hund, 
vattenrengöringsfilter & en solbatteridriven 
vibrator
Drömresemål: En egen Ö
Bästa tips för NolleP: H20 är sexigt!

Namn: Sabina Thorn 
HF post: Sittning 
Livsmotto: Det kunde varit värre 
Guilty pleasure: Husmanskost 
3 saker du tar med dig till en öde ö: Plattång, 
ett flak med nocco & toalettpapper
Drömresemål: Maldiverna 
Bästa tips för NolleP: Släpp loss och glöm alla 
problem!

Namn: Clara Yxfeldt
HF post: Sittning 
Livsmotto: Det er i motbakker det går oppover
Guilty pleasure: Mackor med ett lite för tjockt 
lager bregott
3 saker du tar med dig till en öde ö: 
Hängmatta, saltgurka & radio
Drömresemål: Alaska
Bästa tips för NolleP: Ta med bestick till 
matlådan! 



Namn: Lisa Gimbringer
HF post: PR & Media
Livsmotto: Always look on the bright side 
Guilty pleasure: True crime 
3 saker du tar med dig till en öde ö: Kamera, 
carmex & satisfyer pro
Drömresemål: Maldiverna 
Bästa tips för NolleP: Mingla! Ta för dig 
sålänge du är bekväm <3

Namn: Mohsen Norouzi 
HF post: Ekonomi
Livsmotto: Se allitd framåt och möjligheterna till val! 
Guilty pleasure: Donken efter Kårallen 
3 saker du tar med dig till en öde ö:  Vinäger chips, 
första hjälpen & säng 
Drömresemål: Grönland
Bästa tips för NolleP: skaffa nya vänner för livet, ät 
vinäger chips, ha det så kul ”man lever bara en 
gång”.

Namn: Amanda Nilsson
HF post: Sponsring & Reservintag
Livsmotto: Den som aldrig vågar får inte vara 
med om något roligt
Guilty pleasure: Robinson & Billys Panpizza
3 saker du tar med dig till en öde ö: Wifi, 
fetaost & tandborste
Drömresemål: Los Angeles
Bästa tips för NolleP: Var med på allt, kom igen 
det blir kul!



Consensus
STORT GRATTIS till din plats här på Medicinska fakulteten! 

Du har en spännande tid framför dig, en ny start på en ny del av livet som utan tvekan kommer bli

fantastisk. Consensus är studentkåren för alla studenter vid Medicinska fakulteten. Tillsammans med 
sektionen på

ditt program ser vi till att din utbildning håller högsta kvalitet och att miljön du vistas i är den bästa

möjliga för att du ska lyckas med dina studier. Som kårmedlem gör du din röst hörd på universitetet

och får även tillgång till många rabatter.

Gå in på medlem.karservice.se för att bli medlem! Du kan läsa mer om oss och vår verksamhet på

consensus.liu.se.



Sektionen
Hej och välkommen till Linköping och världens roligaste utbildning!  
Vi är Sjuksköterskesektionen på Linköpings Universitet, alltså DIN sektion, en del av Medicinska 

Fakultetens kår, Consensus. Sektionsstyrelsen består av studenter från blandade terminer och vi 

arbetar ideellt för att alla studenters tid på universitetet ska bli så bra som möjligt. Vi jobbar med 

arbetsmiljöfrågor, utbildnings utformning, men även för att se till att vi studenter trivs och har en så 

rolig och givande studietid som möjligt!  
Vi vill såklart att just DU ska bli medlem i kåren och därmed sjuksköterskesektionen. Genom ett 

medlemskap kan man ta del av en massa kul som händer under året och även få lite rabatter!  
Här blir du medlem: medlem.karservice.se  
 
Häng med i allt som händer på din blivande sektion genom att gilla vår Facebooksida 

”Sjuksköterskesektionen vid Linköpings universitet” och följ oss på Instagram

 @ssksektionen_lkpg !  
Om du vill komma i kontakt med Sjuksköterskesektionen innan terminsstart så kan du 

maila oss på ssksektionenlinkoping@gmail.com . Stort grattis till din plats på utbildningen! 

Ladda nu upp batterierna inför terminsstart och fantastiska roliga mottagningen, 

det kommer i alla fall vi göra! 



Sektionen



SSKål
Hej på dig! 

Varmt välkommen till Linköping och stort grattis till antagningen!  

Det är vi som är SSKål, sjuksköterskesektionens egna festeri. Som festeri 

har vi som uppgift att bland annat anordna fester, sittningar och andra 

roliga aktiviteter för studenter på programmet. Vårt mål är att bidra till 

att tiden på universitetet blir så rolig och händelserik som möjligt. Vi 

kommer att träffas mycket under mottagningen och vi ser verkligen fram 

emot att lära känna er.  

Är du nyfiken på vad vi hittar på eller har några andra funderingar är det 

bara kika in på våra sociala medier. Du hittar oss som @sskal1920 på 

både Facebook och Instagram. Vi har även en hemsida, sskal.se, där ni 

gärna får titta förbi! 

Njut av sommaren så ses vi snart! Många kramar från SSKål <3  



SSKål



Kårhus Linköpings Universitet
Örat 
Örat är kårhuset som ligger på vårat Campus US. Här har Consensus, kåren 

för den medicinska fakulteten sitt kontor. På Örat bedrivs även pub och här 

kan du äta världens godaste chokladbollar och köpa billigt kaffe om du är 

kårmedlem.  

Kollektivet KK  
Nere vid Ågatan som är Linköpings festligare stråk har vi ett kårhus. Tidigare 

var detta Folkets Hus innan det blev studentställe i form av Nationernas 

Hus. Sedan 2015 är huset mer känt som Kårhuset Kollektivet.

Kårallen 
Kårallen är kårhuset som ligger mitt på Campus Valla. Här sitter både StuFF 

och Lintek samt kårservice. Det är här som de riktiga stora studentfesterna 

och kravallerna håller till. 

   



Kårhus Linköpings Universitet
HG  
Ryds herrgård eller HG är kårhuset beläget i hjärtat av studentområdet 

Ryd i Linkan. Huset är en gammal herrgård från 1600-talet och ett av de 

äldsta studentställena i stan då det drivits studentpub sedan slutet av 

1960-talet i byggnaden. 

Flamman 
Flamman Pub&Disco är en studentpub (ej ett kårhus) som ligger i 

Gottfridsberg en bit från stan i Linkan. Flamman har också funnits väldigt 

länge för studenterna i staden, sedan 1967 faktiskt.  

Trappan 
Trappan finner ni i Norrköping vid Linköpings Universitet campus 

Norrköping. Här har studenter kunnat hänga på dagtid som nattid sedan 

år 2006.  

      



Hoppas du är taggad inför en fantastisk NolleP med oss!



Information om Mottagningen
Vi förstår om all denna information är skrämmande, förvirrande eller svår att ta in och 

memorera. Men oroa er inte, vi finns här för er! Här följer strax massor av information om vad 

dom två första veckorna kommer innehålla. Ett schema över några av de roligaste veckorna av 

er studietid! Under dessa två veckor kommer vissa av aktiviteterna innefatta mat och dryck, de 

dagar som inte gör det är det viktigt att äta innan eller ta med sig matlåda samt dricka mycket 

vatten, det mår kroppen bra av. 

Ett tips! Ha kalendern i högsta hugg, för här kommer två veckor du inte vill missa och mindre 

förändringar av schemat kan ske. Som vi tidigare nämnt är vi medvetna om att det blir mycket 

ny information, men bara fråga oss om det finns några som helst oklarheter! Innan vi ger er 

schemat med roligheter VARJE dag kommer här tips, rekommenderad packlista och en extremt 

matnyttig ordlista som kan vara bra att plugga in innan! Även lite saker som är bra att veta och 

sidor ni kan bli medlemmar på m.m.



Information om Mottagningen
Pris för NolleP

Första dagen säljs biljetterna till aktiviteterna, vilket 

betalas med swish. Paketpriset för samtliga aktiviteter 

ligger på ca 900 kr. Den exakta summan kommer att 

läggas ut på Facebook. 

Studenternas Nationalsång

Vår student-nationalsång. Du har inte levt förens du har 

fulsjungit till denna en sen natt. Lär er den, älska den och 

lev efter den.  



Packlista
💜 Mobil - Denna behöver ni för att kunna skriva till era nya vänner, men även till oss faddrar så att vi vet att ni 

kommit hem i hyfsat bra skick om nätterna. Med mobil kan man även få hjälp med att hitta via Maps, detta 

kommer vara mångas bästa vän första tiden i Linkan. På denna kan man även ha Swish och fota och dela med 

sig avunderbara NolleP, #nollepht19. 

💜 Kläder - Allt från underställsbrallan till finstassen är bra att ta med. Viktigt att ni tar med er varma och 

vattentåliga ytterkläder för vi kommer vara utomhus en del. Bekväma skor är att rekommendera, för er egen 

skull. 

💜 Cykel - Världens bästa uppfinning enligt oss faddrar. Glöm inte och tappa inte bort denna gåva. Har du inte 

en, köp en. Det kommer vara bästa investeringen under studietiden. 

💜 Matlådor - Ett tips: Laga storkok och bunkra upp med matlådor. Storkok ger mer tid till studier och roliga 

aktiviteter. Laga gärna med en kompis, blir roligare. Blir man trött på samma mat kan man byta matlåda med 

en kompis.



Sociala Medier
Facebook: SSK- N0llan HT19 Linköping

Gå med i vår Facebook-grupp SSK- N0llan HT19 Linköping. Här kommer vi 
dela med oss av uppdaterad information och detta är även det bästa 
stället att ställa frågor till oss, därmed kan alla ta del av informationen. 

Instagram: ssknollanht19

Följ vårt instagramkonto ssknollanht19, här kommer vi uppdatera 
dagligen med alla roligheter som vi dagligen har för oss under 
mottagningsperioden. Hashtagga era egna bilder #ssknollanht19! Ni ser 
även vad tidigare mottagningsperioder inneburit.





Ordlista
Akuten: 1. Årets bästa kravall som anordnas av SSKål på valborg. 2. 

Plats där man kan hamna vid för stor törst. (Se Alkohol). 
Alkohol: Intages med måtta. Varken för mycket eller för ofta (se Bakis). 
Ambulansen: 1. Snabbaste vägen till akuten. 2. Höstterminens bästa 

fest som anordnas av SSKål.

Basgrupp: Er nya familj under dessa tre kommande år. Med 

basgruppshandledare som mamma/pappa. 
Bakis: Tillstånd där vätskebalansen är rubbad vilket medför svåra 

smärtor i huvud och illamående. Uppstår när det blir för mycket blod i 

alkoholomloppet.  
Consensus: Medicinska Fakultetens (MedFak) studentkår.  
CSN:  Får man sin månadspeng ifrån. Bör ej blandas ihop med CNS.  
CNS: Centrala nervsystemet. Bör ej blandas ihop med CSN.  
Cykel: 1. Utmärkt fordon för transport av dig själv. 2. Kretslopp 
Domare: Kan alltid mutas och älskar fjäsk.  
Eftersläpp: Fest efter sittning som man kan gå på. 
Fadder: Nyantagna studenters bästa vän i lila overall. Älskar er 

villkorslöst. 
Familjen: Faddrarna och nyantagna studenter.  
Festeri: Glatt utskott som fixar fester och gycklar (se älskade SSKål).  

FilFak: Filosofiska Fakulteten  
Fjäskis: Ska vinnas! Vinns ALLTID av SSK. Ingen press alls.

Flamman: 1. Korridorsboende 2. Uteställe 3. Gammalt ex 
Fulvin: En dryck som många festerier brygger 
Föreläsning: 1. Bör man gå på 2. 

Godkänt: Ingen skam att inte få det på första, andra eller tredje 

försöket.  
Gückel: Underhållande framträdande, framförs oftast sjungande i 

grupp. 
IPL: Interprofessionellt lärande. Första samarbetet med våra framtida 

kollegor.  
Ish: Ungefär, typ. (Skrivs mycket i mottagningsschema efter tider) 
Hätta: Snygg huvudbonad som ALLTID skall bäras! Kompletteras med 

vacker skylt. 
Kondom: 1. Ångestdämpande 2. Håller SSK-familjen intakt.  
Kravall: KRAV på overALL. Kul fest i partydress (se Overall).  
Kollektivet: Kårhus, här är det fest och ibland även föreläsning. Även 

kallat KK.  
Kulvert: Underjordiskt gångsystem mellan US-husen.  



Ordlista
Kårallen: Hus på Campus Valla där många kravaller äger rum. Blir för 

många ett andra hem till och med. 
LiU-kort: Studentleg som införskaffas för tillträde till tentor, kravaller och 

till Campusbussen.  
Lila: Den vackraste färgen som finns. Ju mer lila desto bättre! 
Linkan: Slang för Linköping

Mellanfest: Fest mellan festerna. Viktigt för att hålla igång!  
MedFak: Medicinska Fakulteten.  
Märken: Overallens bling bling. 
Nollan: SSK:are som ännu inte blivit etta.  
Nollefrid: Mycket viktig reger. En fadder får inte ha någon 

närhet/favorisering med en n0lla av alla slag under hela Nolle-P .
Nolleolympiad: Tävling mot andra MedFak-Nollan.  
Nolle-P: Nolleperioden/Mottagningen 
Nolle-kort: Fungerar som ett student leg tillsammans med vanligt ID tills 

man skaffat sitt LiU-kort.  
Norpan: Slang för Norrköping.  
Omtenta: Finns. Skrivs om man inte klarar tentan på 1:a, 2:a eller 3:e 

försöket (se IPL).  

Overall: Bärs av småbarn och studenter. Får endast tvättas i Stångån. 

Kan pimpas (se Märken). 
Prioritering: Grad av vikt som läggs vid att något som planerats 

utförs. 
Prokrastinering: Att skjuta upp till morgondagen (se tenta-p). 
Resorb: Tablett som återställer vätskebalansen. Bra att ha sådan i 

medicinskåpet (se bakis). 
Sektionen: Ett SSK-gäng som hjälper till att utveckla programmet som 

även ordnar aktiviteter. 
Sittning: Middag med sång och gückel.  
SSK: Sjuksköterska.  
Skål: Utbringas mer än en gång under fest och sittning. (Lär dig SSK:s 

egna skål)  
Skylt: Ska alltid hänga på nyantagna studenters mage. Om man glömt 

sin klasskompis namn så står det på skylten.  
SSKål: 1.Vårt överlägset grymma festeri i lila med kortare ben på 

overallerna. 2. Felstavning av Skål (se Alkohol).

Tenta: Är man aldrig förberedd för men det brukar lösa sig tillslut 

ändå. 
Tenta-p: Lediga dagar innan tenta, används med fördel till att plugga. 

(se Godkänt, Ångest)  



Ordlista
TekFak: Tekniska Fakulteten  
Trädgårdsföreningen (TF): Park som ligger mellan Medfak och Linköpings 

centrum.  
Underkänd: Händer alla, löser sig alltid på något sätt. 
US: Universitetssjukhuset. 
Valla: Rekreationsområde och Campus nära Ryd som befolkas av FilFak 

och TekFak. Obs! Akta skylten. (Se Teknolog) 
Vallamassivet: Stort berg nära Campus Valla som man kan rulla ned för.

Villevalla - Uteställe på Vallavägen 
Ångest: Sympatiskt nervpåslag som orsakas av felsteg (se Kondom, 

Tenta).  
Ågatan: Partygatan i Linköping, här ligger studentstället Kårhuset 

Kollektivet (se Kollektivet). 
Ärtor, pannkakor och Punsch (ÄoPoP): Traditionell och rolig sittning 

tillsammans med Läk. Vi brukar få pannkakor, ärtsoppa och punsch. 
Örat: 1. Del av kroppen som används för att höra. 2. MedFaks egna café 

och pub, har godaste chokladbollarna i stan och billigt kaffe! 



Mottagningsschema
Måndag 19/8: Första Dagen

Det är dags för första dagen på mottagningsperioden, vårt kära NolleP! Faddrar kommer att möta upp er på plats och vi kommer 
pyssla och lära känna varandra. Pysslet kommer vara betydande under resterande NolleP. Ta med matlåda så  äter vi lunch ihop. 
Därefter bär det av till TF (se ordlista)! 

Samling: Utanför Örat (Örat finner du på adressen Aschans gata 1, Linköping) vid märkesbacken. Tid: 9:30 

Biljettköp för aktiviteterna kommer ske den här dagen, så var beredd med swish. Till den första dagen ska ni ha med er en vit 
kartongbit med måtten 60x30 cm. Den kommer bli en stor del av era liv och er käraste ägodel dessa kommande veckor. 

Tisdag 20/8: Vattenlek & Sittningsskola

Denna dagen av NolleP sätts era tävlingsinstinkter på prov i olika tävlingar/lekar som innefattar vatten. Oömma kläder 
rekommenderas och ombyte kan vara bra att ha. Har ni en vattenpistol så kan de absolut följa med! Även här rekommenderas en kall 
matlåda eller att komma mätta. Samling: Utanför Örat. Tid: 11:30

På kvällen ska vårt kära festeri SSKål få träffa er och hålla i en såkallad sittningsskola. Detta är behövligt kan vi lova, då ni kommer få 
lära er allt om hur man ska bete sig under en universitetssittning. Här får ni även lära er sånger och annat roligt som ni kan imponera 
med på er första sittning med LÄK på onsdag 21/8 (imorgon!). Under sittningsskolan kommer det att bjudas på pizza. Samling: 
Utanför Örat. Tid: 18:00

= Alkohol Aktivitet 
(Frivilligt)



Mottagningsschema
Onsdag 21/8: N0lleOlympiad träning & ÄoPoP + Eftersläpp 

Denna onsddag är det dags för er att öva på de olika grenarna som kommer vara i MedFaks traditionella NolleOlympiad. Denna 
tävling sker på fredag 23/8 där eran viktigaste uppgift är att vinna årets fjäskis. Därför måste ni vara förberedda! Kom mätta. Samling: 
Utanför Örat. Tid: 13:00

På kvällen kl 18:30 är det är dags för den fabulösa och traditionella ÄoPoP  (Ärtor och Punch och Pankakor) -sittningen tillsammans 
med läkare nollorna. Det kommer att bjudas på något så förträffligt gott som ärtsoppa, pannkakor och punch. Sittningen kommer 
hållas på Anders Ljungstedtgymnasiet och ha temat toga. Så gräv fram ett gammalt lakan, klipp och klistra det till något snyggt och ta 
fram sandalerna om ni så vill. Kvällen bjuder på maxad underhållning. Samling: Utanför KK. Tid: 18:00

Efter ÄoPoP vid ca 22:00 bär det av till eftersläpp, detta blir er första fest på underbara Kårallen. Festen heter NolleDiscot och vi har 
givetvis biljetter till er! 

Torsdag 22/8: Norrköping & Linköping runt

Vi åker tillsammans med campusbussen till Norrköping. Här har faddrana på Norrköpings sjuksköterskeprogram planerat en rolig dag 

för oss att lära känna varandra. Samling: Utanför Örat. Tid: ca 11:00

På kvällen är det dags för “Linköping runt”, då ska ni får lära känna er grymma studentstad med olika tävlingar och aktiviteter. Det 

bjuds på lite fika men kom mätta! Samling: Utanför KK. Tid: 19



Mottagningsschema
Fredag 23/8: NolleOlympiad & pubrunda + Eftersläpp

Nu är det dags för den traditionella femkamp-NolleOlympiaden med hela MedFak. Detta kommer bli en kamp för er heder men 
framförallt för att vinna utmärkelsen Fjäskis - som är en tradition att vi som är lila på MedFak vinner varje år. Kom mätta eller ta med 
matlåda! Samling: Utanför Örat. Tid: 11:30

Efter olympiaden får ni gå hem och fräscha- samt TAGGA till inför pubrundan som hålls av SSkål. Festeriet kommer bjuda på en 
enastående barrunda längs festernas stråk i Linköpings centrum: Ågatan. Eftersläppet är på Flamman tillsammans med andra MedFak 
program, vi har givetvis biljetter till er! Samling: Utanför KK. Tid: 19:00

Lördag 24/8: MedFak dagen & Sektionen + Eftersläpp

Denna lördag är det återigen häng med era kommande kollegor, på MedFak dagen. Olika program kommer mötas upp i TF och köra 
lite lekar som volleyboll och brännboll. Kom mätta! Samling: Utanför Örat. Tid 12:30 

På kvällen är det den traditionella Sektionssittningen. Det bjuds på lyxmiddag, och ni ska komma klädda enligt temat: ”Om jag inte 
vore ssk så skulle jag bli…”  Go hard or go home! Eftersläppet är på KK och vi har biljetter! Samling: Kårallen Tid: 18:30



Mottagningsschema
Söndag 25/8: Boktips, Ovveprovning & Tårttävling

Efter en lång första vecka kan det vara skönt att ta det lite lugnt och vara lite seriösa. Vi kommer att träffas på US och gå igenom vilka 
böcker som är bra för er utifrån kurslitteratur-listan. Ni kommer även att få prova ut vilken storlek ni vill ha på era ovvar, kuuul! Efter 
boktipset och ovveprovningen blir det tårttävling med SSKål som dommare! Samling: Utanför Örat. Tid: 13:00

Efter tårttävling är det hem och vila inför första skolldagen som gäller! <3

Måndag 26/8: MedFak dagen & Sektionen + Eftersläpp

Idag är det upprop, vilket alla nyantagna studenter ska gå på. Samling: Utanför Örat. Tid: 9:45. Vi leder er till rätt sal! Efter uppropet 
ses vi i TF, tillsammans med SSK Norrköping för lite häng. Ta med matlåda! 

På kvällen tänkte vi ses i Skålland, vi bjuder på pastasallad och mys! Samling: Utanför Örat. Tid: 16:30

Tisdag 27/8: SSKåls Dag

SSKål kommer med mer info. Samling: Utanför Örat. Tid: 18:00. 



Mottagningsschema
Onsdag 28/8: Munchen Hoben

Denna onsdag är ingen vanlig onsdag för det är dags för den Nolletraditionella Munchen Hoben på Campus Valla. Detta vill ni bara 
inte missa. Alla faddrar, SSKål och Sektionen, samt alla andra program på Universitetet kommer ockå vara på plats. Faddrana möter 
upp er för att köa in till en rolig kväll. Vi har biljetter för er och det går bra att förkröka lite i kön! Samling: Utanför Örat. Kl 15:30 

Torsdag 29/8: The Amazing Race

För att ha största möjliga chans att hitta i US kulverten (se ordlista) behöver man befinna sig på denna aktivitet. Tillsammans med 
LOG- Nollan orienterar vi oss genom tunnlarna under marken. Olika föreningar är på plats, men se upp Nollan… man vet aldrig vad 
som lurar sig i kulverten. Samling: Utanför Örat. Tid 16:45

Fredag 30/8: Musikquiz + Eftersläpp

Dagen är kommen för en legendarisk fredagkväll. Detta vill ni absolut inte missa! Tillsammans med BMA umgås vi på Örat, avnjuter 
lite underhållande Gyckel och tävlar i ett egenkonstruerat musikquiz som få. Efter Musikquizet har vi tillsammans sällskap till 
Flamman för att få stämpel, vi har biljetter! Denna kvällen har Flamman öppningspremiär för allmänheten för terminen vilket bådar 
gott för en fortsatt toppenkväll. Samling: Utanför Örat. Tid 18:30.



Mottagningsschema
Lördag 31/8: Fulsittning + Eftersläpp

När ni har fått vila ut efter fredagskvällen får ni se till att ladda upp för en traditionell fulsittning med temat tillbaka till barndomen. Vi 
kör all in så k om utklädda enligt temat! Det bjuds på trerätters men ha i åtanke att detta är en fulsittning, så ett kärleksfullt tips från 
era faddrar är att komma mätta. Samling: Katedral gymnasiets matsal. Tid: 18:00

Efter fulsittningen är det eftersläpp på KK, vi har biljetter! Tagga!!!

Söndag 1/9:  Sista Dagen 

Dagen är kommen då Nollan inte längre är Nollan. För att fira att ni har blivit ettan vill vi såklart bjuda på brunch och dela ut grymma 
priser till vinnarna av alla tävlingar. Samling: Utanför Örat. Tid 11:45





Sponsorer


