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It’s dangerous to party alone! Take this.

Insparksguiden 2017

Välkommen till Inspark 2017
Studentkåren Sundsvall tillsammans med Mittuniversitetets studentföreningar
välkomna er till vår vackra stenstad och hoppas att ni kommer ha en underbar
studietid i staden som brann.
Inspark 2017 är resultatet av studenternas engagemang under studentkårens paraply
och syftar till att hjälpa de nya studenterna att känna sig välkommen, hitta nya
vänner och lära känna staden. Detta tack vare ett fantastiskt engagemang av
Sundsvalls bästa, vackraste och snällaste människor i form av över 150 Generaler,
Faddrar, Phösare och linjeledare!
Detta dokument kommer ge er en överblick av de kommande insparksveckorna med
datum och tid för eventen. Vidare detaljer kommer släppas löpande på
Facebooksidan Studentkåren i Sundsvall samt alla linjeföreningarnas Facebooksidor.
Vidare så kommer Campus krylla av människor i färgglada overaller. Dessa är
experter på allt och är riktigt trevliga, så tveka inte att fråga på!
Studentkåren Sundsvall med vänner hälsar er hjärtligt välkomna till Inspark 2017!

Studentkåren i Sundsvall
Linjeföreningen Committ
Linjeföreningen Emboli
Linjeföreningen JFS
Linjeföreningen µTec
Linjeföreningen Sundekon
Linjeföreningen SUS
Borstmästeriet
SÅS (Sundsvalls ÅverålSällskap)
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Studentkåren i Sundsvall (SKS)
Studentkåren i Sundsvall är fackförbundet för alla studenter som pluggar på
Mittuniversitetet, campus Sundsvall. SKS ansvarar för studenternas trygghet och
säkerhet under Inspark 2017 och vidare under Er studietid. Alla händelser under
insparksperioden ska rapporteras till SKS. Ni kan kontakta ordförande eller viceordförande via e-post eller telefon.

Kårordförande:
Olof Bäckman

Vice kårordförande:
Åse Mathisen

E-post: ordf@sks.miun.se
Mobil: 070 – 716 68 30

E-post: vice@sks.miun.se
Mobil: 070 – 716 68 31
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Generalerna
Huvudansvariga studenter från linjeföreningar.
Generalerna leder och organiserar Inspark 2017 och i samarbete med SKS så skapar
Vi en fantastisk miljö för alla! Varje aktivitet kommer ha 2 generaler som har
”Nykter”-västar. Deras ansvar är att ha koll på läget samt assistera studenter som
behöver hjälp. Varje nykter general har en förstahjälpen-väska och alla
kontaktuppgifter som kan tänkas behövas.

Committ General
Alice Arwidson

Committ General
Hanna Sandström

Emboli General
Jennifer Björklund

Emboli General
Linn Lindelöw

JFS General
Ibraheem Alsalman

JFS General
Stina Dahle

JFS General
Magnus Wilsson

µtec General
Ludvig Alsmo

µtec General
Josefin Östmalm
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Sundekon General
Nils Tälth

Sundekon General
Fredrik von Platten

SUS General
Emma Jonsson

SUS General
Axel Laakso

SUS General
Eric Zetterman

Internationell General
Thomas Wiss
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Faddrar & Phösare
Volontärstudenter som tar hand om nya studenter.
Fadder/Phösare/Linjeledare är en student som har pluggat minst ett år och har stort
engagemang för att utveckla studentlivet i Sundsvall. Faddrar, phösare och linjeledare är
Insparkens förlängda arm. Dessa människor är utbildade i att vara proffs på att ha roligt och
sitter på massa ovärderlig know-how, inte bara för Insparken, utan även för Era framtida
studier!

Nollor
Nolla är en ny student. De har högsta prioritet i samtliga aktiviteter och är anledningen till
Insparken. Alla aktiviteter och moment är frivilliga och ingen kommer bli pressad till något
som hen är obekväm med.
Vid event där det bjuds på mat och dryck så finns givetvis alkoholfria och vegetariska
alternativ och vid övriga event så äter och dricker man det man eventuellt tog med.
Om en student någonsin känner sig obekväm eller otrygg under Insparken så kontakta
närmaste funktionär så kommer ditt ärende få högsta prioritet. Det går även bra att kontakta
ordförande eller vice ordförande för SKS. Inspark 2017 handlar om Er!

Gröna armband
Alla nya studenter som vill delta i insparken får ett gratis grönt armband. Med detta armband
(eller fotledsband) på så kommer man in i Medelpads Nation gratis. Detta armband delas ut
av Era generaler på plats vid eventen. Armbandet tål väder och vind.

Insparkspaketet
Under Insparken erbjuds Inspark Deluxe Extreme Edition AKA Insparkspaketet. Med
Insparkspaketet får man dels förtur i några utvalda aktiviteter samt biljetter för korv och
hamburgare från Insparksgrillen. Som medlem i Studentkåren kan ni köpa Insparkspaketet
för 50kr och för icke-medlemmar kostar det 350 kr.
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Fredag den 1’a september

Grillkväll

Tid:

15:00 – 19:00

Plats:
Förrådet
Dalgatan 14

Linjeföreningen Sundekon, Sundsvalls blåa Ekonomförening, är den äldsta
studentföreningen vid Mittuniversitetet i Sundsvall och de bjuder in dig för en
grillkväll på student området Förrådet som finns på Dalgatan 12 och 14 samt
Grönborgsgatan 13. Förrådet är efterfesternas nav inte bara under insparken, utan
även efteråt. Insparken i Sundsvall har inletts med en grillkväll på förrådet sedan
1172 och är en av de ädlaste traditioner en student kan delta vid!
Kom och mingla med andra studenter och träffa nya kamrater samt njuta av grillade
korvar. Här kan man även köpa Insparkspaketet och få information om de
kommande två veckorna.
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Fredag den 1’a september

Förstafesten

Tid:

21:30 – 02:00

Plats:
Medelpads Nation
Storgatan 73 D

Medelpads Nation är en mysig plats mitt i campus som drivs av studenter, för
studenter. Under dagtid drivs ett café och restaurangverksamhet där medlemmar i
Studentkåren får väldigt bra rabatter på både mat och dryck! Det är på nationen som
festen tar fart på allvar! Var i god tid! Festen är givetvis lika trevlig i kön, men
musiken hörs bäst på insidan!
För att kunna komma in måste ni ha ert grönaband (som delas ut av era Generaler)
samt legitimation.

OBS! Utan giltig legitimation kan ni inte komma in.
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Lördag den 2’a september

Fotbollsturnering

Tid:

14:00 – 18:00

Plats:
Westhagen
Universitetsallén 28

Att plugga på universitet är bra träning för hjärnan och en fotbollsturnering är
exemplarisk träning för kroppen!
Fotbolltornering är en rolig och avslappnad aktivitet där både spelare och publik
hälsas varmt välkomna! Ordna ett lag och delta i turnén för prestige och ära!
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Lördag den 2’a september

Togaparty

Tid:

21:30 – 02:00

Plats:
Medelpads Nation
Storgatan 73 D

Togaparty är en av de mest klassiska och roligaste studentfesterna under hela er
studietid! Riv ner en gardin, klipp sönder ett lakan eller vira din vita handduk
omkring dig. Det finns ingen ursäkt för att inte bära toga under denna kväll.
Kombinera den med ett gyllene pannband, klipp sönder en olivbuske och ta på en
seriös min och kom och se och erövra!
För att kunna komma in måste ni ha ert grönband (som delas ut av era Generaler)
samt legitimation.

OBS! Utan giltig legitimation kan ni inte komma in.
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Slip ’n Flip

Tid:

Måndag den 4’e september

16:00 – 18:00

Plats:
Sidsjö
Teaterstigen 5

Linjeföreningen Committ innefattar Informations- och PR-programmet samt Grafisk
design och kommunikation. Committare, i sina svarta overaller, är experter på att
njuta av livet och att flippa muggar!
Slip ’n Flip är en stafett där en tävlande från varje lag glider ner på presenningen till
bordet där ”Flip the Cup” står uppställt. Väl där flippar man koppen 360-Noscope
varvid nästa lirare glider fram! Först klar är bäst, vackrast och snyggast!
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Tisdag den 5’e september

SUS-Tornering

Tid:

15:00 – 18:00

Plats:
Fagerdalsparken
Brogränd 3

Linjeförening SUS (Samhällsvetare Utbildning Sundsvall) är linjeföreningen för
samhällsvetenskap och lärarprogrammet. Trots SUS unga ålder har linjeföreningen
slagit sig in och skapat nya traditioner och anor! Håll utkik efter de rosa ovvarna!
SUS bjuder in er att utmana andra studentlag i en 3-kamp: Bygga burktorn, hoppa
säck och dragkamp. Denna kamp har givetvis sina rötter i antikens Rom och är minst
lika prestigefyllt och gråtframkallande dramatiskt som slutscenen i Gladiator!
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Onsdag den 6’e september

Krimkriget

Tid:

14:30 – 18:00

Plats:
Fagerdalsparken
Brogränd 3

Linjeförening Emboli i deras vita ovvar arrangerar det årliga Krimslaget! Detta
nästan spökligt historiskt korrekt återgivna event kommer sätta era
samarbetsförmågor på sin spets! Var inte oroliga om ni skulle råka skada er under ett
event, det finns massa aspirerande sjuksköterskor och biomedicinska analytiker
närvarande!
Ni befinner er i Scutari år 1856 vid Krimkrigets slut. Sårade soldater klär de tidigare
gröna fälten. Det hänger nu på er att snabbt och säkert föra soldaterna till Florence
Nightingales sjukstuga. Hindren är många och tuffa! Hur många soldater klarar ni av
att rädda?!
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Onsdag den 6’e september

BM in the House

Tid:

21:30 – 02:00

Plats:
Medelpads Nation
Storgatan 73 D

Borstmästeriet tar över Medelpads Nation med deras kronbeklädda fanor och ställer
till med ett riktigt party i sann collegeanda. Så plocka fram collegejackor, cheerleader
outfits och pom-pom’s. Beer pong kommer spelas och självklart kommer det vara
skönt gung på dansgolvet.
Alla nollor med deras faddrar och generaler kommer ha förtur till kvällens
evenemang. För att kunna komma in måste ni ha ert grönband (som delas ut av era
Generaler) samt legitimation.

OBS! Utan giltig legitimation kan ni inte komma in.
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Fredag den 8’e september

Ölympiska

Tid:

14:30 – 18:00

Plats:
Sidsjön
Teaterstigen 5

De legendariska Ölympiska spelen presenteras även detta år av Borstmästeriet! Detta
är ett av insparkens vildaste och mest omtalade event! I de ölympiska spelen kommer
ert lag om fem personer att delta i ett flertal olika grenar, där bara en linjeförening
kan regera mästare!

Extremt oömma kläder eller extremt vacker overall rekommenderas starkt!
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Fredag den 8’e september

Färgens fest

Tid:

21:30 – 02:00

Plats:
Medelpads Nation
Storgatan 73 D

Medelpads Nation går i den rustika stilen, men den 8’e september så sätter vi färg på
nationen! Matcha så många färger du kan, fler färger är givetvis bättre än få färger.
För att kunna komma in måste ni ha ert grönband (som delas ut av era Generaler)
samt legitimation.

OBS! Utan giltig legitimation kan ni inte komma in.
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Lördag den 9'e september

Vinbrännboll

Tid:

15:00– 18:00

Plats:
Sidsjö
Teaterstigen 5

Har du någonsin tänkt att brännboll är alldeles för tråkigt? Att reglerna är alldeles för
simpla, och framför allt, det finns en distinkt avsaknad av vin i leken? Have no fear,
Vinbrännbollen is here! För att ge alla samma chans i denna tävling så förbättras de
klassiska reglerna: det är inte längre starkast och snabbast som vinner.
Vinbrännbollen prövar även andra förmågor och färdigheter! En bra taktik och ett
intimiderande lagnamn är minst lika viktig som en bollvan brännare! Denna sport är
en klassisk, lila, µtec-sport som definitivt brukas ses som en av Insparkens
höjdpunkter!
För de som har insparkspaketet ingår dryck (saft och vin). Även här rekommenderas
oömma kläder, men framförallt starka underarmar!
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Måndag den 11’e september

Stora Caps

Tid:

16:30 – 20:00

Plats:
Förrådet
Dalgatan 14

SÅS är en studentförening för alla utan koppling till något specifikt program. SÅS
skapar event och evenemang för studenterna och arbetar med att främja studentlivet
och åverållkulturen. Det är återigen dags för den årliga storcapsen! Kom och kasta
kapsyler i glas, drick skratta och ha roligt! Vi syns vid presseningarna!
SÅS är som sagt en förening ämnad att cementera overallerna i universitetssjälen och
mot det målet utlovas ett overallrellaterat pris till vinnaren! Deras paradsport Caps
kräver en ny regerar mästare! Övning, turné och en segrare, 1, 2, 3! Enkelt på papper,
oenkelt på Förrådet! Here be dragons!
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Tisdag den 12’e september

Dare Night

Tid:

17:00 – 20:30

Plats:
Förrådet
Dalgatan 14

Linjeföreningen JFS är den gula föreningen för journalist och bildjournaliststudenter.
Dare Night är helt klart det roligaste och mest tidseffektiva sättet att se sig om i
Sundsvall! Beväpnad med en lång lista utmaningar och en Instagramduglig telefon
ska varje lag bevisa sin resursfullhet och samla så många poäng som möjligt. När
startskottsgeneralen skriker gäller det alltså att rusa ut på Sundsvalls gator och göra
så många utmaningar som möjligt inom fyra timmar! Vem kommer be the very best
och catch ’em all?
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Onsdag den 13’e september

Meet the Studentkåren

Tid:

16:00 – 23:00

Plats:
Campus Åkanten
Sidsjövägen 5B
Medelpads Nation
Storgatan 73D

Studentkårens styrelse bemannar BBQ’n med tänger, spadar och coola one-liners.
Efter en eftermiddag med avslappnat häng drar vi oss till Medelpads Nation,
studenternas gemensamma vardagsrum. Där roddar SKS styrelsen baren. Detta är ett
utmärkt tillfälle att träffa Era representanter och ställa frågor och kritik. Kom och
träffa oss, prata med oss och spela brädspel, njut av baren!
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Finsittningar
Vad är väl en natt på slottet? Jo, allt!
För att markera slutet av Insparken 2017 så bjuder Generaler och Faddrar alla nya
studenter till den finaste av sittningar. Inne på Medelpads Nation bjuder
mästerkockarna på tre rätter, ära ges till dem som förtjänar och Insparkens bragder
markeras precis som så bör! Ge balklänningen eller studentkostymen en ny chans att
stråla bland era nya vänner!
Information om sittning, maträtter och biljetter får ni av era respektive
linjeföreningar.
Fredag den 15’e september kl. 18:00

Committ och JFS

Lördag den 16’e september kl. 18.00

Emboli och µtec

Fredag den 22’a september kl.18:00

Sundekon och SUS

Välkommen
och
Lycka Till!
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