
 
 

Dag Tid Aktivitet Information Samling Kläder Mat och Dryck Studentpuben 
Lördag 
1 Sept. 

18.00 Tjuvstart på 
introduktione
n”Välkommen 
till Grythyttan” 
mingel på 
Guldkusten 

För att ge er alla ett varmt 
välkomnande till 
Grythyttan smygstartar vi 
Introduktionen med mat 
och mingel på 
Guldkusten!  

Måltidens 
Hus 

Kläder efter 
väder (vi ska till 
stranden) 

Bjuds på mat. 
Egen dryck 
medtages om 
så önskas. 
Alkohol 
tillåtet.  

Stängd 

Söndag 
2 Sept. 

16.00 Grill & mys Vi bakar och drar igång 
grillar i trädgården vid 
Måltidens hus. Ta med 
egen mat och alkoholfri 
dryck. 

Måltidens 
Hus 

Kläder efter 
väder. 

 
Alkoholfri 
aktivitet.  

Stängd 

Måndag 
3 Sept. 

17.00 Byvandring Lär känna byn och eran 
faddergrupp när ni blir 
indelade i era 
faddergrupper och får gå 
runt och besöka olika 
studenter i byn. Efteråt 
går vi till Studentpuben! 

Måltidens 
hus 

Casual (kläder 
efter väder) 

Middag äts 
innan! Ta med 
egen dryck till 
vandringen om 
så önskas. 
Alkohol 
tillåtet.  

Öppen  
22.30 - 01.00 
  

Tisdag 
4 Sept. 

08.15
- 
19.00 

Meet and 
greet - selfie 
edition  

Faddergrupp ska ta bilder 
tillsammans med treor 
och tvåor. Poäng för varje 
person man får en selfie 
med.  

Grythyttan  Alkoholfritt Stängd 

 



 

Onsdag 
5 Sept. 

16.30 
- 
02.15 

Pubrunda i 
Örebro 

Lär känna Örebros uteliv 
under en kväll! Under 
kvällen kommer ni att få 
gå till olika uteställen i 
Örebro samt träffa de 
andra nystudenterna som 
studerar inne i Örebro! 

Måltidens 
Hus 
Busstider 
återkommer 
vi om 

Kläder för en 
utekväll 

Mat köps själv 
inne i Örebro. 
Alkohol 
tillåtet. Egen 
alkohol 
medtas EJ.  

Stängd  

Torsdag 
6 Sept. 

16.00 
- 
18.00 

Debutant 
Cocktail 

Ta på er finskorna och 
kom och mingla med 
studenter, lärare och 
andra intressanta 
människor på Måltidens 
hus! 
(OBS! Inbjudan skickas 
separat) 

Måltidens 
Hus 

Smoking 
alternativt 
kostym eller 
“finkläder” 

Skolan bjuder 
på snittar och 
bubbel. Skolan 
bjuder på 
bubbel, egen 
alkohol får EJ 
medtas 

Öppen 
22.30 - 01.00 
Tema:  
Fancy Pancy 

Fredag 
7 Sept. 

14.30 
- 
02.15 

Volley-boll 
Turnering 

Vi åker in till Örebro för 
att ha en härlig 
eftermiddag med 
Beachvolleyboll! Till detta 
behöver vi självklart ett 
lag så ta tillfället i akt och 
sök!. 
Efteråt byter vi om och 
festar vidare på Kåren där 
festtemat är 
“Färgfest”.Tema Kårfärg 
(Vinröd) 

Måltidens 
Hus 
Busstider 
återkommer 
vi om 

Stötta 
Grythyttans 
volleyboll lag 
genom att klä 
er i vinrött. 

Alkoholfri Stängd 

 



 

Lördag 
8 Sept. 

- Faddermidda
g 

Nu är det dags för 
faddrarna att få visa vad 
de går för och bjuda er 
nystudenter på middag! 
Information om 
vart/när/hur får ni av 
faddrarna. 

- - Alkohol 
tillåtet, ta med 
egen dryck.  

Öppen 
22.30 - 01.00 
Tema: Eget 
tema 
 
 

Söndag 
9 Sept. 

13.00 Programdag Vi återhämtar oss från en 
intensiv vecka och lägger 
fokus på studierna. Ni 
kommer bli indelade i era 
program. 

Måltidens 
hus 

  
Alkoholfri 
aktivitet.  

Stängd 

Måndag 
10 Sept. 

18.00 Sport & 
turnering 

Lite prestigelösa 
turneringar i roliga 
sporter. 

Måltidens 
hus 

Oömma kläder 
efter väder 

 
Alkoholfri 

 
Stängd 

Tisdag  
11 Sept. 

19.00 Sektionens 
dag 
(Picknick) 

Ni får träffa kårsektionens 
styrelse. De kommer 
bjuda på lite lekar, 
mingel, och informera lite 
om sektionen och vad de 
gör. 

Måltidens 
hus 

Bekvämt Alkoholfri 
aktivitet 
 
(Sektionen 
beslutar om 
det är alkohol 
eller inte, mer 
info kommer) 

Stängd 

 



 

Onsdag  
12 Sept 

19.00 Correnkväll Lokala puben Cornelius 
bjuder in er för en trevlig 
kväll av galej. 

Grythyttans 
torg 

Utekväll Alkohol köps 
på plats 

Stängd 

Torsdag 
13 Sept. 

18.00 Prepdag + 
Pizza mys 

Vi förbereder för 
Örebrodagen. Vi kommer 
behöva ordna med 
banderoller och plakat 
inför Örebrodagen! Och 
komma på världens bästa 
ramsa! 

Kalastorget Casual  
Alkoholfri 
aktivitet 

 
Stängd 
 
 

Fredag 
14 Sept. 

14.30
- 
02.15 

Örebrodagen Studenterna tar över 
Örebro och Grythyttans 
lag ska tävla mot de 
andra sektionerna i olika 
grenar. Var antingen en i 
laget eller hejarklacken 
och var med på 
studenternas stora dag i 
Örebro där vi kör på 
vinrött för att visa vart vi 
kommer ifrån! Efteråt blir 
det fest på Kårhuset. 
Tema Toga 
 

Måltidens 
Hus 
Bustider 
återkommer 
vi med. 

Casual/kårfärg 
(vinröd)  
 
Toga på 
kvällen. Vi 
kommer 
förfesta med 
sektionen 
Serums 
medlemmar. 

Alkoholfritt 
under dagen. 
 
 

Stängd 

 



 

Lördag 
15 Sept. 

18.00 Nystudentern
as middag 

Nu är det er tur att visa 
vad ni går för och bjuda 
faddrarna på middag. Nu 
är det ni som bestämmer 
vart/när/hur! 

  Alkohol tillåtet Öppen 
22:30-01:00 
Tema: Eget 
Tema 
 

Söndag 
16 Sept. 

 Pluggdag Efter två intensiva veckor 
av aktiviteter så tar vi det 
lugnt och ger oss själva 
lite tid att studera 

- -  Alkoholfri Stängt 
 

Onsdag 19 
Sept. 

18.00 Grill o sport Vi grillar, har det mysigt, 
chillar, sparkar boll och 
drar till stallet på 
gästgiveriet efteråt 

Fotbollsplan Kläder efter 
väder 

Alkohol 
tillåtet. 
Alkohol får ej 
medtas till 
Stallet 

Fest på stallet 

Fredag 21 
Sept. 

18.00 Guldvispen Turnering där ni får 
chansen att kämpa för 
den legendariska 
guldvispen! 
 

Måltidens 
hus 

Oömma kläder 
efter väder 

Alkoholfri Stängt 

Lördag 22 
Sept. 

18.00 Avslutningsmi
ddag 

En finsittning som 
markerar slutet på 
introduktionen. 

Måltidens 
hus 

Black tie  Alkohol köpes 
på plats 

Eftersläpp på 
stallet  
Tema: Fancy 

 

 


