
Insparken 2017  

Kontakta någon av dessa personer vid frågor: 

General Jacob      076 778 18 81         Röd kapten Cem            070 678 43 72       Blå kapten David    073 342 85 44       Grön kapten Felix         070 610 75 05        Gul kapten My           070 361 13 21 

General Emma      076 835 92 05        Röd kapten Johannes    076 245 92 42       Blå kapten Anna     070 492 94 90       Grön kapten Beatrice    076 423 59 88        Gul kapten Hannes     073 624 24 25 

General Jesper      076 882 18 73        Röd kapten Louise         072 510 15 96        Blå kapten Toby     076 046 48 74        Grön kapten Felicia       070 996 04 84       Gul kapten Jesper       070 687 13 03 

MAH 
Karriärservice 

Tisdag 29/8 Teambuildning + Pub 

Samling vid din fakultet 17.00 

Lär känna dina lagkamrater, faddrar, kaptener och generaler. 

Det blir roliga aktiviteter och lekar! Kvällen avslutas med de 

andra lagen i Studentpuben. 
 

Onsdag 30/8 Stadskamp + Klubb 

Samling vid Triangeln / St Johannes-Kyrkan 16.00 

En hisnande vandring i Malmös stadskärna med roliga 

utmaningar och uppdrag där du och dina lagkamrater kan 

samla poäng åt ditt lag! Efter stadskampen är det klubb i 

Studentpuben fram till kl 03:00. 
 

Torsdag 31/8 Pubquiz och Karaoke 

Studentpuben 18.00-01.00 

Denna kväll kommer det hållas ett quiz på Studentpuben utav 

Utrikespolitiska föreningen. Efter quizet blir det karaoke där du 

får chansen att bjuda på skönsång och leva ut dina 

artistdrömmar! 
 

Fredag 1/9 Lagdag 

Vill du fixa klart din utklädnad till maskeraden eller bara hänga 

med dina nya kompisar? Umgås med dina lagkamrater och 

ladda inför insparkens andra vecka. Information om plats och 

aktiviteter kommer att läggas upp i lagens respektive 

Facebook-grupper. 

 

 

 

Lördag 2/9 Maskeradklubb 

Studentpuben 23.00-03.00 

En av Insparkens populäraste kvällar där du har chansen att 

glänsa med ditt lag! Varje lag har ett tema som avslöjas i 

respektive laggrupp och kom ihåg, temat är superhemligt.  
 

Söndag 3/9 Såpafotboll** 

Samling vid ”T-bryggan på Ribersborg” 15.00 

Vi avslutar helgen med vår traditionella såpafotbollsturnering 

på Ribban. Oömma kläder rekommenderas för dig som ska 

delta. En varm tröja kan också vara bra att ta med. 

Kvällen avslutas på Kølsvinet*. 
 

Måndag 4/9 Spel och filmkväll 

Studentpuben 17.00 

Vi kickar igång veckan med en stor spel- & filmkväll. Här 

kommer det erbjudas TV-spelturneringar, film, brädspel och 

pingisbord. 
 

Tisdag 5/9 Comedy Night 

Studentpuben 17.00-00.00 

Professionella komiker från olika delar av världen bjuder på en 

2 timmar lång stand-up show som du absolut inte får missa! 

Showen börjar 18.00.   

 

 

 

 

Onsdag 6/9 Välkomstsittning + Eftersläpp 

Sittningen startar 18.30 

Eftersläpp på Studentpuben 22.30-03.00 

Äntligen dags för insparkens stora sittning! Biljetter till 

sittningen och mer info hittar du på festmesteriet.se. 
 

Torsdag 7/9 Femkamp ** 

”Musikkullarna” (Scaniabadet) 17.00 

Studentpuben öppnar 19.00 

Här blir det femkamp i sann olympisk anda! Ge ert bästa så att 

ditt lag vinner. Kvällen avslutas i studentpuben. 
 

Fredag 8/9 Grillkväll 

Kølsvinet* 17.00 

Vi laddar upp inför 24h-racet med en mysig grillkväll vid 

Kølsvinet*. Ta med det du vill grilla samt en extra tröja. 
 

Lördag 9/9- Söndag 10/9 24h race 

Kølsvinet* 11.00-11.00 

Dagen du inte får missa! Insparkens episka final. 24 timmar 

med en ny aktivitet varje timme. Hur många timmar klarar du? 

Regler: inget koffein, en enhet vätska i timmen, ingen sömn. 
 

I studentpuben (Bassängkajen 8) får ingen egen mat eller dryck 

medtas. Detta finns att köpa i baren. 

* I Kølsvinet (Bassängkajen 8) sker ingen försäljning, egen mat 

och dryck får medtas.  

** Vid dåligt väder spenderas kvällen i Kølsvinet med andra 

aktiviteter. 

Vad är detta? 
Under två veckors tid arrangerar Festmesteriet Malmö i samarbete med Studentkåren en inspark för alla nya studenter på Malmö högskola. Detta för att ge 

dig en chans att träffa nya vänner och upptäcka Malmö! Under insparken kommer du tillhöra ett lag, varje fakultet har sitt eget. Gula Laget för Lärande & 

Samhälle, Röda Laget för Hälsa & Samhälle, Gröna Laget för Teknik & Samhälle och Blåa Laget för Kultur & Samhälle. Insparken ska vara rolig för alla, frivillig 

och utan taskiga inslag. Välkommen till de roligaste veckorna i ditt liv! 



Insparken 2017 
 

If you have any questions contact one of these people:  

General Jacob      076 778 18 81        Red Captain Cem            070 678 43 72        Blue Captain David     073 342 85 44       Green Captain Felix          070 610 75 05        Yellow Captain My            070 361 13 21 

General Emma      076 835 92 05      Red Captain Johannes     076 245 92 42        Blue Captain Anna     070 492 94 90       Green Captain Beatrice     076 423 59 88        Yellow Captain Hannes     073 624 24 25 

General Jesper      076 882 18 73       Red Captain Louise         072 510 15 96         Blue Captain Toby      076 046 48 74       Green Captain Felicia        070 996 04 84       Yellow Captain Jesper       070 687 13 03 

 

MAH 
Karriärservice 

Tuesday 29/8 Teambuilding + Pub 
Gather by your faculty at 17:00  

Get to know your teammates, fadders, captains, and 

generals. There will be fun activities and games! Meet up 

with the other teams at the Studentpub afterwards. 

 

Wednesday 30/8 City challenge + Club 

Gather by Triangeln/St Johannes church 16:00 

The city walk through Malmö city is filled with fun challenges 

where you and your teammates can collect points 

to your team! After the city walk a club night is hosted in the 

student pub until 03:00. 

 

Tuesday 31/8 Pub quiz and Karaoke 

The student pub 18:00 – 01.00 

The Association of Foreign affairs will host a pub quiz. 

Afterwards you can sing karaoke and have the chance to 

show of your amazing talent! 

 

Friday 1/9 Team day 

Want to fix your costume for the Masquerade club or just 

hang out with your new friends? Chill with your teammates 

and charge up before the first big weekend of Insparken. 

Info in your team’s Facebook group. 

 

 

 

 

 

 

Saturday 2/9 Masquerade Club 

The student pub 23:00 – 03:00 

One of the most popular evenings of Insparken where you 

and your team can shine and dance the night away! 
 

Sunday 3/9 Soap football** 

Gather by “T-bryggan at Ribersborg” 17:00 

We finish off the weekend with our traditional soap football 

tournament at Ribban. Durable clothes and a warm 

shirt are recommended for participants. 
 

Monday 4/9 Game and movie night 

The student pub and Kølsvinet 17:00 

To kickstart the week we open the student pub and host a 

big game and movie night. 

There will be video game tournaments, movies, board 

games and Ping-Pong. 
 

Tuesday 5/9 Comedy Night 

The student pub 17:00 – 00:00 

Professional comedians from all around the world will 

perform a 2 hour long stand-up show you can’t miss!  

The show starts around 19:00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wednesday 6/9 Welcome sitting + After Party 

Sitting starts 18:30 

After party in student pub 22:30 – 03:00 

More information about the sitting 

and tickets at festmesteriet.se. 

 

Thuesday 7/9 Pentathlon** 

"Music Hills" (Scaniabadet) 17:00 

The student pub opens 19:00 

This will be an Olympics inspired pentathlon! Fight for the 

win together with your team. The student pub will be open 

after the pentathlon. 

 

Friday 8/9 BBQ 

Kølsvinet* 17:00 

We prepare for the 24h race with a cozy BBQ at Kølsvinet*. 

Bring your own food and a warm sweater. 

 

Satur 9/9 - Sun 10/9 24h race 

Kølsvinet* 11.00 – 11.00 

The epic finale of Insparken. 24 hours with a new activity 

each hour. How many hours can you handle? 

Rules: No caffeine, one unit of fluid every hour, no sleep. 

 

In the student pub (Bassängkajen 8) no food or drinks are 

allowed inside, you will be able to buy it there. 

*BYOD – Bring Your Own Drinks and food. 

**If it rains the activity will be held indoors at Kølsvinet 

(Bassängkajen 8). 

What’s this? 
During two weeks Festmesteriet Malmö together with Studentkåren organizes a kickoff (Inspark) for all new students at Malmö University. This to give you a 

chance to meet new friends and explore Malmö. During Insparken you will belong to a team, each faculty has its own. Yellow Team for Education & Society, 

Red Team for Health & Society, Green Team for Technology & Society, and Blue Team for Culture & Society. Insparken is fun for everyone, voluntary, and 

without hazing.  Welcome to the most fun weeks in your life! 

 


