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Tisdag 3/9 Kl.17:00-03:00 
Teambuildning + Klubbkväll. 
@Studentpuben 
Lär känna dina lagkamrater, faddrar, kaptener och 
generaler. Det blir roliga aktiviteter och lekar! Vi inviger 
Insparken med en grym klubbkväll på studentpuben fram 
till kl 03:00. 

Onsdag 4/9 Kl.17:00-01:00 
Stadskamp + Pubkväll 
Samling vid Triangeln / St Johannes-Kyrkan 17.00 
@Studentpuben 
En spännande vandring i Malmös stadskärna med roliga 
utmaningar och uppdrag där du och dina lagkamrater kan 
samla poäng åt ditt lag! Efter stadskampen avslutas dagen 
med en pubkväll fram till 01:00 på Studentpuben. 
 
Torsdag 5/9 Kl.19:00-01:00 
Fulsittning + Pubkväll 
@Studentpuben 
För att tagga till inför den stora festliga och formella 
finsittningen nästa vecka kör vi en enklare men mycket 
galnare sittning på studentpuben. Gemensamt tema för 
laget. Från klockan 22-01 öppnar dansgolvet för eftersläpp 
i puben. 

Fredag 6/9 Kl.19:00-01:00 
Comedynight + Pubkväll 
@Studentpuben 
Professionella komiker från olika delar av världen bjuder 
på en ca. 2 timmar lång stand-up show som du absolut inte 
får missa! Showen börjar 21.00.  
 

 

 

Lördag 7/9 Kl.23.00-03.00 
Maskeraden 
@Studentpuben 
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 8/9 Kl.13:00-21:00 
Generalernas dag + Spexplanering 
@Kølsvinet 
Efter en lång vecka av festligheter och nöjen behöver vi 
alla en lugn dag. Generalerna håller ställningarna på 
kölsvinet, en uppdragslista kommer ge dig möjlighet att 
samla poäng till ditt lag samtidigt som du kan fjäska för 
generalerna. Eller så kan du bara ta det lugnt med dina 
lagkamrater på Kölsvinet. Grillning kommer vara 
tillgängligt. Här finns även tid för alla lag att planera sitt 
spex.  

Måndag 9/9 Kl.19:00-01:00 
Turneringsdagen 
@Studentpuben 
Turneringar med många inslag av studentkultur kommer 
göra denna dagen oförglömlig. Här kommer det finnas 
priser men så klart en massor av poäng att samla in för ditt 
lag. 

Tisdag 10/9 Kl.18:00-01:00 
Spex + Föreningsmässa. 
@Studentpuben 
Under denna dagen kommer alla studentföreningar från 
Malmö Universitet visa upp vad dem sysslar med. 
Dessutom kommer även ett spex presenteras av vardera 
lag. 

Onsdag 11/9 Kl.17.30-03:00 
Finsittning 
@Siriuspalaset @The Studentpub 
Finsittningen är en traditionell middag i en vacker och stor 
lokal. Efter finsittningen är det eftersläpp klubb på 
studentpuben mellan 23-03. En av de bästa klubbkvällarna 
tillsammans med maskeraden. 

Torsdag 12/9 Kl.17:00-01:00 
Quiz-, Spel- och Karaokekväll 
@Studentpuben 
Denna dag visar studentpuben vilka olika sorts aktiviteter 
som brukar anordnas resten av året. Pubquiz med pris att 
vinna. Brädspel och andra roliga spel samt karaoke där 
alla kan känna sig som en stjärna för en kväll. 

Fredag 13/9 Kl.17:00-00:00 
Såpafotboll 
Samling vid ”T-bryggan på Ribersborg”  
@Kølsvinet 
Vi avslutar veckan 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. 

Lördag 14/9 Kl.11:00- Söndag 15/9 Kl.11:00 
24h RACE 
@Kølsvinet 
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. 

@Studentpuben (Bassängkajen 8) här får ingen egen mat eller 
dryck medtages. Detta finns att köpa i baren. 
@Kølsvinet (Bassängkajen 8, precis bredvid Studentpuben) här 

sker ingen försäljning, egen mat och dryck får medtagas.  
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Tuesday 3/9 Kl.17:00-03:00 
Teambuilding + Clubnight 
@The Studentpub 
Get to know you teammates, fadders, captains and 
generals. This day begins with fun activities and games! 
Afterwards we celebrate the start of Insparken with an 
awesome club night! 
 
Wednesday 4/9 Kl.17:00-01:00 
City challenge + Pubnight 
Gather by Triangeln/St Johannes church 17:00 
@The Studentpub 
The city walk through Malmö city is filled with fun 
challenges where you and your teammates can collect 
points for your team! After the city challenge we rest our 
tired feet with a pubnight at the studentpub. 
 
Thursday 5/9 Kl.19:00-01:00 
Ful(messy)-sitting 
@The Studentpub 
To get hyped for the festive and formal fin(fancy)-sitting 
next week we are having a simpler but messier and crazier 
sitting at the studentpub this day. The dancefloor is open 
from 22-01 for a club. 
 
Friday 6/9 Kl.19:00-01:00 
Comedynight + Pubnight 
@The studentpub 
Professional comedians from all around the world will 
perform a 2 hour long stand-up show you can’t miss! The 
show starts around 21.00. 
 
Saturday 7/9 Kl.23:00-03:00 
Masquerade Club  
@The studentpub  
One of the most popular nights of Insparken where you 
and your team can shine and dance the night away. 
Remember your team's theme is a secret. 

Sunday 8/9 Kl.13:00-21:00 
Generals day 
@Kølsvinet 
After a long week of festivities and fun some well deserved 
rest is needed. The Generals are going to set up camp at 
kölsvinet with a list of missions. You can collect points and 
impress the generals at the same time. Or you can just 
chill and grill with your teammates at Kølsvinet. This is also 
an opportunity to plan your teams spex.  
 
Monday 9/9 Kl.19:00-01:00 
Tournament day 
@The Studentpub  
This day there are going to be different student culture 
inspired tournaments. The winners will be rewarded with 
prizes but also with points for their team. 
 
Tuesday 10/9 Kl.18:00-01:00 
Spex + Association Fair 
@The Studentpub 
During this day all the different associations will present 
what they are all about in a fair at the studentpub.  
Also the different teams will present a spex(Short & 
comedic student theater). 
 
Wednesday 11/9 Kl.17:30-03:00 
Fin(Classy)-sittning 
@Siriuspalatset @Studentpub 
The Fin(fancy)-sitting is a classy & formal dinner in a big 
and beautiful venue. A truly fun and gorgeous night filled 
with songs and laughter. After the sitting we return to the 
Studentpub for an after sitting club.  
 
 
 
 

Thursday 12/9 Kl.17:00-01:00 
Quiz, board games and karaoke night. 
@Studentpub 
This day we show you what kind of fun stuff the 
studentpub does the rest of the year. A pubquiz with a 
prize to win, board games courtesy of the Game Guild and 
karaoke. 
 
Friday 13/9 17:00-00:00  
Soap football  
Gather by “T-bryggan at Ribersborg” Kl.17:00  
@Kølsvinet 
We conquer Malmös beach with our traditional soap 
football tournament at Ribban. Durable clothes and a warm 
shirt are recommended for participants 
 
Saturday 14/9 - Sun 15/9  
24h RACE 
Kl.11:00 – 11:00 
@Kølsvinet 
 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.  
 
@Studentpub (Bassängkajen 8) No food or drinks are allowed 
inside, you will be able to buy it there. 
@Kølsvinet (Bassängkajen 8, right next to the Studentpub) 
You can bring you own food and drinks. 
 

 


