SCHEMA
...och viktig information kring insparkens alla dagar

ALLMÄN INFORMATION

Fakulteter

Overaller och t-shirts

Under Insparken så tävlar man i lag. Beroende på

För att visa vilket lag du tillhör finns det möjlighet

vilken kurs eller vilket program du studerar så

att köpa en student overall eller en t-shirt i ditt

tillhör du en specifik fakultet. Vilken fakultet just

lags färg. Detta är helt frivilligt.

din kurs/program tillhör hittar du på Malmö
universitets hemsida om du söker på din kurs/
program på hemsidan.

Dessa kommer finnas till försäljning den 30-31
augusti mellan 17.00-20.00 på Studentpuben men
såklart även efter insparken under Studentkårens
öppettider.

Fakulteten för lärande och samhälle - gula laget
Fakulteten för hälsa och samhälle - röda laget
Fakulteten för teknik och samhälle - gröna laget
Fakulteten för kultur och samhälle - blåa laget

Covid 19
Som alla vet så råder det en pandemi i vår värld,
de är ingen nyhet för oss. Vi kommer göra allt vi
kan för att hålla avstånd under aktiviteter och det

Sociala medier
Inför Insparken varje år startas en officiell
Facebook grupp för alla lagen där aktuell
information läggs ut under Insparkens gång. Det
finns även individuella Facebook grupper för

kommer finnas tillgång till handsprit under alla
dagar. Vi ber er att stanna hemma om ni är sjuka,
hålla avstånd till varandra på plats och följa
folkhälsomyndighetens råd under Insparken. Vi
förbehåller oss rätten att avsluta Insparken om det
krävs.

varje lag. Dessa grupper kan vara bra att följa för
att hålla sig uppdaterade kring vad som sker.
Insparken har även en Instagram som kan vara
värd att följa

Titlar under Insparken
För dig som är ny i studentlivet så kan det vara
bra att få en beskrivning av de positioner som

MAU inspark 2021 - officiella

finns på Insparken. Generalerna är de som är
högst upp i pyramiden och bestämmer över

MAU inspark 2021 - *lagets färg* laget

Insparken. I år har vi fyra generaler. Kaptenerna

Mauinspark

är under generalerna och det finns 3-4 stycken i
varje lag. Sedan är det faddrar som finns till hjälp
för kaptenerna. Sen har vi såklart er, nollorna!

SCHEMA DAG FÖR DAG

Då rådande omständigheter gör att vi kommer befinna oss utomhus mestadels av tiden (undantaget är
finsittningen och två pubkvällar). Om inget annat anges så ska egen mat och dryck medtages om man vill ha det.
Vi kommer ej ha försäljning av detta utomhus. Generaler kommer finnas på plats till sluttiden på aktiviteten sedan
gäller eget ansvar vid utomhusaktiviteterna. Maxantal bokade gäster på Studentpuben är 160 st.

Teambuilding

Generalernas dag

Onsdagen den 1 september. 17.00-22.00

Söndagen den 5 september. 13.00-18.00

Denna dagen är till för er att lära känna varandra
och skapa lagkänsla. Ni kommer på lagramsor
och leker lekar. Plats kommer meddelas på
Facebook. **

Detta är en av de lite lugnare dagarna men det
finns möjlighet att samla mycket poäng till sitt
lag. Man kan droppa in när man vill. Vi befinner
oss på Ribergsborgsstranden. **

Häng med ditt gäng

Stora speldagen

Torsdagen den 2 september. 17.00-22.00

Måndagen den 6 september. 17.00-22.00

Ni kommer hänga med ert lag, pimpa era
overaller, t-shirts och umgås. Förbereda er för
morgondagens stadsvandring. Plats kommer
meddelas på Facebook. **

Den stora speldagen är här! Det är dags att spela
tillsammans som ett lag mot de andra lagen i bla.
Brännboll, kubb och levande fia med knuff. Vi
befinner oss på Ribersborgsstranden. **

Stadsvandring

Finsittning #1

Fredagen den 3 september. 17.00-02.00

Tisdagen den 7 september. 18.00-02.00

Ni vandrar genom Malmö stad och samlar poäng
genom olika uppdrag till ert lag. Efter
vandringen öppnar Studentpuben för bokade
gäster. Samlingsplats kommer meddelas på
Facebook. **

Detta är en av två finsittningar som vi planerat
in. Biljetter kommer säljas och man kan endast
gå på en av sittningarna. Mer info på andra
sidan. Vi befinner oss på Studentpuben. *

Maskeraden

Finsittning #2

Lördagen den 4 september. 20.00-02.00 & 17.00-21.00

Onsdagen den 8 september. 18.00-02.00

Varje lag tilldelas ett hemligt tema som hela
laget ska följa. Priser kommer finnas för olika
kategorier. Maskeraden sker på Studentpuben
(20.00-02.00) för bokade gäster och på
Ribersborgstranden (17.00-21.00) för de andra.

Detta är en av två finsittningar som vi planerat
in. Biljetter kommer säljas och man kan endast
gå på en av sittningarna. Mer info på andra
sidan. Vi befinner oss på Studentpuben. *

Såpafotboll / vattenlekar

Torsdagen den 9 september. 17.00-22.00

En av de populäraste dagarna på insparken är
här, men med en ny twist! Ta med oömma kläder
om du ej vill kladda ner din overall. Vi kommer
befinna oss på Ribergsborgsstranden. **

Kaptenernas dag
Fredagen den 10 september. 17.00-22.00

Denna dagen har vi generaler lagt all tillit hos
våra kaptener och det är upp till varje lags
kaptener att planera er dag. Plats kommer
meddelas på Facebook. **

Avslutningsdagen
Lördagen den 11 september. 10.00-22.00

Efter två fullspäckade veckor så avslutar vi med
en BBQ kväll. Umgås med alla lagen och smält
insparken innan Fakultetscupen startar. Vi
befinner oss på Ribergsborgsstranden. **

Adresser
Studentpuben
Bassängkajen 8
211 18 Malmö

Ribersborgs Hundrastplats
Ribergsborgsstigen
217 59 Malmö

* Vi befinner oss på Studentpuben, ingen egen mat eller dryck får tas med in.

** Vi befinner oss på Ribersborgsstranden eller annan plats utomhus, ta med egen mat och dryck

VIKTIG INFORMATION

Finsittningar

Vad händer efter Insparken?

För att så många som möjligt ska få gå på

Trivdes du så pass bra på Insparken att du vill

finsittning har vi valt att ha finsittning vid två

fortsätta ha lika roligt hela året? Du kanske vill

tillfällen. Man har endast möjlighet att gå på en.

vara med och planera roliga event och lära dig

Finsittningen kommer ske på Studentpuben och

hur det är att jobba bakom baren? Eller bara

pris info kommer på Facebook. Biljetter säljs

komma hit och umgås med vänner.

under Insparken.
Festmesteriet är en av Kårens största

Fakultetscupen
Under hela läsåret kommer det pågå en tävling

studentföreningar och vi har aldrig tråkigt när vi
är tillsammans. Gå med i Festmesteriet enkelt
genom att besöka oss på våra öppettider nedan.

mellan de olika fakulteterna. Detta kommer ske
under olika events som planeras av olika

Måndagsmöte (för medlemmar): 17.00-18.00

studentföreningar i Malmö. På alla event samlar

Onsdagspub med quiz: 17.00-00.00

du poäng till din fakultet som i slutet på läsåret

Fredagspub: 19.00-01.00

kommer samlas ihop och ge oss en vinnare. Följ
Studentkåren Malmö på Facebook för mer info
och för att inte missa kommande events.

Kom gärna på vårt första måndagsmöte efter
Insparken för att bli medlem och få mer
information.

Studentpuben
Vår Studentpub i Malmö drivs ideellt av

Poäng under insparken

studenter på Malmö universitet. Föreningen som

Under Insparken finns det såklart möjlighet att

driver puben heter Festmesteriet och står för alla

samla poäng till sitt lag. Det är inte endast under

fester under året. Studentpuben har varit stängd

stadsvandringen och maskeraden utan under

under pandemin men är nu redo att öppnas upp

ALLA dagar på Insparken. Poäng listor kommer

igen.

komma ut på Facebook inför respektive dag så
håll utkik!

