Välkommen blivande Gefleteknolog!
Gefleteknologerna är föreningen för dig som studerar vid Akademin för teknik och miljö på
Högskolan i Gävle. Förenings syfte är att se till att du får ut så mycket som möjligt av din
studietid, och vi ser gärna att du engagerar dig i något som intresserar dig inom föreningen.
Tveka inte att ta kontakt med oss!
Har du frågor angående insparken kontakta:
Introduktionsutskottet Kristian Andersson eller Arvid Bäckström alderman@gefleteknologerna.se Har du andra funderingar som berör föreningen kan du
kontakta: Informationsansvarig Max Rune – info@gefleteknologerna.se
Trossen är teknologernas föreningslokal, och tillika pub. Här bedrivs merparten av alla våra
arrangemang, bland annat pubkvällar, sittningar, medlemsdagar och andra roliga aktiviteter.
Du kan alltid känna dig välkommen hit, oavsett om du är teknolog eller ej. Du kommer att
betrakta Trossen som ditt andra hem innan du studerat klart.
Under din första vecka på högskolan kommer vi ”äldre” teknologer att hjälpa dig med alla
möjliga och omöjliga problem, som kan tänkas uppstå. Vi finns här för dig, så tveka inte att
fråga oss under resten av din studietid. Missa inte heller våra roliga aktiviteter under
insparksveckan som börjar redan den 22 augusti klockan 12.15 i hörsal Valhall, allt för att du
ska känna dig välkommen till gemenskapen.
Vi i Gefleteknologerna har ett nära samarbete med VOX (Vård & Omsorg i X-län) och även
under insparken där vi går under samlingsnamnet TechnoVOX! Vissa aktiviteter sker även
tillsammans med andra studentföreningar vid Högskolan i Gävle. Ett schema och mer
information om insparksveckan kommer på nästa sida.
Avslutningsvis vill vi önska dig lycka till med dina studier och vi hoppas att vi ses under årets
roligaste vecka - insparksveckan och i vimlet på Trossen!

Med vänliga hälsningar
Kristian Andersson och Arvid Bäckström
Introduktionsutskottet
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GEFLETEKNOLOGERNAS INSPARK 22–29 AUGUSTI
Vad är Insparken?
Den första tiden som student kan vara rätt överväldigande, därför har vi insparken. En vecka
fylld med roliga aktiviteter där du lär känna folk som du kommer att komma i kontakt med
under din studietid. Första dagen blir du kidnappad av phaddrarna och sedan följer en
superkul vecka!
Varför vill jag vara med på insparken?
För att på enklaste sätt komma in i gemenskapen i studentlivet. Tänk dig en vecka med nya
ansikten där alla siktar mot samma mål! Du får en chans att se vad Gävle och Högskolan
(utöver studierna) har att erbjuda.
Vem ska jag följa under insparken?
Phadder – En TechnoVOX-phadder bär overall i färgen bordeaux eller gul. Bordaux är
Gefleteknologernas färg och gul är VOX färg. Det är dina phaddrar som kommer vara med
dig under insparksveckan och göra den så bra som möjligt för dig! Din phadder kommer
alltid kunna svara på de frågor du har och lösa dina eventuella problem som kan uppstå.
Überphadder – Bär overaller i färgen bordeaux eller gul samt grön tröja där det står ÜBER
på. De har huvudansvaret på Trossen under insparksveckan och även dessa kan hjälpa till vid
frågor.
Vad kostar insparken mig?
För att vara med på alla aktiviteter under insparken så krävs ett så kallat insparksband som
kommer kosta 379 kronor, med detta band får du tillgång till alla publokaler under
introduktionsveckan, de roliga aktiviteterna på kåren under veckan och ett medlemskap i
Gefle Studentkår för första terminen på högskolan.
Var ska jag vara?
Den 22:e augusti klockan 12.15 ska du vara i Valhall, sal 41:204 på Högskolan i Gävle.
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Schema över insparken
Onsdag 22/8
12.15 Intro i Valhall
20.00-01.00 Trossen
Torsdag 23/8
11.00 Morgonsamling
12.00-15.00 5+1 kamp
18.00 n0lleboll
20.00-01.00 Trossen
Fredag 24/8
11.00 Morgonsamling
12.00-16.00 Stadskampen
20.00-21.30 Trossen
22.00-02.00 Kåren
Lördag 25/8
12.00 Morgonsamling
13.00 Volleyboll
18.00 Musiksakletartävling
20.00-01.00 Trossen
Söndag 26/8
11.00 Morgonsamling
12.00-15.00 Tipsrunda med jaktstart
20.00-01.00 Trossen
Måndag 27/8
12.00 Morgonsamling
13.00-16.00 Mutmiddag
Förfest på Sätraängarna med andra föreningar
20.00-01.00 Trossen
Tisdag 28/8
VILODAG
Onsdag 29/8
18.00 Finsittning på kåren
22.00 Eftersläpp på kåren
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