Kära framtida student vid Handelshögskolan Umeå Universitet,
Det här är din inbjudan till Insparken 2017! Insparken är vad vi kallar vår kick-off till alla nya
ekonomstudenter som börjar på Umeå Universitet. Om du har fått detta brev, är vi peppade
då du har sökt, blivit erbjuden och slutligen tackat ja till en plats på Umeå Universitet och
framförallt till oss på Handelshögskolan. Du är välkommen att delta under insparken oavsett
om du blivit antagen på ett av de fyra ekonomprogrammen, ska läsa Företagsekonomi A
eller Nationalekonomi A som fristående kurs.
Vi som skriver detta brev till dig är årets Generaler för Insparken 2017. Vi, tillsammans med
era faddrar, kommer ge er det absolut bästa välkomnandet till vår skola och vår
studentförening - HHUS! Insparken är HHUS sätt att välkomna er till ett makalöst roligt liv
som en student vid Handelshögskolan här i Umeå. Dessa veckor kommer utan tvekan bli en
tid du inte kommer glömma.
För Insparken 2017 är vår ambition att vi ska ha BARNSLIGT kul, vilket är vi såklart syftar till
årets tema - barnprogram. Insparken tar sin början 23e augusti precis efter den obligatoriska
inskrivningen i Lindellhallen. Ni som läser fristående kommer att mötas upp av en General
utanför hörsalarna kl9.15 för att sedan eskorteras tillsammans med övriga Rookies till vårt
kära Tornet. Här kommer fyra magiska dagar ta sin början och ni kommer få träffa era
faddergrupper och lära känna campus, innan kurserna drar igång måndag 28 augusti. Men
tro inte att Insparken för den skull är över! Vi har planerat ett antal aktiviteter i veckan fram
till att vår formella Finsittning tar plats den 7 Oktober. Denna kväll är då ni officiellt slutar
vara Rookies och Insparken lidit mot sitt slut.
Till en början som ny student kan en del saker kännas lite överväldigande och skrämmande
från time to time. Men oroa dig inte! Från den första dagen kommer dina faddrar, vilka de
flesta är studenter som läser sitt andra år, att ta er under sina vingar och lära er allt ni kan.
Faddrarna går samma program som du och deras uppgift under Insparken är att svara på
era frågor om allt mellan himmel och jord, ge er tips och trix och få er att känna er välkomna
till staden. Även vi Generaler finns till för er och tveka inte att fråga oss, samtliga av oss ser
så mycket fram emot att få träffa just dig!
Vi tänkte snabbt gå igenom lite viktig och i många fall nyttig information, innan du anländer
till Björkarnas Stad i norr! Se till att du blivit erbjuden en plats och viktigast av allt, tackat ja!
Tak över huvudet är att rekommendera. Det finns flera sätt att lösa det problemet här i
Umeå, både genom hemsidor så som Bostaden, Blocket eller via Facebook-grupper. Googla
och du kommer finna mer än du tror. Ta reda på det enklaste sättet att ta dig till Umeå, och
boka din biljett så snart som möjligt då priserna tenderar att öka desto närmare starten man
kommer. Umeå är en tvättäkta cykelstad och de flesta tar cykeln till universitetet året runt.
Har du möjlighet att ta med dig en cykel hit, toppen! Självklart finns det möjlighet att köpa en
cykel på plats. Till den första dagen rekommenderar vi att ha 1400 SEK på ditt kort. Det ger
dig inträde till samtliga kvälls- och dagaktiviteter under Insparken, medlemskap i Umeå
Studentkår och en riktigt snygg HHUS-väska - allt i ett Rookie-paket som du kan köpa under
din första dag.

Det kan även vara bra att ha med sig en något större budget än så då det är böcker som ska
köpas, hyra som ska betalas, mat som ska ätas och en del utklädnader som ska ordnas till
temadagarna.
Under de första dagarna kommer du få ta del av några av våra äldsta traditioner hos HHUS.
Så lär dig hur man knyter en Toga och ta med dig någonting rosa. Handelshögskolans
studenter har sedan urminnes tider valt att klä sig i just rosa, så första lördagen under
Insparken drar vi av den så kallade Rosa-dagen. Vi klär upp oss i det finaste rosa vi kan
hitta, om det så är syrrans halsduk, neonbrallor eller morgonrockar - tillsammans ska vi måla
campus rosa!
Som tidigare nämnt kommer vi arrangera en formell middag (finsittningen) vilket det finns en
dresscode för. Du kan läsa mer om alla dresscodes på vår hemsida HHUS.se och vi
kommer givetvis att kontinuerligt ladda upp all information du behöver på vår Facebook-sida
angående samtliga aktiviteter och rekommenderad klädsel till dessa. Se till att du går in och
gillar vår sida på Facebook, där kommer du som sagt att hitta allt viktigt att veta, men även
kunna se bilder från tidigare Inspark och sittningar.
Om du vill grotta ner dig ännu mer och se vad dina Faddrar gjorde under deras Inspark kan
du kolla in hashtag #HHUSinspark16 på Instagram. I år kommer vi använda oss av
#HHUSinspark17 och det kanske redan nu kommer finnas något uppladdat där..
Som avslutning vill vi återigen önska dig ett varmt välkomnande till Umeå och HHUS, den
bästa studentföreningen i världen! Insparken är inte på något sätt obligatorisk, men enligt
våra erfarenheter så är det ett fantastiskt sätt att lära känna sina klasskamrater, skolan och
Umeå! Vi förstår att det här brevet inte på något sätt är fulländat och svarar på alla dina
frågor, så tveka inte att höra av dig om du har funderingar. Du hittar oss på
insparken@hhus.se.
Vi önskar dig en fortsatt fin sommar och hoppas att vi ses den 23 augusti i Lindellhallen! Vi
ser fram emot att träffa dig!
Bästa hälsningar,
Huvudgeneral Sanna, William, Ekku, Sebastian, Albin, Denise och Caroline

