Kära blivande student vid Umeå Universitet och Handelshögskolan,
Eftersom du nu sitter och läser detta brev har du troligast blivit antagen, och förhoppningsvis tackat ja,
till Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Beslutet att börja studera vid universitetet är ett
spännande, klokt samt roligt val som vi vid Umeå Universitet hoppas du blir mycket nöjd med. Vi
som skriver detta brevet till dig är Generaler för Handelshögskolan i Umeås Studentförening, HHUS.
Vi är projektgruppen som planerar den roliga insparken som du snart ska få ta del av. Insparken är en
tradition när vi Generaler och Faddrar hälsar alla nya studenter varmt välkomna till Umeå med massa
roliga aktiviteter för att bygga en bra stämning inför det nya läsåret! Insparken kommer bestå av
många roliga fester, lekar och nya spännande möten. Det är med stor glädje vi välkomnar dig till ditt
nya liv, det fantastiska livet som student!
Vår fantastiska inspark kommer starta den 29:e Augusti precis efter det obligatoriska uppropet i en av
Lindellhallens hörsalar. Den dagen kommer ni att möta era klasskompisar för första gången samt era
faddrar som välkomnar er med öppna armar och ger er en introduktion till Umeås studentliv. Det är
med stor glädje vi välkomnar dig som HHUS Rookie till Insparken 2018 med temat SKURKAR!!!
Efter uppropet följer fyra intensiva dagar och nätter innan studierna drar igång måndagen 3:e
september. Ni kan dock inte pusta ut då för Insparken är långt ifrån över. Vi har planerat aktiviteter
varje vecka fram till Finsittningen den 13:e oktober, och det är under den här kvällen ni officiellt
slutar vara Rookies.
Som ny student är det förståeligt att er första tid kommer att kännas omtumlande, nytt men även
spännande. Och från egna erfarenheter kan vi meddela att det även är en tid av omställning och total
förändring. Att gå från föräldrars hemlagade mat till ett tomt kylskåp och ett skafferi fullt med
snabbnudlar kan sätta vem som helst ur spel. Vi vill göra den här övergången så rolig och fartfylld
som möjligt med det kräver även en del saker från er. Kläder är att föredra och en kudde att luta sig
mot under nätterna men annars står du på egna ben. Till din hjälp har du dina Faddrar som kommer att
göra allt de kan för att hjälpa dig med denna övergång. Har du funderingar eller frågor är det bara att
höra av dig till dem, oss Generaler (klädda i militärjackor) eller dina kursare om det är något du
undrar över. Vi vill hjälpa, så fråga! Vi Generaler och Faddrar är extremt exalterad över att träffa er
den 29:e Augusti!
Här kommer lite tips inför studentlivet och första veckan under insparken:
★ Kontrollera att du blivit erbjuden en plats och viktigast av allt, GLÖM INTE ATT TACKA
JA!
★ Tak över huvudet är något vi rekommenderar. Bra ideé att ställa sig i kön hos Bostaden,
Balticgruppen, kolla Blocket eller Facebook - Umeå studentbostad & Jobb och bostad i Umeå.
Det finns mer än man tror, allt som behövs är lite letande! Står du fortfarande utan bostad
under insparken brukar det lösa sig. Faddrarna kan hjälpa till, finns alltid någon som har en
soffa eller extra madrass att låna ut några dagar.
★ Kontrollera hur du på billigaste och bästa sätt transporterar dig till Umeå. När du sedan
känner dig redo, boka resan. Lika bra att ha det gjort så snabbt som möjligt, och ofta är priset
bättre ju tidigare du bokar!

★ Cykeln är det optimala transportmedlet i Umeå, ett måste för alla studenter. Kan vara en bra
ideé även här att kolla Blocket och Facebook för att inte spräcka studentbudgeten. Biltema har
också väldigt bra utbud.
★ Se till att ha minst 1280 kronor på kortet redan på uppropsdagen, för Insparkspaketet ska
nämligen inhandlas. Där ingår:
○ Medlemsskap till Umeå studentkår de första två terminerna
○ Inträde till veckans första events och finsittningen som avslutar insparksperioden
○ En HHUS-rookie t-shirt
○ En grymt snygg HHUS-ryggsäck, rymmer både dator, kurslitteratur & matlåda
○ En sångbok med HHUS bästa sånger, ett måste på sittningar!
★ Ni borde dock ha lite mer täckning än så på kortet, då kurslitteratur ska inhandlas, utklädnader
ska fixas samt hungern och törsten ska släckas. Så glöm inte att anmäla er till CSN om ni inte
redan har gjort det!
Första veckan är en fullspäckad sådan, och kan därför kännas överväldigande och stressig. Därför
kommer här en lite smått och gott i en“bra att veta” lista inför vad som komma skall.
★ Lär dig att knyta en banbrytande (men inte alltför avslöjande) toga av ett vanligt vitt lakan för
den traditionsenliga Togafesten! Se därför till att införskaffa dig ett lakan.
★ Dags att anamma din inre “Bad Guy” för årets temafest, Prison Party. Så släng ner tjuv
ränderna och din bästa utlädnad i flyttlådan inför en farligt galen fest!
★ Ekonomernas färg här i Umeå är rosa och vi har under Insparken den årliga rosa festen där vi
går med mottot: ”det kan aldrig bli för mycket rosa”. Plocka därför fram era galnaste,
skrikigaste och mest rosa plagg ni äger så färgar vi tillsammans hela campus rosa!
★ Vi har även så kallade finsittningar längre fram under terminen och året. Klädkoden brukar
inkludera kavaj alternativt kostym för herrarna och cocktail- eller finklänning för damerna.
Glöm därför inte att packa ner något under denna kategori!
★ Tiden är knapp under första veckan. Se därför till att komma några dagar innan uppropet för
att hinna packa upp samt förbereda matlådor! Maten är en viktig del av insparken men det
finns lite tid för matlagning. Så ät, annars kommer dagen sluta tidigare är önskat!
★ Vi rekommenderar att vara med på så mycket event som möjligt. Gemenskapen och mötena
du gör under denna tid är något som kommer hålla i sig länge. Så passa på, ni kommer inte
ångra det!
★ Framförallt, ha kul!
Känner du för att få en större inblick i insparken, kolla in #hhusinspark17 för att se vad alla gjorde
förra året. Detta året kommer vi självklart att fylla på #hhusinspark18. Se till att följa HHUS på alla
sociala medier så du kan hänga med i allt kul som händer! För första gången kommer HHUS även
använda sig av en app, Bonsai Campus, för att kunna ha koll på alla event. Så se till att ladda ner det
så att du får notiser om alla event du är intresserad av!
Till sist vill vi önska dig hjärtligt välkomna hit till Umeå och HHUS, den absolut bästa
studentföreningen! Självklart är Insparken inte på något sätt obligatoriskt, men med vår samlade
erfarenhet anser vi att det är en bra idé att närvara. Det är en unik chans till att knyta nya
vänskapsband till dina klasskompisar och dessutom lära känna människor i andra klasser. Vi förstår
att detta kan vara överväldigande och stressigt med all förändring som sker. Samt att det säkert finns

massa fler frågor som inte blivit besvarade här. Så om någon fundering dyker upp tveka inte att skicka
iväg ett mail till inspark.general@hhus.se eller slå oss en pling!
Vi ser fram emot att träffa er alla i Lindellhallen den 29:e augusti. Oj så roligt vi ska ha det
tillsammans!
Med vänliga hälsningar Generalerna:
Therese Melander (Huvudgeneral) 070-301 39 25
Anna Milton (Media+kommunikation) 073-411 84 44
Samuel Johansson (Logistik) 076-169 98 66
Robin Sinz (Event) +49 172 8472995
Nora Holmbom (Event) 070-637 35 36
Jonna Nyman (Spons) 070-579 58 60
Emma Lindberg (Inköp) 070-247 90 48

