Hej blivande Tekniska Fysiker!
Vi heter Fritz Forsgren och Liubov Guseva och vi kommer att vara era generaler under
mottagningen. Det kommer att bli tre intensiva men förhoppningsvis minnesvärda veckor. Vårt
uppdrag som generaler är att få er att trivas och ge er en så bra start som möjligt här i Umeå.
Mottagningen drar igång söndagen den 20 augusti kl. 17.00 vid fontänen utanför MIT-huset med
"Nolleinskrivning". Detta är en viktig aktivitet då det är här ni börjar er tid som n0lla. Här
kommer ni för första gången få träffa på era klasskamrater, få värdefull information inför de
kommande tre mottagningsveckorna, samt bli mästare på att klippa och klistra. Vi
rekommenderar att ni äter något lättare innan då vi kommer att grilla och umgås på ängarna efter
inskrivningen.
Redan på måndagen 21 augusti drar er första kurs igång, basfärdigheter i algebra, som även
kallas "preppmatte". Kursen är inte längre än en vecka. Här kommer ni att få fräscha upp era
minnen från gymnasiematten, bekanta er med era klasskamrater samt lära er hitta på campus.
Glöm inte att anmäla er till kursen! Efter preppmatten rekommenderas en stadig middag och en
stunds vila, för klockan 18.00 fortsätter de spektakulära aktiviteterna. Denna kväll kommer ni få
uppleva en av de allra viktigaste mottagningsaktiviteterna, nämligen Göte-Jakten. Denna
aktivitet har varit en tradition sedan programmet startade för 26 år sedan, så det är inget ni vill
missa!
Ungefär såhär kommer dagarna under den tre veckor långa mottagningen se ut. Ett fullspäckat
schema fullproppat med skoj och härligheter. Ni kommer att få bekanta er med staden,
universitet och de andra studenterna. Många av aktiviteterna i schemat hålls tillsammans med
våra kära systerprogram Energiteknik och Öppen Ingång. En månad efter mottagningen nått sitt
slut bjuds ni in till en insparksittning där vi firar era första högskolepoäng. Härefter räknas ni inte
längre som nollor utan tar era stapplande första steg som ettor
Nu, till det mer praktiska. Alla behöver någonstans att bo! I Umeå finns det tre olika bostadsköer
ni kan ställa er i. Vi rekommenderar att ni registrerar er så tidigt som möjligt på
http://www.bostaden.umea.se/, http://www.svenskastudenthus.se/ och
http://balticgruppen.se/bostader/mina-sidor/. Längre kötid ger större chans för bostad så
registrera er så snart ni kan! Bästa fortskaffningsmedlet i Umeå är helt klart cykeln. Om ni inte
äger en cykel bör ni införskaffa en snarast.
För att kunna göra det sista i planeringen av mottagningen behöver vi er hjälp. Vi vill att ni går in
på programmets hemsida och svarar på en enkät. Enkäten går snabbt och kan komma att avgöra
ert öde under mottagningen! Följ länken nedan för att hitta mottagningssidan och enkäten. Gör
detta senast den 13 augusti.
http://tekniskfysik.se/blivande-student/mottagningen/

Till sist, så vill vi bara säga att vi är så SJUUUUKT taggade inför mottagningen 2017! Vi hoppas
att få se er på alla aktiviteter och tillsammans ska vi göra det här till något som kommer att bli
bland de bästa veckorna i era liv! Se till att vila upp er under sommaren så ses vi i höst!

Välkomna till Teknisk Fysik!
Om ni har några frågor eller funderingar så hör av er till oss!

General Fritz "Fritte" Forsgren
070 - 554 11 78 fritz.forsgren@gmail.com

General Liubov "Boo" Guseva
073 - 058 89 36 lubagusevabg@gmail.com

