
 

 

Vi heter Anton Morian och Sebastian Eriksson och vi 

kommer att vara era generaler under mottagningen 

2019. Det kommer att bli tre intensiva, fartfyllda och 

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 söndag 25/8–19 med 

n0lleinskrivning, vi kommer samlas vid fontänen 

utanför MIT-huset klockan 17.00 och introducera er 

för era phaddrar och blivande klasskamrater. 

Här kommer ni pyssla ihop era n0llebrickor och lära er 

lite hur er tid som n0lla kommer vara. Vi kommer 

efter pysslet flippa lite burgare så att ingen ny n0lla 

går hungrig men det händer först runt kl. 19 så var 

inte vrålhungriga när vi börjar! Dagen efter drar 

Basfärdigheter i algebra eller ”preppmatten” igång. Vi 

rekommenderar starkt att ni går på denna då ni 

kommer kunna bekanta er mer med klassen och 

fräscha upp era sommarslöa mattekunskaper. Ni 

kommer även lära er hitta lite på campus och inte 

sova bort hela dagen så GLÖM INTE att anmäla er till 

kursen. Om ni har svårt att hitta kursmaterial så kolla 

in facebooksidan ”NTK kurslitteratur”. 

Där finns kurslitteratur för många kommande kurser 

men ni behöver inte ha panik ifall ni inte lyckats fixa 

materialet då många äldrekursare säljer deras gamla 

med ett leende på läpparna. 

Vi kommer ha en högintensiv första vecka med 

aktiviteter som ”Göte-Jakten”, ”virrbrännboll” och 

”^Ämppos^”. Dessa kommer hända efter era 

schemalagda timmar så alla hinner med både skola 

och mottagning (vi vill nämligen att alla ska komma) 

och vi kan lova att det kommer finnas något kul för 

varenda en av våra n0llor! Även om ni känner er 

nervös eller osäkra så tänk på att alla känner 

likadant, för varje dag som går så kommer ni bli 

tajtare med era klasskamrater och äldrekursare. 

Vi vill tillslut säga att vi är så otroligt taggade inför 

den kommande mottagningen och vi kommer 

tillsammans med er göra de tre veckorna till tre av 

de fetaste veckorna vi alla varit med om! Ladda upp 

era reserver nu i sommar så kör vi alla stenhårt till 

hösten med plugg och trevligheter! 

Välkomna till Teknisk Fysik! 

Om ni har några frågor eller funderingar så hör av er 

till oss! 

General Anton Morian 

073–7715027 

anmo0148@student.umu.se 

 

General Sebastian Eriksson 

070–4051013 

Basenbloggar@live.se 

 

Ett välkomstbrev från generalerna! 
Hej Tekniska Fysiker 
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