CHAMPS KICK-OFF VECKA
Studerandeföreningen för programmet Coaching & Sport Management bjuder
in till en oförglömlig vecka med chansen att träffa blivande programvänner.
Måndagen den 21/8 till lördagen den 26/8 på Linnéuniversitetets campus i Växjö.

Ett stort grattis till dig som har blivit antagen till Coaching & Sport Management
(CSM) programmet på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi önskar er alla varmt
välkomna – ni har tre oförglömliga år framför er!

I följande infoblad kan du hitta allt du behöver veta om
kick-off veckan 2017.

Champs och årets kick off kommité ser fram emot att kunna välkomna er alla till Växjö
och

Linnéuniversitetet.

I

samarbete

med

Linnéstudenterna

anordnar

vi

en

introduktionsvecka just för er – för att ni ska få de bästa möjligheterna att lära känna nya
människor på programet, skapa kontakter och lära känna Växjö och campusområdet.
Många av er kommer att flytta hit långväga ifrån och vi vill att ni från första dagen ska
känna er välkomna i er nya hemstad. Vår förhoppning är att introveckan ska bjuda på
mängder av skratt, massa skoj och oförglömliga minnen! Missa inte vad många beskriver
som en av livets roligaste veckor.

2017 års nollningskommité utlovar en
vecka som ni sent kommer att
glömma. Har ni några som helst
funderingar, frågor, tankar eller bara
är sugna på att snacka lite allmänt
om studentlivet – tveka inte att höra
av er till oss.
Detta gör ni lättast via
Facebooksidan (som ni kommer att
bli inbjudna till) alternativt till
nollningsgeneralen:
Sofie Petersson
Mail: sp222qk@student.lnu.se
Telefon: 0705164755 (svarar i telefon
from 7/8, annars maila)

Enligt tradition vaknar Växjö campus till liv igen efter sommaren när alla program
anordnar sin introvecka – en vecka som utlovar:
Lek, tävling, teambuilding, fest, gemenskap och mängder av skratt!
Utöver era nya klasskompisar och kickerserna kommer ni att träffa elever från alla

årskurserna och bli en del av CSM-familjen. Vi samarbetar även med andra
studerandeföreningar och många av kvällsaktiviteterna kommer att vara
tillsammans med andra program.

Är du inte taggad än?!
Här kommer ett urval av bilder från de senaste årens nollning.

AVGIFTER:
För att kunna finansiera veckan behöver vi ta ut en avgift. Denna inkluderar följande:
o

Nollningsuniformer (oroa er inte över vilka kläder ni ska ha på er!)

o

Mat (2 luncher, 1 frukost och 4 kvällsmål). Dryck under veckan. OBS! vi bjuder
endast på dryck till lekarna, så medtag egen dryck för kvällarna.
-

Som sagt, somliga dagar är lunchen ordnad och andra dagar ordnar vi
kvällsmat (det går att tyda när ni får eller behöver köpa eget på schemat som
kommer när nollningen närmar sig).

o

Alla veckans aktiviteter inkl. inträde till nattklubbar, två kvällar (onsdag, torsdag)

o

Medlemskap i CHAMPS (krävs för att medverka under nollningen – inkl. diverse
aktiviteter

under

din

fortsatta

studietid,

likt

sittningar,

föreläsningar,

programkamper, spontanaktiviteter mm.)
o
Samt

Nollningsmärke
diverse

överraskningar

som

kommer

att

förgylla

er

vecka.

Totalsumman är 1000kr/person inkl. medlemskap i CHAMPS (CSM-programmets
studentförening) under hela er studietid. Till skillnad från föregående år ingår INTE
CHAMPS-overallen och är exkluderad i priset. Det kommer finnas möjlighet att i god tid
prova ut och köpa en overall innan vår gemensamma overallinvigning den 7/10.
OBS!! Efterköp till kvällsaktiviteterna kan INTE garanteras.
Skulle man inte kunna medverka under kvällarna (då ingår inte mat under kvällarna
eller underhållning och inträden under kvällstid) är priset 750kr/person. I båda priserna
ingår medlemskap i CHAMPS (studentförening)

Pengarna sätts in på CHAMPS bankgiro 5984-5735 senast måndagen den 14/8.
Märk betalningen med ditt namn och personnummer! Betalning = anmälan.
Det är bra att ha kontanter med sig under veckan för att kunna betala nationskort och
eventuella inköp på studentpubarna.

Har ni några frågor eller funderingar när det kommer till betalning – hör av er till vår
ekonomiansvariga Jennifer Nilsson (kontaktinformation finns i slutet av brevet). Gör detta
i tid så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa er och reda ut eventuella frågetecken.

FYRA VIKTIGA SAKER ATT FIXA INNAN INTROVECKAN DRAR IGÅNG:
1. Lös medlemskap hos Linnéstudenterna (krävs för att komma in på studentpubarna).
Mer info hittar ni på deras hemsida: http://linnestudenterna.se/bli-medlem/

2. Gå med i Facebookgruppen ”insparksvecka, CSM 17” – Här kommer vi att
publicera all väsentlig information gällande veckan, samt är det det lättaste sättet att
komma i kontakt med ansvariga. Skulle ni ha problem att hitta sidan, skicka ett SMS till
Richard Ericsson på: 070 399 29 94

3. Gilla ”CHAMPS - Studerandeförening” och ”Coaching och Sport
Management på Facebook.

4. Anmäl specialkost, allergier eller andra sjukdomar som ni tror vi behöver
ha vetskap om. Anmäl detta till matansvarig Simon Åkesson senast
måndagen den 14/8 då sista inbetalningsdagen är.
På Linnéuniversitetets hemsida kan ni läsa mer om utbildningen. Förutom Champs
Facebookgrupper
sökorden

kan

”Coaching

ni

hitta

and

diverse
Sport

klipp

på

Management

Youtube
Växjö”

om

ni

använder

eller

”Champs

studerandeförening”.

SÅ VAR DET DÄR MED BOENDE OCKSÅ…
Boendefrågan är ett stort problem i Växjö, men vi vill inte att detta ska hindra er från att
delta under introduktionsveckan. Linnéstudenterna erbjuder akutboende för de som inte
har lyckats lösa boendefrågan. Är detta aktuellt för er? Eller ni behöver hjälp att få
övernattning en kväll eller två: ta kontakt med vår boendeansvarig Arbresha Bega
(information i slutet av brevet). På Linnéstudenternas hemsida http://linnestudenterna.se/
finns tips på hur ni kan gå tillväga för att lösa den permanenta boendefrågan.

OBS!! Anmälan för tillfälligt boende under nollningsveckan görs senast DEN 17/8 till
Arbresha Bega!!
Skulle ni mot förmodan inte kunna närvara under introduktionsveckan – ta det lugnt!
Ett par veckor in på terminen DEN 7/10 anordnar CHAMPS en overallinvigning för alla nya
nollor. Under denna dag fås och invigs den ärofyllda studentoverallen som sen kommer
att följa med er under tre år på universitetet. Dagen kommer att bjuda på lekar,
gemenskap och en avslutande sittning. Mer info kommer att komma upp i CSM 17
gruppen på Facebook. Denna overall går att köpa under eran studenttid för ett pris på
ca 450 kr.

KONTAKTINFORMATION –
Allmänna frågor gällande veckan hänvisas till Sofie Petersson eller Anna Sundström.
Frågor gällande betalning hänvisas till ekonomiansvarig.

Sofie Petersson– kick-off General***
Mobil: 070 516 47 55
Email: sp222qk@student.lnu.se eller kontakta mig på facebook (sofie ingrid ottilia
petersson)
Anna Sundström – programansvarig & välkomsttelefonist*
Mobil: 073 524 92 41
Email: as224ny@student.lnu.se
Daniel Hällström – ordförande i CHAMPS*
Mobil: 070 714 10 22
Email: dh222ha@student.lnu.se
Arbresha Bega – boendeansvarig* (akutboende anmäls senast 17/8)
Mobil: 070 731 62 99
Email: ab224aj@student.lnu.se

Simon Åkesson – matansvarig* (anmäl ev allergier eller andra sjukdomar senast
14/8)
Mobil: 076 167 59 68
Email: Simon.akesson@outlook.com
Jennifer Nilsson – ekonomiansvarig Champs* (vid frågor rörande betalningen)
Mobil: 073 806 04 34
Email: j3ennifer_nilsson@hotmail.com
MER INFORMATION KOMMER KONTINUERLIGT ATT PUBLICERAS I CSM 17 GRUPPEN!
Vi ses i augusti! //Nollningskommitén 2017

