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Hei, og velkommen som ny student ved Handelshøyskolen NMBU! Vi er Hans Aage Bjørge og 
Henrik Brekke og er faddersjefer for den kommende fadderuken. Foran deg har du en drøy 
uke fylt med leker, fest og moro! Vi har planlagt en rekke forskjellige aktiviteter som vi håper 
kan bidra til å skape samhold, nye vennskap og en god introduksjon til livet som student i Ås. 
Programmet finner du nederst i dokumentet.  

Samtidig som dere skal bli kjent med hverandre, vil vi også påpeke viktigheten av å bli kjent 
med skolen, campus, Fronter og studentmailen. Det vil være undervisning i fadderuken, og 
det er alltids kjekt å få med seg. Vi oppfordrer alle nye studenter til å bruke denne tiden godt. 
Jo mer du investerer i din tid på NMBU, jo mer vil du få ut av tiden din som student!  

Selv var vi sterkt delaktig under vår egen fadderuke og føler vi sitter igjen med mye for det. 
Fadderuken er en utmerket måte å bli kjent med de du skal studere sammen med og vi 
garanterer at du ikke vil angre om du møter med et åpent sinn. Ikke vær redd om du ikke 
kjenner noen, her er alle nye. Vær heller ikke redd for å huke tak i en fadder, ringe eller sende 
oss en SMS om det er noe du lurer på! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Aage Bjørge   Henrik Brekke 
97166696    97601305 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optimum er linjeforeningen for studenter ved Handelshøyskolen NMBU og er arrangør av 
fadderuken her. De sørger for faglige arrangementer, så vel som sosiale. Som student ved 
Handelshøyskolen er du automatisk med i Optimum. Lik siden deres på Facebook: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000132248675&fref=ts, “Linjeforeningen 
Optimum”  for å få med deg informasjon om hva som skjer. Til høsten er det mange 
spennende arrangementer, blant annet bedriftsbesøk til DNB i Bjørvika og 
bedriftspresentasjoner med BDO, PWC og Nordea for å nevne noen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000132248675&fref=ts


NB! Viktige beskjeder 
1. Meld dere inn i en av disse Facebookgruppene, avhengig av om dere skal gå bachelor 

eller master:   
 

BACHELOR Fadderuka 2014 Handelshøyskolen NMBU 
MASTER Fadderuka 2014 Handelshøyskolen NMBU 
 
Her vil alt av viktig informasjon bli gitt fortløpende under fadderuken. 

 
2. Endringer kan forekomme! Derfor er punktet ovenfor veldig viktig. 

 
3. Se etter de marineblå t-skjortene, som fadderne på Handelshøyskolen vil ha på seg. 

 
4. Møt opp presis på arrangementene, da noen av de krever en del organisering. 

 
5. Husk å ta med godt humør! 



Program 

Lørdag 9. august   Registrering og grilling på Pentagon 

    10:15 Møt dine faddere utenfor Tårnbygningen. 
    11:00 “Styrken i mangfold” i Biotek-bygningen, Arabidopsis. 

13:00 Fadderaktiviteter. Vi møtes på den store plenen foran 
Tårnbygningen og Urbygningen! 

15:00 Introduksjon til Samfunnet i Ås. 
17:00 Fadderaktiviteter/fri fram til grilling. 
18:00 Grilling på Pentagon. Det vil bli servert grillmat. Ta med 

egen drikke. Det tradisjonsrike olabilløpet “Tour de 
Kringla” vil finne sted her, og anbefales på det sterkeste 
å få med seg. Handelshøyskolen blir å finne foran ABC-
kjellern. 

 

Søndag 10. august  Registrering og tur til Tusenfryd 
 
12:00 Møt dine faddere utenfor Tårnbygningen. 
12:45 Info om studweb, fronter, IT på campus i TU101 

(kjelleren i Tårnbygningen). 
13:30 Fadderaktiviteter, samme sted som lørdag. 
14:00 Semesterregistrering, data og studentkort. 
18:30 Tur til Tusenfryd. NMBU har leid parken på kveldstid. 

Presist oppmøte da det vil bli satt opp busser. 
 Påmelding: 150 kr til kontonr: 1135 06 06957. 

 

Mandag 11. august   Første dag, grilling og stand up på Samfunnet 
     

08:30 Fadderne står utenfor Pentagon for å lede dere til 
informasjonsmøtet i Tårnbygningen. 

09:00 Informasjonsmøte for de forskjellige studiene. Bachelor 
økonomi og administrasjon (TU101). Bachelor 
samfunnsøkonomi (T131). Master i entrepenørskap og 
innovasjon (T130). Master i samfunnsøkonomi (T434). 
Master i økonomi og administrasjon (T401). 

10:00 Felles praktisk informasjon. Bachelor i økonomi og 
administrasjon, og samfunnsøkonomi (TU101). Master i 
økonomi og administrasjon, og entrepenørskap og 
innovasjon (T401). Master i samfunnsøkonomi (T434). 

11:15 Lunsj sammen med linjeforeningen Optimum og faddere 
utenfor Tårnbygningen. 



12:15 Presentasjon av studentforeningene ved 
Handelshøyskolen for bachelorstudenter (TU101). Mer 
informasjon rundt masterstudiene for master i 
entrepenørskap og innovasjon (T130), master i økonomi 
og administrasjon (T401) og master i samfunnsøkonomi 
(T434). 

14:00 Presentasjon av karrieresenteret ved NMBU for 
bachelor (TU101). 

14:30 Presentasjon av karrieresenteret ved NMBU for master 
(T401). 

18:30  Vors og grilling i økonomiteltene før stand up med Zahid 
Ali på samfunnet. En utmerket måte å bli kjent med dine 
medstudenter! Det vil bli servert grillmat, ta med egen 
drikke. Husk også å kjøpe billetter! 

Tirsdag 12. august   Rebusløp! 
 

18:30 Endelig er det duket for det tradisjonelle rebusløpet. Vi 
møtes presist 18:30 for å vorse i økonomiteltene 
utenfor Tårnbygningen. Dette er en kveld man ikke vil gå 
glipp av! En rekke morsomme poster skal gjennomføres 
rundt omkring på campus og det blir premie til vinnerne.  

 

Onsdag 13. august   Graskurs del 1, temafest og CLMD på Samfunnet 
 

12:00 Graskurs del 1 i Aud Max på Samfunnet. Få et innblikk i 
det mangfoldige lag- og foreningslivet i Ås! Varer ca to 
timer. 

18:30 Vors på Hankattloftet før temafest. Temaet er: data/TV-
spill. Hvert institutt får sin underkategori/sjanger, og vi 
har temaet strategispill. Dørene til Samfunnet åpner 
21:00 og CLMD står på scenen. Vær tidlig ute med å 
kjøpe billetter! 

 

Torsdag 14. august   Aktivitetsdag med NMBUI 
 

16:00 Aktivitetsdag i samarbeid med NMBUI. Ta på 
treningsvennlige klær og møt opp på Storebrand 
(gressbanen ved siden av Samfunnet). 

 



Fredag 15. august   Graskurs del 2 på Samfunnet 
 

19:00 Vors i økonomiteltene før det braker løs på Samfunnet 
igjen. Denne gangen er det Graskurs del 2, hvor de 
forskjellige lag og foreninger viser det beste av Ås sin 
underholdningskultur i et forrykende sceneshow. 
Dørene til Samfunnet åpner 21:00. 

 

Lørdag 16. august   Kinovisninger på Ås Kino 
 
    Mer informasjon rundt tidspunkt og filmer kommer. 

 

Søndag 17. august   Konkurransedag 
 

Denne dagen er også under utbedring, og mer informasjon 
kommer! 

 

Mandag 18. august   Gratis middag i regi av Econa og DNB 
 

Econa og DNB inviterer til gratis middag med mingling og quiz. 
Tid og sted kommer vi nærmere tilbake til. 

 

Tirsdag 19. august   Fri!  
 

Onsdag 20. august   Dåp og bodega på Samfunnet 
 

18:00 Fadderuken avsluttes med et smell, og er det kun én dag 
i denne perioden du skal være med, så er det denne. 
Det er lite som kan røpes om dåpen på forhånd. Møt 
opp utenfor Tårnbygningen presist kl 18:00 og kle dere 
pent. Noe alkohol vil bli servert, men ta med egen drikke 
om dere ønsker det. Turen går videre til Samfunnet 
senere på kvelden. 
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