
Kære Rusling 

 

Discokuglen glimter ud over Trekroner, og I skal bade i dens skær. Wham, A-ha, Haddaway og Kool 

& the Gang er klar til at tage imod jer til efterårets største celebration.  

Vi har skruet fuldt op for Soundboksen og forberedt to uger med discofingre, robotdanse og 

hoftesvingning til jer. Nu mangler vi bare dig! 

 

Vi vil gerne ønske dig et kæmpe tillykke med din optagelse på den Samfundsvidenskabelige Bachelor 

på Roskilde Universitet. Du skal bruge dine disco-moves på Sam C, hvilket betyder, at vi har fået 

æren af at være dine rusvejledere. Dette er næsten lige så stort som at vinde 

Danmarksmesterskaberne i discodans. I de to uger introforløb fra d. 19 august til d. 31 august skal 

vi introducere dig til RUC, og alt hvad det indebærer at være studerende her. Dette handler både 

om det faglige og sociale, samt hvordan man danser sig til universitetslivet og bygger bro mellem 

dette. 

 

Vi mødes første gang på Trekroner Torv (lige ved siden af Trekroner Station) d. 19 august kl. 11:30, 

hvor vi selvfølgelig gerne vil kunne kende dig fra alle de andre nye studerende, der ikke har samme 

disco-moves som os. Derfor bedes du og dine bedste boogie-woogie-moves ankomme i smukt 

sølvfarvet tøj med en rulle sølvpapir i hånden, netop for at shine igennem sammen med dine nye 

holdkammerater. For at nå frem til discofesten kan du enten tage toget, der ankommer fra 

København H kl. 11:18 / 11:38 eller Holbæk toget, der ankommer kl. 11:11 / 11:41. Der er rigtig 

mange nye studerende, der alle starter denne mandag, og derfor råder vi jer allesammen til at 

anvende offentlig transport. Hvis du af den ene eller anden årsag ankommer i bil, så råder vi dig til 

at anvende parkeringspladserne omkring Fakta ved Trekroner Station, eftersom parkeringspladser 

på RUC er en stærk mangelvare. 

 

Gennem din tid som discodanser vil du blive prøvet i dine evner inden for fællessang til Earth, Wind 

& Fire såvel som moonwalking i discokuglens lys. Så find dine bedste dansesko frem og forbered dig 

på fantastisk fællesdans og good times. 

 

Vi skal jo sikre, at I får et super stærkt sammenhold, så I er klar, når vi forhåbentlig i sidste ende kan 

få jer alle sammen ud på universitetslivets dansegulv. Gennem forløbet vil der være masser af 

spændende oplevelser både fagligt såvel som socialt, ting skal rulles ind i sølvpapir og så selvfølgelig 

den famøse rustur! Denne dannelsesrejse af en tur kommer til at foregå på Jegindø fra d. 28 til d. 

31 august, så du skal skynde dig at melde dig til – og husk eventuelt at lægge lidt penge til side, da 

SU og løn først tjekker ind på kontoen igen midt på rusturen! 

 

 

 

 



 

Hvis du heller ikke kan vente med at slå dig løs til 80’ernes herligheder, så er der lidt forberedelse 

du kan klæbe dig til, nemlig at: 

• Tilmelde dig vores facebookgruppe “Sam C, Årgang 2019 (disco-dasco)” som har linket: 

https://www.facebook.com/groups/383765985604692/. Her kan du stille spørgsmål, og se 

hvem du skal starte sammen med. 

• Tilmelde dig vores egen interne disco-turnering (rustur) senest d. 25 aug. Kl. 14 På 

https://events.ruc.dk/rustur-SAB-C-2019 

 

 

VIGTIG INFORMATION 

• Mød op på Trekroner station d. 19/8 kl 11.30 

• Tag toget fra Københavns Hovedbanegård med ankomst kl. 11:18 - 11:38  

• Tag toget fra Roskilde Station med ankomst kl. 11:11 – 11:41 

• Fra d. 19/8 til d. 31/8 har vi fagligt og socialt program fra ca. kl. 9 til kl. 17 hver dag 

• Rustur fra d. 28/8 til 31/8 

• Rusturen koster 550 kr. Dette dækker transport og forplejning, men ikke drikkevarer, som 

dog sælges til favorable priser. 

• Hvis du har flere spørgsmål om introforløbet, kan du enten skrive på facebookgruppen eller 

kontakte dine rusvejledere Asgar på tlf. 60722796 eller mail: Asgar@ruc.dk og Anna på tlf. 

23847773 eller mail: acle@ruc.dk - Vi tager desværre kun telefonen i tidsrummet 9-17, da 

natten bruges på at bygge hjemmelavede discokugler af sølvpapir. 

 

Hvis du ikke kan komme d. 19, så kontakt os gerne, men hvis du er forhindret i at møde op en af de 

andre dage, kan du bare informere os, når vi ses. 

 

Vi glæder os til at møde dig! 

 

Med kærlig hilsen 

Dine rusvejledere 

 

Mads, Mads, Nanna, Anna, Asgar, Emilie, Vivian, Ivan, Frederikke, Martine, Freja og Kasper 

https://www.facebook.com/groups/383765985604692/
https://events.ruc.dk/rustur-SAB-C-2019
mailto:@ruc.dk

