
 

 

VELKOMMEN TIL DEN HUMMANISTISKE BACHELOR UDDANNELSE!  

Velkomstbrev til Hus 45.3 HAB-D  

TILLYKKE   

 

Du har endelige kvalificeret dig, nu er det tid til at vise dit værd. Du stiller dig klar i din 

startstilling, du hører nedtællingen: 3... 2... 1... GO! Løbet er i gang. Du begynder at løbe, 

du mærker syren i benene, men du er ligeglad for du er foran. Du kan se målstregen, den 

er lige der, lige foran dig. Du mærker adrenalinen i kroppen, og giver det sidste du har i 

dig. Du hører jublen, du smiler for du har vundet.   

  

Men lige der foran dig står Mette F. Og det går op for dig, at du har vundet Sølv  

  
 

Men bare rolig du er ikke alene, vi er alle sammen blevet ramt af Mette F. Derfor indkalder 

vi dig sammen med en masse andre udkørte konkurrenter til to ugers genoptræning, hvor 

vi sammen skal genfinde lysten til at dyste om guldet. Vores genoptræningscenter er kendt 

for at være et aktivt rum, hvor alle er iført deres sejeste træningstøj og ej forglemme deres 

flotte sølvmedalje. Derfor beder vi dig om at iføre dig netop de to ting, for på den måde at 

kunne finde dine nye ‘medkonkurrenter’ i mængden.   

I skal møde op på:  

 Trekroner St.  

Kl. 09:40 

 Den 16. August  

  

Her vil du blive mødt af dit genoptræningshold, os! Vi har samlet et hold 

af professionelle beerpongspillere og trænede hyggehoveder, som vil sørge for, at du får 

det bedste ophold nogensinde. Vi vil gå samlet fra Trekroner 

st. mod genoptræningscenteret RUC, og jeres bygning 45.3!  

Men hvad indebærer genoptræningen fra sølv til guld?  

Genoptræning forløber sig fra d. 16. august til d. 28. August i cirka-tidsrummet 10-

17 (Med frivillige aktiviteter efter kl. 17.). Dagene vil blive brugt på at lære hinanden bedre 



 

 

at kende inden hverdagen går i gang. I vil blive præsenteret for faglige indslag, informeret 

om praktiske oplysninger og deltage i sjove og skøre lege, der vil danne rammen for det 

sejeste genoptræningsophold. Det intensive træningsforløb (Rustur) foregår fra onsdag d. 

25. Til lørdag d. 28. august. Det bliver det bedste ophold i dit liv, så det vil du næppe ønske 

at gå glip af! Tilmeldingslink samt flere informationer vil komme ud senere. 

 

For på bedst mulig måde at kunne holde dig opdateret om dit genoptræningsophold, har 

vi oprettet en Facebook gruppe. Meld jer ind I Facebook gruppen her:    

Link:  Genoptræning for dig der næsten kom først   

  

Vi glæder os til at møde jer  

Hilsen Niels, Ida, Sandra, Nadia, Rikke, Anthon, Danny og Kathrine   

  

Kort opsummering:   

• Introperioden strækker sig fra d. 16. Til d. 28. August.  

• Du møder den 16. August 09:40 på Trekroner St.  

• Toget fra København H (mod Holbæk) ankommer på Trekroner st. klokken 

09:32. Toget fra Roskilde (mod Østerport) ankommer på Trekroner st. klokken 

09:43. 

• Rusturen er fra onsdag d. 25. til lørdag d. 28. august. Her skal du forvente, at 

du skal tidligt afsted onsdag og er hjemme lørdag eftermiddag/aften.  

• Rusturen vil koste 550,-. Dette dækker transport og forplejning, men ikke 

drikkevarer.  

• Vi har lavet en facebookgruppe til 

jer: https://www.facebook.com/groups/793323681166411  

  

Skulle du have personlige spørgsmål eller lignende, så er der også mulighed for at 

kontakte os via mail. Hvis du har akutte spørgsmål, er det muligt at kontakte os telefonisk 

mellem 12-16 i hverdagene, og hvis du ikke får kontakt med det samme, så ringer vi 

selvfølgelig tilbage hurtigst muligt       

https://www.facebook.com/groups/793323681166411
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Ida: ilhj@ruc.dk  Niels: nhjb@ruc.dk 

Tlf. 28142065  Tlf. 27118729 
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