
 

 

Hoowdy cowboys, cowgirls og alle cows derimellem!  

Langt tilbage i tiden, nærmere bestemt 1972, besluttede en række hæderlige akademiske lovløse at 

opføre, det vi i dag kender som Roskilde universitetet, midt ude på prærien. 

 

Nu er det blevet jeres tur til at indtræde i westernsamfundet i den lille by på ved navn Trekroner. Gør 

jer klar på en masse ‘ulovligheder’, spas og selvfølgelig en masse akademisk forberedelse. 

 

Vi, jeres sheriffer (Simon, Gustav, Sara, Josephine, David, Frederikke, Jacob, Marcus og Amalie) har 

brugt lang tid på at forberede en masse forskellige dueller til jer, der skal gøre jer til ægte American 

cowpersons og ikke mindst forberede jer på den mest støvede rustur i ægte westernstil. 

Husk derfor at melde jer til! Link vil I kunne finde i vores facebook gruppe linket nedenunder, eller 

ved at gå ind på sr-ruc.dk/studiestart-2022  

Jeres rustur vil foreløbe sig fra 18-21 august og koster 600,- at deltage i. Den er ikke obligatorisk, 

men vi anbefaler virkelig at tage med! 

 

Jeres introforløb vil foregå fra den 16-26 august, med fridage indimellem som vi vil informere jer 

om senere. Tirsdag d. 16 august vil vi tage imod jer alle sammen for første gang. Jeres ærede she-

riffer vil eskortere jer fra Trekroner st. til vores saloon 45.2 for at beskytte jer mod de lovløse og 

prærieulve. HUSK derfor jeres BEIGE camouflage som beskyttelse mod netop disse. Vi mødes på 

Trekroner statione klokken 09:40. Hvis I er med toget fra København kan i tage det der ankommer 

på Trekroner station 09.38.  

 

Forbered jer på intense opgør mellem det gode og det onde, dødelige revolverdueller og det vigtigste 

af alle konkurrencen om hvem der har de hurtigste cowboystøvler. Måske kan dette blive billetten til 

den sherifstjerne, som du så længe har drømt om. Vores mission er, at gøre jer til Lovens retfærdige 

håndhævere i en grad som selv Lucky Luke ville blive misundelig på. 

 

Ps. Vi er søde. Alt er hyg. Det er ikke en reel duel. Bare mød op i dit svedigste Western/du-har-nok-

regnet-farvetemaet-ud-tøj (BEIGE), så vi ved, at I rent faktisk tilhører verdens svedigste Ruslinge-

prærie, og vi kan kende forskel på jer og de over tusind andre studerende der starter denne dag.  

 

Vi glæder os til at møde jer og sørge for at I får den fedeste start på jeres uddannelse. 



 

 

 

Mere info følger, så join facebookgruppen: https://www.facebook.com/groups/1001625473843299 

https://www.facebook.com/groups/1001625473843299

