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De nya halarmärkena är här!
Roddtävlingen 13.5
Hundträff 16.5
Storsitsen 28.5
Special StudOrg idrottar 18.5

Kära StudOrgare! Sommaren närmar sig med stormsteg och nu har vi kommit
fram till de sista studieevenemangen för denna vår. Veckans infobrev kommer
lastat här, njut nu och hoppas vi ses på Sandudds badstrand på fredag ;)

1. De nya halarmärkena är här!
I april röstade ni fram följande bidrag som vinnare i halarmärkestävlingen 2022:

Nu har halarmärkena äntligen anlänt på posten och du kan komma och
införskaffa dig ditt alldeles egna från Studde varje vardag mellan 11 och 13!
Märket kostar 3€ och kan betalas antingen med cash eller Mobilepay. Ett stort
tack till Lotta Auvinen, som designade detta färgglada bidrag som med all
säkerhet kommer att poppa fint på våra gula halare i vår!

Om du inte ännu heller har fått ditt Stegmätar-halarmärke, går det också att
hämta från Studde mellan 11 och 13 alla vardagar!

2. Roddtävlingen 13.5
Nu på fredag, alltså den 13.5, ska StudOrg göra debut i HankInvest roddtävling!
Tävlingen går av stapeln på Sandudds badplats med start klockan 17 och nu vill
vi att så många StudOrgare som möjligt kommer och heja på vårt fina lag!
Plocka med dig lite förfriskningar, slå dig ner på läktarna i vårsolen och
förbered dig på att leda våra tappra roddare i mål. Evenemanget är alldeles
gratis och det utlovas DJ-musik, god mat och festivalstämning. Vill du komma
med på efterfesten, som i år ordnas på Wanha Satama, kan du köpa dig en biljett
via denna länk:
https://kide.app/events/a61e98fd-2d6d-4cb4-b0af-138b519fe4d3
VAD? Roddtävling
NÄR? 13.5 klockan 17
VAR? Sandudds badplats
PRIS? Gratis!
VARFÖR? För att heja på StudOrgs lag, träffa studerande från andra föreningar
och njuta av festivalstämning!

3. Hundträff 16.5
Äntligen har det blivit dags för StudOrgs efterlängtade hundträff! Ta med er era
söta varelser och kom till Sibeliusparken måndagen den 16.5 kl. 18. Vi kommer
att chilla och umgås med varandra och hundarna, och om vi känner för det
kanske ta en en snabb promenad. Man måste såklart inte ha hund för att delta i
evenemanget, man kan också bara komma och gosa med alla söta pälsklingar.
VAD? Hundträff!
NÄR? 16.5 kl. 18

VAR? Sibeliusparken
VARFÖR? Vad är väl bättre än våra fyrbenta vänner en grå måndag?

4. Storsitsen 28.5
Efter fyra års paus är det äntligen dags för Storsits igen!
Storsitsen går av stapeln lördagen den 28.5 klockan 17 på Senatstorget. Kom
med och sitsa med inte bara StudOrg, utan tusentals andra studeranden från flera
olika föreningar. Storsitsen ordnas bara vartannat år, så plocka fram
studentmössan och häng med för detta är en chans du inte vill missa!
Evenemanget kostar 13€. För denna summa får du en plats på sitsen, ett
exklusivt halarmärke, efterrätt och punsch – alltså ingen dålig deal!
StudOrgs anmälan öppnar fredagen den 13.5 kl 12.00. Det finns ett begränsat
antal med platser, så det lönar sig att vara snabb!
VAD? Storsits!
VAR? Senatstorget
NÄR? Lördagen 28.5 kl 17.00 framåt
HUR? Med 13€ och studentmössan på!
VARFÖR? För senaste chans var 2018 och nästa kommer först 2024!
Vid frågor eller funderingar tveka inte att kontakta klubbmästare Oskar
Hämäläinen (+358 40 542 5151). Du kan läsa mer om evenemanget här:
https://www.facebook.com/events/416608836955905

5. Special StudOrg idrottar 18.5
Onsdagen den 18.5 är det dags för vårens sista StudOrg idrottar – denna gång i
specialvariant!

Vi spelar brännboll/koddboll i Gumtäkts Unisport och fortsätter sedan
roligheterna i Majstrandens takbastu med tillhörande klubbutrymme
(Byholmsgränden 5C). Det kommer bjudas på något gott ätbart, men i övrigt är
det BYOB som gäller.
Du behöver noll förhandskunskaper för att kunna delta i brännbollen. Inneskor
kan vara bra men är inte heller obligatoriskt att ta med sig. Sätt gärna “going”
på evenemanget så vi vet hur mycket mat vi ska införskaffa:
https://www.facebook.com/events/1134523593787819?ref=newsfeed
VAD? Brännboll & bastuchill
NÄR? Onsdagen 18.5 kl. 18, bastu fr.o.m. ca 19.15
VAR? Unisport Gumtäkt (Andra våningen), Majstrandens takbastu
(Byholmsgränden 5C)
PRIS? Helt gratis!
HUR? Med bra fiilis och valfri egen dryck

Ha en fin vecka!
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