
 

 
 

 
 

Introadministratorer: 

OVERSIGT OVER INTROFORLØB 2018 
HA. PRO 

 

 Jonatan: + 45 61 79 69 40 

 Olivia   : + 45 28 60 43 57 

 

Velkommen til HA Pro. Vi glæder os til at byde dig velkommen på CBS. Inden de akademiske løjer 

går løs, skal du på rustur, så du kan møde dine medstuderende. Det bliver nogle intense dage hvor du 

både kommer til at socialisere og få en forsmag på studielivet. 

Under introen til CBS’ retningslinjer selvfølgelig blive overholdt. Det er vigtigt at understrege, at man 

altid kan sige fra, om det er til aktiviteter, alkohol eller noget helt tredje 

 

Estimeret pris for introforløb: 800-850 kr. (lignende sidste år)  

Link til gruppe: Ikke oprettet endnu 

 

Kalender for hele forløbet - Oversigt 

20. august 21. august 22. august 23. august 
Dagen begynder kl. 10 ved Dagen begynder Vi er i Sverige Vi er i Sverige 

Frederiksberg runddel kl. 12 

Vi skal til Sverige 

24. august 
Vi skal hjem fra Sverige 

25. august 
Weekend 

26. august 
Weekend 

27. august 

Dagen begynder 

kl. 9:00 

28. august 
Dagen begynder kl 10:00 

29. august 

Dagen begynder 

kl. 10:00 

30. august 

Dagen begynder 

kl. 11:30 

31. august 

Dagen begynder 

kl. 12:30 

 Huskeliste/Pakkeliste 
 Husk at købe billet til rusturen. Vejledning om billetkøb finder du på facebookgruppen: 

“HA PRO 2018”. Første dag får du et armbånd der skal beholdes på under hele 

introforløbet. 

 Tjek mødested og tider. Sørg for at komme til tiden og det rette sted hver dag. 

 Den 21. skal vi 3 dage til Sverige. Sørg for at pakke tøj efter vejret 

 Husk dit pas og kørekort til den svenske grænsekontrol. Husk også dit blå sygesikringskort. 

 Sovepose 

 Håndklæde og toiletgrej 

 Hvid t-shirt der må tegnes på 

 Et sæt tøj + sko der må blive meget beskidt (eks. hvid t-shirt, sportsshorts, klipklapper) 

 T-shirt til lyskrydsfest 

 Madpakke til bussturen til Sverige 

 Varmt tøj 

 Pro-trøjen (udleveres den første dag) 

 Husk at følg HA Pro på snapchat: xx og instagram: CBS_Pro og #CBSPRO



 

DAGENE – oversigt: 
Børnehave - Mandag d. 20/8  

Nicole og Tobias 

 

Velkommen til din første dag på HA Pro. Denne dag skal vi lære hinanden at kende samt få en masse 

praktiske oplysninger om de næste 2 uger. Dertil indleder vi rusturen med en fest på Farfars! 

 
Tidsplan: 

10:00 Alle møder op ved Frederiksberg runddel. Vejlederne står klar til at byde velkommen 

10:30 Sjove lege i Frederiksberg have 

12:00 Introduktion til studiet og rustur 

18:00 Middag hos vejlederne 

20:00 Fest på Farfars 

 

Husk: 
 Medbring billet printet eller på din telefon 

 Hav tøj på efter vejret. Vi skal være udenfor det meste af dagen. 

 Ingen madpakke - vi sørger for frokost 
 

 
 

 

 

Teenage årene - Tirsdag d. 21/8 
 

I dag skal vi til Sverige. Sørg for at have pakket og mød op i god tid. Husk at mebringe dit pas. Dagen står i 

teenageårenes tegn. 

 
Tidsplan: 

12:00 Mødes ved parkeringspladsen foran Solbjerg Plads. 

14:30 Ankomst til hytten i Sverige. Udpakning samt praktiske informationer. 

16:30 Sjove lege 

19:30 På rundtur i teenageårene 

21:30 Lysskrydsfest 

 

Husk: 

 Oppakning til 3 dage (se pakkeliste) 

 En flaske barberskum 
 Madpakke til busturen. Der er først aftensmad 18:30. 

 Udklædning til lyskrydsfesten om aftenen 



 

Forsvarets dag - Onsdag d. 22/8 
 

Tidsplan: 

9:45 Dagen begynder med lækker morgenmad 

12:00 Dagen står i kønnenes tegn, og den altafgørende kappestrid om en helt uovertruffen præmie 

begynder 

15:00 Frokost 

17:00 Vær beredt…. Forsvarets dag begynder 

22:00 Blå Fest i laden 

 

Huskeliste: 
 Tøj+sko der gerne må blive beskidt 

 

 
 

 
Studenterkørsel - Torsdag d. 23/8 
Anne og Thomas 

 

 
Tidsplan: 

9.15 Godmorgen i sverige 

11.30 Du skal til din sidste eksamen i gym 

15.00 HURRA nu er huen på... 

17.15 … og vi skal ud på ‘studenterkørsel’ 

21.30 Dancing in the moonlight 

 

 

 

 
 

 

Sabbatår - Fredag d. 24/8 
Lukas og Christina 

 
I dag holder vi Sabbatår. Det vil sige, at vi skal arbejde, så det er muligt at komme ud at rejse, og så 

selvfølgelig på tur tilbage til København. Som enhver rejse byder, er der selvfølgelig mulighed for at få 

souvenirs med hjem. 

 

 
Tidsplan: 



 

 

08:30 Morgenmad og oprydning - Vi arbejder i vores sabbatår 

12:00 Busafgang mod København - Sabbatåret bruges også på at rejse 

13:30 Forventet ankomst på CBS 

 

 

 
 

 

Åbent hus på CBS - Mandag d. 27/8 
Martin og Marie 

 
Fun fact: “Jyden han æ stærk å sej.” Marie og Martin er holdets stolte jyde-duo. De er ikke er alene 

gennemsyret af ‘rød grød med fløde’, de er også fra Horsens. Trods deres rødder fra den jyske, sorte muld, 

har de formået at indstille kompasset og betragtes nu som erfarne stifindere i Københavns indre by, vilde 

natteliv og hæsblæsende cykelstier. 

 
Tidsplan: 

9.00 Velkomst til Åbent Hus på CBS. Vi har glædet os til at se jer. 

Mødes på Kilen kl. 9:00 

9.15 - PRO præsenterer: CBS er kendt for sine mange forskellige udvalg. PRO-linjen er ingen 
12.00 undtagelse. PRO har på sin korte levetid oparbejdet en vifte af attraktive udvalg. Mød andre 

studerende og de mange muligheder PRO tilbyder. 

13.00 - CBS rundt. Få en fornemmelse af campus og hvor din fremtidige forelæsninger skal foregå; I 
16.00 smukke rammer rundt omkring på Frederiksberg. 

16.00 - Nexus. Slut dagen af med læskende forfriskninger i godt selskab, inden vi ses senere (mulighed 
17.00 for at tage hjem og gøre sig klar). 

18:00 Pubcrawl. Ikke alene byder dagen på ‘CBS-rundt’, nu skal vi Københavns intense natteliv 

rundt. Vi skal danse og smage på et udpluk af vores favorit stambarer. 

 

Huskeliste: 
 PRO-trøjen. Ellers skal der danses. 

 Tøj efter vejr. Vi skal tilbringe noget tid udendørs (men solen skinner jo heldigvis altid på CBS). 

 Mors madpakke - medmindre du finder noget smagfuldt i Spisestuerne. 
 

 
 

 

 

København rundt - Tirsdag d. 28/8 
Tobias og Nicole 



 

 

 

Den første del af dagen står på introduktion til CBS organisationer. Efter frokost kaster vi os ud i en sand 

PRO-tradition: København rundt, også kaldt Flyt hjemmefra. En oplevelsesrig aktivitet der finder sted over 

hele byen, hvor man bliver forberedt på at flytte hjemmefra. Vi skal gå en masse, så husk godt gåtøj. Dagen 

slutter med spas og fest på La Bar. 

Tidsplan: 

10:00 Dagen starter på Kilen 

10:30 Oplæg om CBS organisationer 

11:30 Frokost 

12:15 Introduktion til København rundt - Flyt hjemmefra 

13:00 Flyt hjemmefra 

20:00 Fest på La bar 

 

Huskeliste: 

 PRO-trøjen 

 Frokost 

 Rejsekort (ingen cykler) 
 

 
 

 

 

Eksamen - Onsdag d. 29/8 
Lukas og Christina 

 
I dag skal vi prøve at se, hvordan det er, man tænker som Pro-studerende, og have en forsmag på livet på 

Business-skolen. Dagen starter med at to undervisere, og gamle pro-studerende, fortæller om, hvordan man 

tænker som projektleder, og hvordan omverdenen påvirker vores tanker og hjerner. Herefter vil der være en 

Case-competition, hvor det er jeres tur til at afprøve projektlederrollen, og I skal dyste i en spændende case. 

Hertil er selvfølgelig en “eksamen”, hvor den bedste case vil vinde. Til sidst skal I alle stifte bekendtskab 

med et ægte pro-event: Pro Mingle-Mix! 

 
Fun fact: 

Tidsplan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huskeliste: 

10:00 Dagen starter på kilen 

10:30 Fuckr med din hjrne - Pro Edition 

12:00 Case-Competition 

16:00 Årets case-vinder findes 

21:00 The drunken flamingo 

 



 

 Det gode humør 

 Et godt hovedet skruet på kroppen 
 

 
 

 
Lynæs - Torsdag d. 30/8 
Thomas og Anne 

 

 
Tidsplan: 

11.30 Vi mødes på Solbjerg Plads 

13.00 Ankomst til feriedestination og dagens udskejelser begynder 

18.00 Aftensmad i aftensolens skær 

19.30 Fiesta 

02.00 Hjemkomst til København 

 

Huskeliste: 

 VARMT TØJ!!! Husk det 
 Badetøj og håndklæde 

 Solferie-udstyr ifa. solcreme og kulørte solbriller 
 

 
 

 
 

 

Dimission - Fredag d. 31/8 
Jonatan og Olivia 

 
Tidsplan: 

12:30 Mødes ved SP210 
Forberedelse til studiestart 

15:30 Dimissionsforberedelse i Kongens have 

17:00 Prokal-overrækkelse 

18:00 Middag hos vejlederne 

21:30 Dimissionsfest på minibar 

 

HUSK: 

 Udklædning i introgruppens tema 
 

 


