
Fadderuken 2020 MIT 

 

Hei, og velkommen som ny student ved NTNU. 

Som student ved maskiningeniør på NTNU kan du bli medlem av vår linjeforening MiT. Det er 

MiT som har ansvaret for fadderuken. Vi legger opp til mye fest og moro de to første ukene 

dine som student. Her vil du bli kjent med dine medstudenter, faddere, campus og 

Trondheim generelt.  

Fakultetet vil sende ut en detaljert mail til alle nye studenter med oppmøtested og tid for 

første skoledag. For å lett navigere rundt på campus så anbefales det at dere laster ned 

appen MAZEMAP. Denne appen har kart over alle NTNU campus.  

Som følge av Covid-19 så vil fadderuken i år bli litt annerledes enn tidligere, da vi må ha mye 

mer fokus på smittevern. Vi vil at du som ny student skal vite at dette er noe vi tar på alvor. 

Ingen skal kvie seg for å møte opp i fadderuken, på grunn av smittesituasjonen. Det er også 

viktig at man sier ifra og holder seg hjemme dersom man tror man er smittet eller har 

symptomer osv.  

Mange av dere har sikkert hørt om fadderuken ved NTNU eller andre universiteter. Det er 

ingen hemmelighet at det blir fest og alkohol. Når det er sagt så er det INGEN form for 

drikkepress. Hver enkelt avgjør selv om de ønsker å nyte alkohol under fadderuken, og vi 

respekterer det valget som hver enkelt tar. Vi i MiT har nulltoleranse for mobbing, 

trakassering ol.  

Vi som faddere er her for å hjelpe dere, slik at dere skal få en fin start på studentlivet. Når 

det er sagt så håper vi som faddere at alle møter opp og blir med. Fadderuken byr på nye 

venner og minner, så vi gleder oss til å møte dere Mandag 10. August.  

Hvis noen har spørsmål til fadderuken så er det bare å ta kontakt med meg på 

Facebook/Messenger: 

 

Oliver Lillefjell Moen 

Faddersjef MIT 

 

 

 

 

 

 

 



Program for fadderuken 2020 MiT 

Mandag 10.08.2020 

 

Oppmøte utenfor VE22 Verkstedteknisk. Oppmøtet varierer ut i fra første bokstav i etternavnet. 

Tidspunktene er som følger: 

Kl. 09.30-09.45: Oppmøte for deg med etternavn som starter med A-F 

Kl. 09.45-10.00: Oppmøte for deg med etternavn som starter med G-L 

Kl. 10.00-10.15: Oppmøte for deg med etternavn som starter med M-S 

Kl. 10.15-10.30: Oppmøte for deg med etternavn som starter med T-Å 

 

Inndeling av faddergrupper, etterfulgt av frokost hos hver faddergruppe. Hver faddergruppe 

streamer immatrikulering live. 

På kvelden hoster hver faddergruppe vors. Dine faddere bestemmer sted og tid. 

Tirsdag 11.08.2020 

Vi setter sammen to og to faddergrupper som møtes hjemme hos en av fadderne.  

 

Onsdag 12.08.2020 

Temafest Back to the 80`s, så finn fram ditt feteste 80`s antrekk. Vi setter sammen 2-3 

faddergrupper. Litt avhengig av hvor mye plass hver fadder har, slik at vi tar smittevern på alvor.  

Etter klokken 22 har vi Booket Kokomo (ID18) 50kr inngang 

 

Torsdag 13.08.2020 

Hviledag 

 

Fredag 14.08.2020 

Hver faddergruppe får en omvisning på campus av sine faddere. Tidspunkt kommer. 

Quizkveld. Alle faddergrupper møter opp på Studentersamfundet. Her har du mulighet til å bli kjent 

med alle dine nye klassekamerater. Det vil også bli premie til vinneren av Quiz`n. 

 

Lørdag 15.08.2020 

Togafest!  



Vi har leid Sukkerhuset, så kle deg i ditt fineste toga-antrekk, og møt opp for en flott kveld med hele 

MiT.  

(Sukkerhuset er ikke 100% sikre på at de får lov til å holde åpent, men vi krysser fingrene) 

 

 

Søndag 16.08.2020 

Det er ikke lagt opp til noe felles opplegg denne dagen. Lad opp til uke to med fest og moro.  

 

Mandag 17.08.2020 

Leilighet til Leilighet 

4-5 faddere stiller sin leilighet til disposisjon for fest. Hver gruppe skal innom hver leilighet med ulike 

aktiviteter for hver leilighet.  

 

Tirsdag 18.08.2020 

Rebusløp, med heder og ære til den faddergruppa som imponerer mest.  

Ca kl 1700 skal hele MiT besøke REVOLVE hvor de skal presentere hva de driver med.  

 

Onsdag 19.08.2020  

RASK-fest 

Dress to impress, så kle deg i ditt raskeste antrekk. Gruppene deles inn i to-tre faddergrupper som 

fester sammen 

 

Torsdag 20.08.2020 

Tur til Geitfjellet med quiz på toppen. Hvis vi har værgudene med oss så legger vi også opp til bading 

 

Fredag 21.08.2020 

BAR til BAR 

 

Lørdag 22.08.2020 

Leilighet til Leilighet^2 

Vi kjører på med enda en leilighet til leilighet fest. Tema for festen kommer 



 

Søndag 23.08.2020 

Her skal du sove lenge, spise en god frokost og gjøre deg klar til første forelesning mandag morgen. 

Eventuelt dra på Heidis, det er også en god plan  


