




Kväll: Vi börjar nollningen med ett storslaget pubbhäng där vi 
generaler kommer presentera oss och du kommer få träffa din 
nollningsgrupp och mingla runt. Dags att träffa alla härliga 
PiL:are!

Var: Östgöta nation 

När: 
Wild Kids, Harry Potter & Mimmi/Musse - 16.30 - 19.30 
Pirates of caribbean, Byggare Bob &  Superhjältarna - 20.00 - 
23.00 
Alla tider för alla dagar är preliminära, vi återkommer med mer exakta tider.

Torsdag 26/8 



Dag: Vi startar dagen vid Botaniska trädgården 
klockan 12:00  där vi kommer ha vårt 
egendesignade:de PIL-Amazing race. Cykel kan 
behövas!. 

Kväll: Förkrök i varje enskild faddergrupp med 
hög musik, lekar och dans. Sedan slår vi ihop 
faddergrupperna och har fest tillsammans. Låt oss 
visa vilka som är bäst på fest! Spika klockan 20.00, 
för då startar kvällen.

Fredag 27/ 8 



Dag: Glöm tråkiga och traditionella 3 kamper! 
Här kommer en 6-kamp äga rum, och inte 
vilken 6-kamp som helst, utan slaget om  
HR-kampen. Klockan 12.00 i Sankt Hans 
Backar, missa inte!

Kväll: Lite senare är det dax för nollningens 
allra första sittning. Denna blir av på inget 
mindre än Lunds Nation klockan 19.00. Va där, 
taggade och redo för en grym kväll! 

Lördag 28/8 



Söndag 29/8 

Dag: När bakisen slår som tyngst tycker vi att 
dagen ska startas på bästa sätt med en härlig 
brunch hos din faddergrupp klockan 11.00. Här är 
de även på sin plats att börja planera för hur er 
bästa förfest ska se ut som kommer äga rum 
senare i veckan.

Kväll: När batterierna åter är laddade så är det 
dax för världens längsta  “Flip the cup turnering”  
vid parentesen kl: 20.00. Det vill ni inte missa! 
1,2,3 - FLIPPA!



Måndag 30/8 

Dag: Ni har nu nollats i några intensiva dagar och 
vi tycker därför att denna dagen får ägnas åt att 
vila upp er på. (Så ni orkar resterande tid av 
nollningen…) Vissa har introduktion till kurser i 
skolan medan andra är helt lediga. Skönt ändå 
va? 

Kväll: Till kvällen väntar ett frivilligt middags 
lotteri då denna dagen egentligen är en vilodag. 
Nollningens kämpar som aldrig ger upp och 
därmed vill vara med på detta, behöver meddela 
detta till generalerna senast lördag 28/8.



Tisdag 30/8 

Dag: Vi börjar redan klockan 9.00 med att visa er runt i 
Lund. Det är nämligen dags för den årliga 
stadsvandringen. Ni kommer att få möta några 
samarbetspartners till PiL och även möta våra olika 
utskott och positioner i våran studentförening. Nyttig 
och bra info, helt enkelt!

Kväll: Efter att vi splittrades på dagen så kommer vi 
såklart att mötas upp igen framåt kvällen. Nu är det dax 
att förbereda cykeln, hjälmen och alla skydd för ikväll 
blir de cykelfest!! Ni möts hemma hos en fadder vid 
19.00 och fortsätter att festa kvällen och natten lång. 



Onsdag 1/9 

Dag: Vad är inte roligare än att starta dagen med 
en poängjakt? Vi möts vid Stortorget klockan 
10.30 för att starta igång dagen med galna 
uppdrag. Här gäller de att samla ihop så mycket 
poäng som möjligt till laget. (Lämna de pryda 
och skammen hemma…) 

Kväll: Vi kommer efter några timmars vila 
mötas upp hos en fadder på förkrök med drop in 
från klockan 17.00. Därefter möts alla upp för att 
dra vidare på nollningens andra sittning som äger 
rum på Göteborgs nation. 



Torsdagen 2/9  

Kväll: Vi kör en sovmorgon och laddar upp inför 
den stora kvällen som äntligen är kommen,  
nämligen tävlingen om den “ Bästa förfesten”. 
Klockan 16.00 börjar kalaset och generalerna ska 
cykla runt till allas faddergrupper för att skåda 
förfester av allra högsta kvalitét. Nu är det eran tur 
att visa generalerna hur man ska festa! 



Fredag 3/9 

Dag: Efter gårdagens bravader så lär vi alla vara 
utmattade och en välförtjänt vila väntas här. 

Kväll: Vi möts upp i samlad trupp klockan 18.30 
vid Centralstationen där vi tillsammans ska gå 
den klassiska ÖL milen till Lomma. På stranden 
väntas beach party så lämna era nollning kläder 
hemma, för på kvällen väntar Hawaii tema.



Lördag 4/ 9 

Dag: Dagen alla fruktar för är kommen, nollningens allra 
sista dag... Men vad kan man göra åt saken förutom att maxa 
dagen och ha hur roligt som helst? Därför kickas lördagen 
igång med en champagnefrukost hos en fadder klockan 
11.00. Efter champagnefrukosten möts vi alla upp för lite 
roliga aktiviteter.

Kväll : Vi avslutar nollningen på bästa möjliga sätt, en 
finsittning på Lunds nation. På med skjorta, klänning eller 
andra finkläder! Här kommer ni även få möjlighet att träffa 
treor från PA programmet. En riktig PA-sittning!

Lördag 4/ 9  



Föreningen PiL -
Personalvetare i Lund

Önskar er en underbar tid i Lund!

Har ni några frågor kan ni kontakta era 
generaler:

Smilla Engdahl: 0723-20 53 55
Marina Hultén: 0761-64 27 99
Max Jonevret: 0700-91 68 85

Följ oss även på våra sociala medier för mer pepp 
inför nollningen!

Instagram: @personalvetareilund
Facebook: Personalvetare i lund
Hemsida: www.personalvetareilund.se

IT'S TIME TO BRING BACK 
THE NOSTALGIC VIBE


