Uppdragslista för insparken 2012
Under insparksveckorna och fram till och med gasquen den 12e september kommer ni ha tid
på er att genomföra uppdrag. Olika uppdrag ger olika många poäng, och målet är självklart
att vara den grupp med flest poäng vid slutet av gasquen - vinnarna kommer att belönas.
Den som avgör om utförandet av uppdraget har lyckats är i de allra flesta fall era egna
faddrar, som i poängjakten kommer att agera som opartiska domare. I vissa fall behövs även
en eller två andra faddrars godkännande för att ni ska bli tilldelade poängen. Utför ni uppdrag
på egen hand, utan era faddrar, behövs bildbevis. Ni ska under veckornas gång kontinuerligt
rapportera genomförda uppdrag till era faddrar som ansvarar för att hålla koll på er grupps
poängräkning.
Minuspoäng kan utdelas till följd av oschysst uppförande, detta betyder att även om ni är i
olika grupper är det ej tillåtet att håna eller förstöra för andra grupper.

Här kommer uppdragen:
- Dagens gåta: Varje dag kommer en av faddrarna lägga upp en gåta på gruppen “Inspark för Kandidatprogrammet
i Freds- och Utvecklingsstudier, HT 2012” någon gång mellan kl. 17:00-18:00. Första gåtan kommer den 29e augusti
och den sista 12e september. Den representant från en grupp som kommenterar inlägget med rätt svar först erhåller
poängen. (10p/gåta)
- Pussas på Kungens högar (5p)
- Hamna med i UNT med antingen bild eller namn (50p)
- Få hjälp av en tant över gatan (10p)
- Fånga en fisk i Fyrisån (25p) - Fiska upp något ur Fyrisån (15p)
- Planka in på en lektion i Utvecklingsstudier (10p)
- Etablera mailkontakt med:
o Paul Collier (10 p)
o John Mearsheimer (10p)
o William Easterly (10p)
o Adrian Leftwich (10p)
o Amartya Sen (20p)
o Peter Wallensteen (10p)
o Dean G. Pruitt (10p)
o Dalai Lama (30p)
(Mailkontakt innebär en mailkonversation med minst 2 svar från författaren, vad ni vill diskutera med respektive
författare är upp till er själva)

- Ta ett foto på hela gruppen (faddrarna behöver ej vara med på bilden) framför:
o Stockholms nation (1 p)
o Uplands nation (1p)
o Gästrike-Hälsinge nation (1p)
o Östgöta nation (1p)
o Västgöta nation (1p)
o Södermanland-Nerikes nation (1p)
o Smålands nation (1p)
o Västmanlands-Dala nation (1p)
o Kalmar nation (1p)
o Norrland nation (1p)
o Värmland nation (1p)
o Gotland nation (1p)
o Göteborgs nation (1p)
o Universitetshuset (1p)
o Ångströmslaboratoriet (5p)
o IKEA (5p)
o Domkyrkan (1p)
o Statsvetenskapliga institutionen (1p)
o Slottet (2p)
o Freds- och konfliktinstitutionen (1p)
o Evolutionsbiologiska muséet (2p)
o Studenthälsan (1p)
o Blåsenhus (2p)
o Tillsammans med Wallensteen (10p)
o På ett Flogstatak (5p)
o Utanför Studentbokhandeln (1p)
o Utanför Palermo (2p)
(Om gruppen på bilden dessutom poserar i en människopyramid får gruppen 2 extra poäng per bild, extra kreativitet kan belönas med bonuspoäng)
- Hitta golvplattan som inte följer mönstret i Universitetshuset (15p)
- Hitta på en egen programsång med tillhörande dans (20 p) - Utför dansen på valfri klubb (15p)
- Hitta en teknologstudent som kan lära er årets teknologdans (dansen måste framföras inför minst 3 faddrar och
godkännas, alltså inte enbart av era egna faddrar) (25p) - Haka på ett gäng teknologstudenter i färd med att framföra sin dans på en pub/klubb. (25p)
- Lära sig “Fresh Prince in Bell Air”-soundtracket (15p)
- Utföra en flashmob av valfri karaktär någonstans i stan, ska filmas (10-20p beroende på hur lyckad flashmoben
blir)
- Bada i Fyrisån (30 p) - Snorkla på samma gång (15 extrapoäng)
- Byt upp er blyertspenna, den som har den mest värdefull/roligaste saken vid gasquen får poängen (25p)
- Svepa en öl på Palermo (10p)
- Facerapea den egna gruppens fadder (5p) - Facerapea en annan grupps fadder (10p)
- Planka (träningsformen) utanför Domkyrkan (2p)
- Stå någonstans på stan med en cykelpump och erbjud gratis pumpning mot en kindpuss (1p per pumpning)
- Sjunga McDonaldslåten inne på Burger King (5p)
- Hitta tre läkarstudenter och ta kort med dem (10p)
- Byt cykel med någon (25p)
- Samla in pengar genom att spela tamburin eller sjunga på stan (insamlade summan/2=antal poäng)
- Hitta ragg åt fadder (15 p, faddern avgör om det lyckats)
- Dansa runt lyktstolpen på Stora Torget (10p)
- Köra ett Friskispass på valfri plats och få minst 5 främlingar att haka på (25p)

- Fria till en fjortis (10p) - Få en cigg från densamme (15p)
- Ta reda på vad ett så kallat KK-kort är, hitta en person med ett sådant och se till att utnyttja det (10p)
- Leka mullvad på antingen Pol. Kands eller statsvetarnas nollning, ta reda på vad de tycker om Pad-kandidaterna
(25p)
- Hitta stans billigaste stora stark (5p)
- Skapa ett max 5 minuter långt spex som ska framföras på gasquen (kan ge upp till 40 p, avgörs under gasquen)
- Få Lisa Karlborgs nummer (10p) - Få en dejt med densamme (30p)
- Ät lunch på en nation hela gruppen (5p)
- Sjung en kärleksserenad för en annan grupp, stå gärna på knä (20p)
- Utföra dansen ni har kommit på under en klubb (10p)
- Få en bartender att komma på en ny drink som döps efter dig (25p)
- Få Tove Melin att dansa på bardisken till Alla som inte dansar är våldtäktsmän (20p)
- Få Tove Melin att dricka skumpa (10p)
- Raka Peter Peltolas skägg (30p)
- Pussa en bartender på kinden (1p per bartender)
- Kom in bakom baren på en nation och få bartendern att låta dig göra en egen drink (10p)
- Styr gemensam efterfest där minst 4 medlemmar i varje grupp deltar (30p)
- Uppvakta andra gruppers faddrar med blommor och dikter, låt din kreativitet flöda. Bonuspoäng finns att få (5-25
p)
- Lär dig alla reccars namn (20p)
- Få en drink döpt efter din faddergrupp (15p)
- Få alla grupperna att dansa ringdans på Stora Torget (15p)
- Starta ett rejv med minst 20 deltagare (samarbeta med andra grupper är ett tips) (20 p)
- Dra raggningsrepliker för okända människor (1p per replik)
- Gå in till Snerikes kök för att söka jobb och säga att man SÅ gärna skulle vilja jobba med er här på Stockholms
nation (10p)
- Hoppa jämfota upp för Carolinabacken (5p)
- Beställa en taco på spanska i taco-vagnen vid saluhallen (10p)
- Utmana ett annat lag i tabascoätartävling, den som äter mest vinner (30p till vinnande laget)
- Käka en kebabrulle från rosa pantern och fråga ägane hur många ”points” såsen innehåller (15p)
- Anordna en längdhoppstävling mellan deltagare från (minst) två grupper i rådhuset (20p till de deltagande lagen)
- Knacka på Bror Hjorts hus och fråga om din bror möjligtvis är där, då du tappat bort honom (15p)
- Spendera en natt på en vänlig själs golv (10p)
- Sno ett bord från en juridikstudent på Dagis och rapportera reaktionen (25p)
- Hänga en blomsterkrans runt Hammarskjöldstatyn på Dagis (10p)
- Fråga i receptionen på Carro om Silverbibeln är utlånad (15p)
- Fråga i Studentbokhandeln/Bokia om Silverbibeln finns i pocketformat (10p)

- Bjuda en random människa på ketchup från BK/McDonalds (5p)
- Fråga en random om det är långt till Vasamuseet (2p)
- Beställ ett glas mjölk på Stockens klubb (5p)
- Sätt upp affischer på Eko att all ekonomisk undervisning är inställd pga jordens undergång 2012/dåligt väder/valet i Mongoliet (10p)
- Gå in på Apoteket och förklara med gester att du vill köpa kondomer (25p)
- Gå in i en mataffär och köp en gurka och vaselin, stamma och fnittra när du betalar (30p)
- Vaxa en random människas ben (30p)
- Fria till en lyktstolpe (5p)
- Beställ en öl på en pub/klubb. Be om ett sugrör, drick upp ölen med sugröret (10p)
- Gå in i en affär, kryp på golvet fram till hundmatshyllan och skäll (15p)
- Gå in i en affär, lägg dig på/vid/i frysdisken. När personalen undrar vad du håller på med, svara “Jag måste bara
svalka mig, jag är så het.” (20p)
- Gå på takfest i Flogsta (10p per medlem i gruppen som är med)
- Skänk kärlek till världen. (5-25p, kreativitet belönas)
- Sälj valfritt föremål till en gatuförsäljare (10p)
- Fistbumpa med en polis (25p)
- Fika med varma gubben (10p)
- Fotografera en iller (30p)
- Finn en sponsor till UPaD (25p)
- Skaffa en maskot (10p)
- Hitta Steeven (35p)
- Hitta Zootissalen (10p)
- Ta reda på vad Kronprinsessan Victoria skrev sin C-uppsats om (30p)
- Hamna på bild tillsammans med taqueríamannen+hans sombrero (15p)
- Bjud ut Wallensteen på en dejt (10p)
- Åk cykeltaxi (10p)
- Posera med kanonerna utanför slottet, kreativitet och TEMA belönas. (10p)
- Lämna ett brev i Anton Ingstedts brevlåda (5p)
- Dekorera kanonerna vid slottet med blommor och dylikt (5-15p)
- Sjung ”Små paddorna” med dans på stortorget eller vid domkyrkan (15p)
- Gå fram baklänges till en bar, säg “jag är ledsen att jag inte kan titta på dig när jag beställer, men jag har blivit
omvänd” (10p)
- Skriv en lista med raggningsrepliker, varje måste ha testats på okänd person innan den skrivs ner (1p per replik,
räknas ihop vid början av gasquen)
- Låtsas att det är vinter, ta på dig en täckjacka, gå in på valfri sportaffär, säg till kassörskan “jag vet inte om ni har
märkt det, men era jackor har fruktansvärt dålig ventilation. Jag svettas ju ihjäl.” Lämna affären med besviken min.
(15p)

- Håll ett emotionellt tal vid passande tillfälle då alla reccar är samlade, minst 1 minut långt (25p)
- Gör en pappersloppa, få folk på stan att stanna och leka med dig (1p)

