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B: Rusturene
§ 21
Ruskoordinatorerne har til opgave at arrangere den årlige introduktion for de nye
veterinærstuderende fordelt på tre individuelle rusture.
Stk. 2 – Den overordnede ruskoordinator er ansvarlig for at forfatte første velkomstbrev
samt overdrage dette til SUND Studieservice.
Stk. 3 – Den overordnede ruskoordinator skal sørge for, at kommunikationen mellem de
tre grupper af koordinatorer fungerer, samt tage endelige beslutninger hvor de tre grupper
ikke kan nå til enighed.
Stk. 4 – Koordinatorerne er ansvarlige for rusturenes arbejde.
Stk. 5 – Koordinatorerne vælges på generalforsamlingen. De opstilles og vælges separat
til de tre rusture. For at kunne vælges som koordinator, skal man have deltaget på mindst
én VMF-rustur som instruktør.
Stk. 6: Rusinstruktører (RI)
a) Potentielle RI skal betale det fulde beløb for prærustur og rustur senest til den
deadline, der udstikkes af den økonomisk ansvarlige.
b) For at være potentiel RI skal man være aktivt medlem af VMF.
c) AntalletafRIpåhverrusturmåikkeoverstige36,plusevt.etmedlemafen
anden faglig forening på KU-SUND. Er dette tilfældet foretager koordinatorerne for
den pågældende tur lodtrækning efter følgende system:
i. Alle potentielle RI der opfylder de i a. og b. beskrevne betingelser inddeles i tre
puljer: 1) 1. års studerende, 2) 2. års studerende, 3) 3. års studerende+.
ii. I pulje 1) trækkes lod om 16 pladser, i pulje 2) trækkes lod om 9 pladser, og i
pulje 3) trækkes lod om 11 pladser.
iii. Er antallet af potentielle RI i en eller to af de tre puljer mindre end det tilladte
antal RI, trækkes lod blandt de afviste i den/de resterende puljer.
d) RI som udebliver fra obligatoriske datoer, herunder selve rusturen, uden
koordinatorernes accept udelukkes fra deltagelse i rusforløbet det efterfølgende år.

RI, der hjemsendes fra rusturen som følge af overtrædelse af ”VMF’s regler for
rusinstruktører”, udelukkes fra deltagelse i rusforløbet det efterfølgende år.
e) Har man ikke tidligere været RI skal man deltage i Tværfaglig Forenings (TVF)
rus-kursus.
Ændres til:
e) Har man ikke været tidligere RI, skal man deltage i RusInstruktørKursus (RIK)
afholdt af RusInstruktørKursus-udvalget (RIKu).

