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The people who
own Zenith overwhetmingly
choose Zenith again.
r
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ft)r hela viirlden via lntemet,

till

studerande k?inns markligt Var
en
det inte se att PaPPer skulle bli
nar
over{lodig Produkt
sekundvisaren lett oss in i det nya

millenniel?
De senaste 6ren har Zenith flera
ganger varit Pa vag ut ur ITildem och in i de liista

titlningamas 6lder. Vi hoPPas att
det iil definilivt den hiir gflngen
och att det ftam tills den sista
dagen. di den sista orange
roboten bYggt sitt sista Iegotom'
alltid ligger en bunt av Z:s
sektionsddning i studiesalen 4

ginger om iret.
Det har numret irmehiller som
vanligt lite av varje, ni kan l?isa
om sommariobb PA SKF, httr man
i,ker sratis i6 sPirvagnen' vad
,orn [ana" ia rjejhelgen och vilka
altemativ det finns till en safari

pi

savaruen.

5t(r'
//Chefredaktoren

ljejhelg med M och Z
Som alla ni som l6ser detta antagligen vet iir andelen tjejer pe Z vdldigt
169. Nu till hdsten var det inte ens l0 o/o av de som kom in pi
utbildningen som var tjejer Av denna anledning ordnar ZIG (Z: s

lnformationsgrupp) och RGM (Rekri4eringsgruppan Maskin) an helg
varje hdst dir tjejer fr6n hela sverige ffu komma och bes<ika Chalmers,
och di specifikt Z och M, under tve dagar (fredag - l6rdag). FOrra eret
kom det endast cirka 25 personer och hiilsade p6 oss. Detta berodde
sannolikt pe att RECEL (Rekryteringsgmppen Elektro) hade en snarlik
aktivitet veckan innan och var snabbare iin vi pe att skicka ut
inbjudningar. I ir valde vi att samordna utskicket med Elekho vilket
giorde att endast ungeftir 40 tjejer valde att komma pi Elektros helg
medan antalet anmAlda pa M och Z:s efter nigra avhopp drog 52 tjejer
6 dejer kom redan pi torsdagskvAllen och fick bdrja fiedagen med att
sitta med pe en fiirelAsning i mdtteknik. Resten av tjejema infann sig vi
lo-tiden utanftir karhuset. Dagen Iitr dem inleddes med en kort yisning
av kirhuset. Ddrefter fick de gi upp till [tA3 fiir att fli en firreliisning
om Chalmers och teknik i allmanhet av studierektor Peter Olsson.
Tjejema passade iiven p6 att folla i en lapp om vilka studiebesdk de
skulle gora. Altemativen var SSPA (det vill siiga skeppsriinnan), 3dkuben, tysta rummet, rena rummet och bilsimulatom. Innan det var
dags fdr dessa vad det ett bes6k pa kopparbuDken som stod pa
dagordningen. D?ir bjtids det pA en spannande blandning av bland annat

blixtar och ljusb6gar.
Undertecknad besdkte diirefter SSPA och tysta rummet. Upplevelser
som var otroligt spArxxande. Jag har alltid trott att sjAlva *innan var den
enda bassdngen de hade, men ack s& fel jag hade. Det visade sig att de
?iven bland annat har en stor bassiing (33*88 meter) diir de testar
mandwering av b6tar. Derma bassdng iir belagen i den stora bruna
byggnaden som man har pe vAnster sida om man gar fran ki.rhuset till
Vag och vatten. Tysta rummet iir ett helt ljudisolerat rum som bland
aDnat anvAnds ftir forskning p6 buller. Det iir inte ens fast monterat i
marken utan st6r pe f a&ar ftir att inte ljud fran marken ska komma in.
Det ar lite synd att man som student inte har negon stone mtijlighet att
Ii se alla spiinnande saker som pigir p6 skolan.
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Safari
- lejon, antiloper och
savann... errer?
Order "safari" har dykt upp i
mina tankar allt oftare pa
senare tid. Det fiirsta jag
tiinker p6 ar khakikladda
kvinnor och men som
spanar pi vilda djur som
springer omkring pa Afrikas
savanner frin jeepar
med kikare. Men efter att ha
funderat ett tag kan det
innebara sa mycket mer.
Dags att,
helt vetenskapligt och
entydigt, utreda.
"Safari - en resa i exotisk
natur, tlll exempel oken eller
diungel", sager en ordlista pA
lnternet. lnternet har ju alltid
raitt. Och hittills stemmer det
ju. Afrikas savanner dr
onekligen ganska exotiska.
Mdstriickta landskap
med vilda djur i flockar om
tusen och eter tusental.
Enorma elefanter, resliga
gkaffer, alerta antiloper och
livsfarliga lejon. En chans att,
pa behdrigt avstand, se dessa
djur leva sida vid sida i sin
naturliga miljo. Vackert och
exotiskt som bara den. Lite val
exotiska f6r en student med

begransad inkomst kanske.

Vad kan man da gora for au
fixa sin egen safariexpedition

utan att behova resa halwags
runt jorden, spendera ett ars
studielan och riskera att bli

uppaten?
Jo, sin egen safari kan man
uppleva i princip var som
helst, bara man air lite pAhittig.
Man behover
f0ljande;
- En exotisk miljo. Eller bara
ett avgransat omrade, vilket
som helst.
- Nagot att iaktta. N6got som
r0r sig och beter sig p6 ett
eller annat satt ar att foredra.
- Ratt kleder. Man vill inte
stora naturens gilla geng, sa
det galler att
smalta in i omgivningen.
- En eventuell flyktplan. Om
nagot skulle 96 fel kan det
vara basta att pysa.

Nar allt detta ar nagorlunda.
slg
ordnat ar det bara att luta
tillbaka och studera naturens
garna
under. Dokumentera
med hiiilP av kamera'

anteciningsblock eller
av
liknande f6r att visa resten
l€n.
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Savannsafari

vad studercr vi?

telon'
Stora vilda djur, sA som
zebror och bufflar'

Var negonstans?
Naoonstans
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Seiengeti, eller liknande'
HiSosdsong?
du
nar som helst Gillar
regn valier du nagon
regnPeriod.
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Kliidsel?

Khaki. khaki och ater khaK' .
ocn
Shorts, kortarmad skiorta

safarihatt'

Eventuellt lite grdnt'
skrattar guider och

Al[ annar

lokalbefolkning At'
Det galler att smafta in'
Hur studerar vi?
kiKare'
Frdn ieeP med hiiilP av

Centralstationssaf ari
vad studerar vi?
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annan. lbland stressaoe'
ibland lugna.

. Det gar att komma resenaren
veldigt nara di hon endast dr
instelld pa att komma fram till
sin resas m6l s5 snart som
mojligt. Men utmanar man
6det och studerar resenaren
p6 f6r ndra hall kan det ge illa
d6 resendren ar lattirriterad tlll
naturen och kan bade sldnga
ur sig glapord och utdela sma
knuffar utan nigon riktig
orsak. Pa Centralstationen
finns aven olika arter av
forsiiljare. De lrevliga och
snalla pressbyrabitraden, de
snorkiga och otacksamma
lyxkaffeforsaljerskoma och de
paflugna och
envagskommunicerande
mobil- och kontokortshajama.
Dessa kan man studera pa
sakert avstand d5 de oftast
hAller sig inom sina tydligt
utmarkta revir. lnkraktar man
inte fdr myckel pa dessa ar
man si gott som sdker. Har
man extra tur, eller otur, kan
man i sellsynta fall 6ven f6 se
den skygga ficktjuven. De ser
ut som vanliga resenerer men
saknar i de flesta fall den
avslojande resvaskan och
glider omiirkt fram och tillbaka
som en al i en hink med snor.
Ofta miirker man inte att en
ficktjuv varit framme fondn
flera timmar senare nar man
upptacker att plAnboken 6r
spdrl6st forsvunnen.

Var ndgonstans?
Friimst inne i sjiilva
centralstationsbyggnaden,
men aven pi perrongema och
vandringsleden mellan
byggnaden och sp6rvagnarna.
Forsauarnas revir ar svera att
missa d5 de gor mycket fdr att
synas och lura in den
ldttlurade resenaren med hjalp
av praktfulla farger och till
synes prisvarda erbjudande.

Hdgsiisong?
Helger. Speciellt storhelger s6
som p6sk, jul och under
skollov. De beger sig
reseneren till Centralstationen
f6r att Atervdnda till sin
f6delseplats och aterse sin
gamla flock som fostrade
henne.

Kliidsel?
Vanliga klaider. Garna sa
diskreta som mdjligl i gr6bruna
ftirger.

----::-

el'":'i:^'[,i,"J:THled"Jlno3,o|."
. Har du eti par sorsrasoson
resenare
direK ogonkontakt med
beteende'
naturliga
hennes

f 'J,lf;n'i?io,.*o{f

:l::il'"ff 'rJ::::ilffi ili:"Jilir:f
"r:J$#;r; ;il da hon har eti

kan
smysa ivrrs. Gar inte detta
doiren. Fon eller senare masle passa'
transportmedel att
I

iai

"iLr. "nnrt
Fdrdelar?

' ro- eller sparvagnsavstand och
Billist. stationen rissel fomjl^a#;?"L
i5"t,ii.;;; sa sott som
sali
ingJ sPeciella kleder kravs
aret runt.
Nackdelar?
^
begriinsad.
da artvariationen dr sA
Safarin blir snabbt enformig
Risk for att bli bestulen'
Chalmerssafari

vi?

vad studerar
urr arten student De
unuerdrt till
"- en underart
ar
Chalmerister' Chalmeristen
l')'i.""ri"tn o"f,

il.#:qilJfiif

ii$]i".l.ffiT]x:;+i{iffi .ril';

(nAia...). Slutfasen varar I mlnr

[?"; i" n;;;n'lmeristen skadis pa och omkrins "3T!-'l;^
liJri"ilii,^ a'' s"l"T:l]T-::":;?,"iffifi#:#Hffi
sma flockar mellan f6relasnln!

;

iffi #;;nogt,t*"kt,orb-XX??T"'|I;.T5,TI'[1"J;ii,
kan bAde rakna ut gransvaro€
fttt; aktiv unrter daqen di stora mansder
;;;
$![.
'kil:Ui;;;C^"'r"'':1":,ii"",n:i,
i frysdiskar, i baguetter' Pa P[

j,ffi .""',^.:H"#:,ff "

Grytet bor hon ensam i med n6gra fA undantag for kollektiv eller
dylikt. Grytet ar litet, ofta sammanhangande med andra sm6 gM
dar andra chalmerister bor. Dar sover chalmeristen och gOmmer
sig for tv-licensinspektionen och copyrightfolk. Nagra tillfallen i
veckan deltar chalmeristen under kvalls- och nattetid i smett
bisara skSdespel der hon intar ,asta berusningsdrycker och
sjunger s6nger. For nastan vem som helst verkar detta minst
sagt forbryllande, sektliknande och smitt meningslost.
Chalmeristen fouer inte den veckonumrering som Ovriga valden
kanner till. Aret bestar av fyra lasperioder, sbm i sin tui bestAr av
sju ltisveckor och en eller tva tentaveckor. Det finns ett antal
underarter till chalmeristen. De ror sig i ndrheten av
sektionspubar, fdreningslokaler och byggnaden som kallas
"karhuset". De kanns igen pa att de har overaller, huvtrojor eller
vastar i regnbagens alla farger. Dessa underarter skiljer sig dven
fr6n den vanlige chalmeristen da de ar mer hogljudda, 16r sig
snabbare och med mer yviga rorelser och f6rs6ker visa nigon
slags inblllad auktoritet. De aktiverar sig oftast genom att pa
nagot satt hylla iasta eller destillerade drycket antingen de sjalva
intar dessa eller forser den vanlige chalmeristen med dem.

Var negonstans?
Over hela campus. Under dagarna beskedas chalmeristen lattast
i forelasningssalar, eller pd veg till eller fran en forelasningssal.
FdreEsningssalen er dock ett revir val inpinkat av en forelasare,
ofta en aldre chalmerist som inte blivit iviigjagad av de yngre
individerna. Forelasaren ar starkt installd p6 att forsoka ldra sina
yngre artfrander allt den kan och vill inle bli stord, se blanda dig
vtil med din forsoksgrupp och vdck inga misstankar genom att
saga att du inte fdrstar vad forelasaren menar. Detta gor aldrig
en chalmerist, even om det vore befogat.
HiSgsiisong?
- Klockan 12 vid mikrovagsugnar. - Studiehallen under de sista
lSsveckorna i en ldsperiod. - Overallt, da de ofta ses berusade,
under nollningen i borjan av varje lAsar. - (Frivilligt) lnspzirrade i
en stor bur i 10 dagar under cort6gen.
Kliidsel?
Ungefar som vid Centralstationssafari. Krydda gama med en
hagl6fsryggsack.

Flyktplan?
Springt fOr livet!!! Fraga inte en chalmerist om vagen. De
kommer i de flesta fall aldrig diirifrAn' lbland hjalper inle ens en
examen.

Fdrdelar?
Billigt (se Cenlralstationssafari igen). Eventuellt upplevs
skadegliidje och lyteskomik.
Nackdelar?
Du kan fastna. Ddr kommer du inte diirifi6n. Aldrig... Sa! Nu vet
du r:ngefiir hur du ska gdra fOr att skapa din egen expedition.
Valj plats och obiekt och ge dig ut och skada alla naturens
underbara varelser//Ch

ristoffer

Hiir kunde du glort reklam filr baguetter eller andra djur..'
Hiilsningar
PR-ansvarig

Nu bdrjar vi antligen niirma oss den
24:e november, niir ZMARTdagen gir
av stapeln. Om du har missat detta se
bdr du verkligen ta upp

kaffekonsumtionen igen! Detta ?ir vir arbetsmarkradsdag diir du som
studerande vid Z kan komma och prata med de olika
ffiretagsrepresentanter som iir inbjudna! Vill du ba mer info, gn in p6
v6r hemsida eller liis pi affischerna som iir upphiingda. Missade du
studiebesdket till ABB? Lugn, det kommer mer! H6ll de sOmniga Oppna
och leta nasta arangemang frin ArgZ.
Tiink pi vad Semevi siiger; det iir gott med dl, men jobb i liamtiden ar
inte heller fel!
/Semevi fiir ArgZ

Di

azpningen

till Zenith

gav ett ganska klent

L r - resullat kommer vi att behdva mycket st6d
tr E f-l -"a artiklar det kommande aret. Si har du
e

I;;'=::::".n6*on

odttvisa du vill ha med eller
vad som helst som du tycker ska finnas med i tidningen, hdr
av dig till oss!! Det varsta som kan hiinda ar att vi inte publicerar det...
/Palm tiir Zenith

Hej!

Vi i Zig vill

passa pa att tacka alla phaddrar ftir all
hjalp under tjejhelgen, utan er hade det inte
Arlomalm & m€lrtrcnrk fungerat. Hoppas ni hade lika roligt som

vi!

Nu bdrjar det snart bli dags ftir hembesdken. Det inneb,t att vi skulle
vilja att du 6ker hem till din gamla gymnasieskola och representerar Z.
$alvklart Ibrser vi dig med materiel och hjiilper dig sa att du klarar av
att hilla en kort presentation av Fogrammet och sen kan svara pi
elevemas alla frigor. Som tack ftir detta betalar vi en dverenskommen
summa som ersattning fiir resan. Det Ar Malin som iir
hembesdksansvarig si anmiil dig till henne genom att maila till
lingerm@student.chalmers.se, eller om du bara har ffigor si kan du
hugga tag i vem som helst av oss i Zigl

Citat
Allt som kommer ur en professors mun bdr inte hillas ftir heligt, vi

p6

Zenith presenterar n6gra av de skdnaste grodoma:
"Saltsjoboavtalet, -Det var de de kom

pi

arbetstid-"
-Lars Tiygg rdkar avsldja hur mycket

l:arna

det hiir med

wi

egentligen

veckors

iobbar

"Det gerju alltid upp och ner i livet."
-Tommy Norbag om den slord mdngden /elrdlcningar pd tqvlan LPl.
"Jag borde egentligen lzira mig lite mer statistik"
-Tomnry Norbery -fr)rekisare i Malemalisk...Slatistik.
"Om jag skall vara valdigt noggarm...fdr en gangs skull i den h:ir

kursen."
-Tommy igen

'Nu skall vi belysa

det hiir problemet med en overhead"

-Anls Silberberg vitsar till det

"Hur mycket m6ste man ha fijr att ha underkzint, men iinda ett
respektabelt resultat?"
-lcke namngiven leknolog le tqluggar
"Man kan ju faktiskt kiim av vagen. -Valdigl snabbt i och fiir sig."
-Jqn Jonsson pratar om iijr- och nackdelar med sporlbilar
"Jag kan inte sliippa er fdr tidigt. Det vore omoruliskt"
-Ovningsledaren Roger Joharsson om etik

"En sjdgurka iir aldrig en ensam sjiigurka..."
-On(tmnd soffsovare

Sommarjobb pfl SKF
Att SKF reserverar 25yo ay sirra sommarjobbsplatser fiir studerande pe
Z, M och Td iir en av del av vert sponsoral,,tal som iir mindre kiind, och
att det i pmktiken blir ungefiir 50% -cirka 80 stycken borde 1iirv6na
iinnu fler. Vi pe Zenith har pratat dels med SKF:s
sommadobbsansvarige -05. samt med Gi.ircan Ozaksel som jobbat diir
ar i rad ftir att fi veta lite om hur det air att jobba dAr.

tvi

Sommarjobben kan delas in i tre kategorier; produktionspraktik,
tj?instemannapraktik, samt "annan produktionsrelaterad praktik".
Produktionspraktiken som Ar ny fitr i ar innebair att man hjiilper till i en
produltionskanal, till exempel med att kdra fiam material,
kvalitetstesta eller skota linan. Tjiinstemannapraktiken iir mer
kvalificerad och riktar sig till de som liiser 3:e eller 4:e eret pa sin
civilingenjdrsutbildning. Det kan handla om produltdesign ftir en Tdstudent eller redovisningsjobb fiir en ekonom. Den

produktionsrelaterade praktiken innebiir exempelvis truckkdming eller
lagerarbete.

Firr den pastaAtande studenten iir lonelaget hiigst relevant nAr man
sdker sommarjobb, och p6 SKF ligger l6nen mellan ca 70 och 90 k/h
exklusive semestere$athing (ar 2005) och iir beroende av i vilken
irskurs man laser. Fdrra eret utgick dessutom en gratifikation till de
som jobbade i produktionen di produktionstrycket varit extra hdgt.
Vidare ordnar SKF flera aktiviteter fiir de sommaranstiillda tillexempet
kariiirsdagar diir SKF:are be*ittar om sin karriiir i ftiretaget, samt en
mycket uppskattad stor fest pe sommarklubben fiir alla sommarjobbare.
Giircan Ozaksel som p6bd{ade sitt exjobb pi SKF m6ndagen den l4:e
november jobbade tvi somrar i produktionen, fiista 6ret som
truckfiirare pi centrallagret och nu senast med produktions praktik
som ersdfiare pi kanal 4.
Diir var buwduppgiftema att packa lager eller att mata och sortera. Till
exempel kunde det vara att mAta om ett Iager var sfiiriskt inom
toleransema eller innermettet {iir att passa ihop med olika rullar som till
slut blir fiirdiga rullager.
Biigge uppgifter var relativt enahanda och innehiill bitvis en del tunga
lyft p6 l2-30kg men avdelningen hade en fungerande arbetsrotation
och personalansvarige seg till att alla verkligen bytte arbetsupgifter.

Ciircan sager att rotationen togs pe a[var och var "inget akademiskt
bullshit", speciellt ft;r vikariema som inte {er vara dverallt var det extra
viktigt att viixlingen skedde varannan timma som reglementerat.
sAga vad det biista med somma{obb pi SK-F iir
svarar han utan att tveka att det ?ir mottagandet, introduktionen och
utbildningen. Han var imponerad av den m6da SKI lade ner p6
sommarvikariema som trots allt inte skulle vara dar se lange. Ett bra
exempel pe kootakten med de ordinarie iir att den
sommarjobbsansvarige -04 kunde namnen pi alla somma{obbare och
den ansvarige -05, som hade betydlig fler sommarjobbare, pe n?istan
alia.
Aven karriarsdagama och sommarklubben tyckte Giircan var mycket
bra arrangemang d,ir man som var viildig intressant respektive roligt.

Niir vi ber Giircan

Pi fiAgan om det var negot

som han upplevde som daligt med SFK
niimner han att de niir han jobbade dar hdll pa att kapa linan bakom
honom di de hdll p6 med en ombyggnation, nigot som viisnades
mycket, och att mAnga onodiga produktionsstopp irriterade; '.Hur f-n
kan de gi plus?". Alla med erfarenhet av industrin, eller som liist till
exempel Arbetsorganisation och Projektledning vet vilka summor det
handlar om niir produktionen stir still, eller niir reparattiren inte
kommer omedelbart.

Ar det kanske n6got du som Z studerande vill ta dig

till

an? Ansdkningama

nAsta ar skall vara inne 15:e Mars.

"Roligt ljust <iI."

pi somma{obb p6 SKF? Liis mer p6 deras hemsida:
http://www.skf.se
Nyfiken

,l

Hur man iker gratis med viisttrafik!
Har du inga pengar kvar till
spflrvagnen? lnga problem,
hzir fiiljer nAgra tips om hur
man iker gratis...

l.

Kdp ett mAnadskort, stampla det INTE! Ar du man? Bl ktin! Ar
du gammal eller ful? Atgarda detta snarast fiir att detta skall fungera.
Fdr, om du ik en 16-25 iLr,g s6t tjej fungemr u$akten: "oj, hoppsan jag
gldmde visst stiimpla in det. Jag kiipte det idag...s?ikert, ja loyar" och
du slipper alltsa betala kontrollavgiften pi 800k
Niir du iker: Ha sunkiga kliider med en aromatisk doft av rOk,
urin och giima med en touch av spya. Nu behtiver du aldrig betala igen.
Mojligtvis, men bara mojligtvis ber kontrollvaktema dig stiga av
vagnen just den gingen. Skulle si vara fallet iir det ftirdelaktigt att
kissa p6 sig, skrika, spotta och andra mysiga aktiviteter sA ska du se att
du fer sitta kvar
Detta iir inte se praktiskt, men det fungerar. Al en hillplats i
taget, pa och avstigande manniskor kontrolleras aldrig. Alltsi
CRATIS !

2.

3.

:

Misttrafiks senaste prisplan skulle priset pi ett manadskort i Gttteborg
hdjas till 525k (6300k/er), detta mot 500 i ALLA dvriga kommuner.
Lyckligtvis fick detta kommunledningen att reagera och priset kommer
att bli 500k iiven i Gtiteborg. Snart nir vi gransen fiir vad studentemas
ekonomi klarar Pi SJ och Swebusexpress finns det stud€nttaxa, varftir
inte

pi

lokaltrafiken?

Nash gang vi st6r infiir en prishojning: Uppvakta din politiker och siig
honomlrenne ett sanningens ord!

//Palm

Istiillet ftjr reklam tipsar Zenith om en DALIG id6. Om man
,ir trdtt pa varm 6l kan man hAlla den i en iskubslAda och
stiilla den i frysen ett par timmar. Nhsta 6l kan nu kylas med
ril-is-bitarl

IT-sidan
Anvnndaravtal Ibr 3coms wlan router,..
"" Neither I nor the intended end user of this product is involved,
directly or indirectly, in any of the following, nor will this product be
used directly or indirectly in any of these applications:

(l)

Research, design, development, construction,
fabrication, testing or operalion of nuclear facilides
or nuclear weapons.

(2) Research, design, developmeat, production or use
of rocket systems, space larmch vehicles, sounding
rockets, missiles, drones, or mmanned air vehicle
systems.

(3) Research, design, development, production, use or
siockpiling of chemical or biological weapons or
precursor chemicals or agents,
VWe understand that non-U.S. locations may restrict the import, use,
sale or reexport of encryption products, and ape that VWe shall be
solely responsible for compliance with such local laws and regulations,

both before and aftet receiving this product.-'

Ossi 3 tips...
Buzz - Niir du egeniligen har bittre saker fdr dig
www.buzz.bazooka.se

- fdr dig som rmdrar vad processen suorgnd-exe 96r
wwwprocesslibrary.com
Processbibliotek

Den rosa sjungande gubben

-

fih regniga dagar

http:/lw\xwstart€rupsteve.cor/swf/cantsmilewithoutu.hfml?

/lPzlm

.!

Lappfejden
Full av ftirviintan och ett antal ohl begav sig en tapp skara teknologer
fr6n hela Sverige till ett erligt iterkommande (21 Ars-jubileum i ir)
tillstiillning i Lulee. Fdr den nzitta summan av 700 riksdaler fick man
sig sedan en hel festhelg i vad som egentligen borde vara en snOtackt
norrliindsk stad. Man kan ju ha roligl fijr det ?ind[, och vi sag till att ta
med oss lite extra briinsle frin teget och ut till campus, man vet ju
aldrig om de stackars etanolbussama ska IE en otaktisk brlnslebrist helt
plittsligt.Resan ut gick faktiskt helt smiirtfritt och vi inseg snan att det i
sjalva verket inte var fordonet som drevs av etanol utan dess
passagerare, fanns inget att klaga pi diir heller
Viil ut€ i carnpus fick vi en snabb rundtu som rnest var mkaste vagen
till liigenleten diir vi skulle trangas nio pers pe 25kvm, vilket ocksi
skr.rlle visa sig vara en intressant uppgift. Efter att ha pinkat in omredet
tillfredstallande och jzimrat ut blodm?ingden i alkoholomloppet sa var
det sedan dags att bege sig upp p6 Ormberget (finns egertligen inga
ormar dzir, om de inte bor i tjocksock). De som enligt tlppgift visste vart
vi skulle gi visste tydligen hte det utan vi gick i ungeft motsatt
riktning och fick diirmed en g?tis hillclimb. Efter lite snubblande pi
diverse viigar och en liten sviing genom skogen sa hittade vi se
smaningom ratt och blev saledes beliinade med en vSlkomstshl av
speciell Lappfejdssort. Efter detta sE blev det lekar i skogen diir
undertecknad excellerade i konsten att hdrma en ren och blev s6ledes
beldnad ured 6 viol/punschshottar. Hdll strax dtirefler pe att bli
overkdrd av en ambulans, sa det maste rekommenderas att undvika att
hairma rcnar i norland. Detta kan niimligen leda till att man rekar ut fttr
viltolyckor, raggningsfijrsok av brunstiga harkar (egentligen kastrerade

fiir den mytologiska varelsen Canis
Lupus, AKA vargen. KvAllen fortfldt
offer

tillfredstallande diirefter, en speciell lj
var i alla fall l)rverkeriet som avslutades
en bensinbomb som skulle gett pyro-giinget
veta drrimrnar. Sen var det dags Iiir
sjalv hallde jag i mig niirmare 2 liter afisoppa
pe net mystiskt satt. Resultatet av att trycka i
sig sidana miingder iirtsoppa behtiver vi viil
ft)r allas viilmiende knappa$ ga in pe
nzirmare utan bara sarunanfatta det med

'Tarmageddon" I lHel.rr.
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