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CHEFSREDAKTÖR

Varmt välkomna skall ni vara till
Chalmers och till Zäta Nollan! Vi i
Zenith vill gratulera er till att ni kom
in på Chalmers. Vi är även glad att
du valt det gråaste programmet på
denna skola. Den gråaste sektionen
har även en tidning vid namn ZENITH
. Vad är Zenith undrar du. Jo, det är
kommittén som skrivit denna tidning
och tagit bilder under mottagning-
en. Ty mottagningen har varit lång,
ni har lärt känna många nya männi-
skor. Men vad händer nu? Hur lagar
man mat utan att kronofogden kom-
mer och knackar på dörren? Och det
där med kommittéer vad är det för
svartkonst?

Var inte rädd. Ty Zenith har en
alldeles speciell utgåva just för att
svara på dessa frågor. Allt du behö-
ver göra är att luta dig tillbaka och
läsa ZENITH .

Namet på denna utgåva är inte
nollsepcialen som vissa tror utan det
är ’NollK ser allt. Anledningen till
varför vi valde detta namnet är för att
NollK faktiskt ser allt. När jag själv
var Nollan och trodde inte att nollK
såg råkade jag ta av mig brickan.
I samma ögonblick hörde jag nollK
bakom mig. De hade sett allt. I denna
incident blev min bricka riven.

Efter detta tror jag att nollK ser
allt. Så det är anledningen till nam-
net till denna tidningen. Om du inte
tror mig så är det bara kolla bakom
dig, du kanske inte ser dem, men de
är där. Även när du blivit Nymble
och sedan Ettan så ser nollK fortfa-
rande till att du har det bra.

Efter detta introt vill jag välkom-
na dig till Zätas mest objektiva tid-
ning, ZENITH och kom ihåg Nollan, det-
ta exemplar är ägnat till er.

WEB & E-POST
http://ztek.chalmers.se/zenith/
zenith@ztek.chalmers.se
http://bit.ly/ZenithFacebook

POSTADRESS
Zenith, Z-teknologsektionen
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Tips till Nollan!
Av Zackarias “Ezzprezzo” Lundgrern

Grattis nollan  till att ni kommit så långt in i tidningen-
WHOOP WHOOP. För att göra er tid här på Chalmers har 
vi sammanställt en liten lista med saker som vi på Zenith 
tycker att  bör känna till så slipper ni att göra samma mis-
stag som oss.

Nollan glöm inte att anmäla er till tentorna, 
detta må låta trivialt men det är jätteviktigt om 
du vill tenta. På den goda tiden var det möjligt 
att få tentera även om man inte var anmäld givet 
att det fanns plats. Detta gäller INTE längre satsa 
inte anmäl dig till tentan!!!

Var inte rädd att fråga om hjälp från äldre studenter 
dom bits inte (obs inte helt garanterat
faktiskt…). Eftersom de äldre eleverna redan har 
gjort samma sak som ni håller på med och
hjälper gärna till, ingen vill ha en ledsen nollan. 
Äldre studenter är en viktig resurs som inte
ska försummas så kom gärna och fråga om hjälp när 
ni kört fast istället för att få ångest.
Ingen vill ha en ledsen nollan.

Gör matlagandet till en kul grej gå ihop 
ett gäng och laga en större sats och 
dela på kostnaderna. Inte bara blir det 
enklare att vara fler det är också ett kul 
sätt att lära känna nya kompisar. Tänk 
på din ekonomi ingen vill ha en fattig 
nollan.

Var inte blyg!!! Försök lära känna så många personer du bara kan, 
eftersom man aldrig kan ha för många kontakter. Delvis gör kompisar 
studietiden mycket mer givande och rolig. Det kan kännas skönt att 
skaffa sig lite vänner om man kommer är ny i området. Sedan dom 
vänner du skaffar nu kan vara användbara sedan när du kommer ut i 
arbetslivet. Stäng inga dörrar!!! speciellt nu i början var inte rädd för 
att småprata med äldre elever och personer du inte känner du kommer 
ju trots allt spendera 5 år här och då kan det vara skönt att alltid ha 
någon att vända sig till.

Packa lunchlåda!!! Express må vara 
ett relativt billigt lunchalternativ, 
men visste ni att det är
ännu billigare att göra egna matlådor. 
Snittpriset för en portion ligger på ca 
10 kronor.

Stressa inte inför tentorna!! Lite 
hälsosam stress är bra det hör 
till tentamensprocessen.
Skulle det nu vara så att du mis-
sar en tentamen så är inte det 
hela världen. Faktum är att
många av oss kommer att missa 
en tentamen vid något tillfälle. 
Att misslyckas är INTE dåligt. 
Det viktiga är hur du hanterar 
en förlust. Det bästa du kan göra 
vid misslyckande
är att analysera vad som gick fel 
och sedan lägga upp en plan för 
hur du ska åtgärda
problemet. Tänk också på att 
en tentamen går upp till fyra 
gånger per år och detta kan
du kolla på studentportalen.

 även om du skulle misslyckas så är det viktigt att tänka positivt, det är lätt att vända ett
misslyckande inåt och tveka på sin egen förmåga. Sanningen är att DU är kapabel till
stordåd först och främst så för du tänka att du har lyckats att bli antagen till Chalmers
vilket i sin tur är något att vara stolt över. Om du känner att du behöver hjälp att hantera
stress eller liknande kontakta då studievägledaren. För Automation och mekatronik heter
vår studievägledare Anders Ankén.

Vill du komma i kontakt med Anders?
Anders Ankén, studievägledare

031-772 6722
anken@chalmers.se

Köp Böcker på teknologbok.se
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D
e sa att de ville ha någonting här, 

vi fick aldrig något
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Byxlös men presentabel: En snabbare
guide till klädkodernas värld

Av GAZTON

Välkommen till Chalmers ännu en gång! På Chalmers
lärosäte kan du lära dig allt möjligt, och med den här
guiden kan vi lära dig ett av de mest fundamentala kon-
cepten inom Chalmerslivet. Att sitta.

Zittningar brukar oftast ha någon typ av klädkod för
att få en att inte komma till en trerätters middag i mju-
kisbyxor (om inte temat är pyjamas, men mer om det se-
nare). Här är några exempel på vanliga klädkoder. Från
det finaste och neråt så har vi frack, smoking, mörk ko-
stym, kavaj, och slutligen allt som en student faktiskt har
råd med.

Frack
Om det står frack på inbjudan till zittningen

så bör Emil bära frack eller annan högtidsdräkt
(väldigt fin klädsel, bli inte hög i din dräkt). Emi-
lia skall bära aftonklänning eller balklänning be-
roende på hur mycket klockan är. Om det istäl-
let står akademisk högtidsdräkt skall Emil även
bära svart väst och Emilia skall bära svart lång-
klänning.

Smoking
Smoking innebär inte att man får röka på zittningen,

tänk på sittningsregel §25. Smoking innebär istället att
man har respektive smokingklädsel.

Mörk kostym
Detta är en av de klädkoder som Chalmeristen of-

tast ser på finare zittningar. Traditionellt skall Emil bära

’Okänd man i
mörk kostym’

en mörkblå eller om man vill vara med z-
enlig en mörkgrå kostym med byxor samt
en vit skjorta och slips/fluga. Emilia skall
bära knälång klänning eller kjol, men in-
te längre än så. Denna klädsel skall även
inte vara axelbar enligt äldre vanor. Ett
tips ifall kostym- och klänningsbärare går
på zittningen tillsammans är att matcha
färg på slips/fluga och potentiell fickduk
med klänningen. Det är alltid lättare att
matcha slips med klänning än tvärt om,
vilket kan intygas av plånboken.

Kavaj
Kavaj kan ses som den mindre strik-

ta formen av mörk kostym där det både
tillåts ljusare och mindre eleganta kosty-
mer dock även då skall skjortan vara ljus.
Detta kan även innebära finare vardags-
klädsel ifall temperaturen är närmre 40 än
20, men då är detta ofta nämnt av zitt-
ningsansvarig i förhand. Du vill absolut
inte råka sitta med en tredelskostym i ett
34 gradigt rum med folk som gjorde det ’glad nollan’
lite kyligare valet.

Kostym

Ifall det endast står kostym så kan det potentiellt vara
maskerad, i vilket fall man skall följa det givna temat och
klä upp sig skojigt. Kavaj och shorts är inte
tillåtna tillsammans oavsett tillfälle
för det är fult.

Fulsittningar
Mindre fina sittningar(eller rent av fulsittningar) bru-

kar oftast vara med teman, dock med lite friare tyglar
över vad dessa är. Några exempel på teman är cowboy, su-
perhjälte, vad-jag-ville-bli-när-jag-blir-stor, och pyjamas.
Oavsett tema är det inte rekommenderat att ha ömma el-
ler värdefulla kläder, vilket betyder att
man inte skall använda en genuin Ka-
ribisk kaptenshatt från tidigt 1700-tal
för piratsittningar om man inte vill att
denna skall möta ett oredigt skick. En
bra tumregel för klädsel på fulsittning-
ar är att ifall man skulle haft på sig det
på en maskeradfest så kan man ha det
där. ”Yeehaw”

0 12

De kan inte klaga 
om de är med i 

tidningen /Waza
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De nödvändiga köksredskapen för en
student.

Av DAVID ’WAZA’ JOHANSSON

Har du nyss flyttat hemifrån? Vet du inte vad man
egentligen använder i ett kök för du aldrig lagat mat
innan? Här är guiden för dig!

När man nu har flyttat hemifrån så är det viktigt att
veta vad man behöver i sitt kök. Så här kommer de mest
multifunktionella och användbara redskapen du kan ha,
för det är onödigt att ta upp för mycket plats i lådorna.
Så nu skall Waza berätta vad man egentligen behöver.

Osthyvel
Osthyveln är det mest mångsidiga verktyget i köket.

När man inte hyvlar ost med den så är den perfekt

’Osthyvel från Jula’

för att skiva gurka. Men att hyvla
tunna skivor är inte det ända den
är bra på. Om man vässar kanterna
på bladet så går den även att
använda som improviserad kniv;
eller permanent om man är modig.
I motsats till detta om den inte
är vässad är den utmärkt till att
använda som stekspade.

För bästa resultat bör osthyveln vara av metall. Det är
svårt att vässa plast.

Vattenkokare
Denna verkar konstig, jag vet. Man Behöver inte en

vattenkokare, man kan koka vatten i grytor.

’Godtycklig
Vattenkokare’

Helt rätt, men tro mig, du vill
ha en vattenkokare. Det sparar så
mycket tid istället för att vänta
på att vattnet kokar upp i din
gryta. Eller kanske skall du koka
korv till korvfesten ikväll? Frukta
ej, lägg i varmkorv och vatten i
vattenkokaren och förvandla den
till en korvkokare.
Det går även att använda vattenkokaren
som mortel i kombination med

osthyvelns skaft

Gryta
För att kunna göra mat så kan man med fördel värma

upp den. Anledningen till att man värmer mat är för att

’En gryta’

kokt potatis är godare än rå potatis.
Det man inte tänker på när man
införskaffar sig grytor för första gången
är hur stora de skall vara. Det är av
yttersta vikt att du har åtminstone
en STOR gryta, om du inte vill laga
mat varje dag. Den stora grytan är
nämligen till för när du gör matlådor.

Att ha en liten gryta kan vara smidigt om du vill göra sås
eller något annat litet. Men en liten gryta är även utmärkt
för att använda som diskfri tallrik (rekommenderar detta
endast när du är ensam).
Stekpanna kan vara bra om du inte visste att grytor har
plana ytor man kan steka på.

Kniv
Kniven är lite av en Lyxvara eftersom man kan

använda en osthyvel till samma ändamål; Men ack

’Din vanliga
kökskniv’

så användbar. Kniven är speciellt
användbar är den ifall du har delat
kök. Om grannarna äter av din rödlök
i hemlighet så är alltid ett knivhot
mer än tillräckligt för att få dem att
lämna din rödlök vara. Kan dock inte
garantera att det funkar med gullök
Kom ihåg, en vass kniv är en säker

kniv!
Råsaftcentrifug

Råsaftcentrifug kan vara efter osthyveln det mest
använda verktyget i din pokémon sammlig. När du inte

’Råsaftcentrifug’

använder den till nattlampa kan du
använda den till att göra din egna
juice på campus egna äpplen. Men
det du kommer använda den mest
till är att torka ur din mat så att
den tar mindre plats i frysen. Detta
görs genom att centrifugera din mat
och på så sätt få ut den onödiga
vätskan ur maten. Ta sedan den nu

torra maten och frys in den. Då håller den tills att den
hårda vintern kommer.

Detta är de redskap du åtminstone behöver. Med lite
fantasi och kreativitet så kan du laga vad du än kan
behöva. Men du borde även ha en lista du kan skriva upp
saker som du tycker borde finnas i ditt kök. För inget kök
är det andra likt.

0 12

En lagom mängd 
stress håller 

förkylningen borta
/waza
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Konsten Att äta billigt
Av DAVID ’WAZA’ JOHANSSON

Välkommen Nollan till Chalmers! För många av er
betyder det att flytta hemifrån. Flytta bort från gratis
färdiglagad mat; skolmaten som kanske inte var så god,
men den kostade inte 40kr. Kanske har du redan lagt
upp en matbudget och insett att den inte räcker? För du
tänkte väl kanske inte att man behöver minst 60st mål
mat i månaden (exkluderat frukost). Om du nu tror att
mat kommer gå på 3000/månad så har du FEL!

Med de här enkla tipsen kan du sänka dina utgifter!
Matlådan är den mest uppenbara av alla tips, köp dig
massa matlådor, ca 20st. Det finns även olika storlekar
på matlådor, ta en som passar ditt matintag. Men det
är inte bara storleken som är viktig, det är även hur den
ser ut. En matlåda i glas är att föredra eftersom de är
(mycket) lättare att diska än vanliga plastlådor.

Nu när du vet vilken låda du skall ha måste du
även veta vad den skall fyllas med. Detta är inte

’Osthyvel från Jula’

särskilt svårt så
länge du tänker
att matens
huvudsyfte är
ge dig energi,
skall det vara
gott blir det lite
svårare. Kom
ihåg att det
även är viktigt
med varierat

intag. En bra grundföda består av lök,potatis och
godtyckliga grönsaker. Detta är roligare än det låter,
allt handlar om att lura dig själv att du äter varierat så
tröttnar du inte på maten. För idéer på vad du skall laga
så finns det många recept på internet.

Sen kommer mirakel rätten som nästan alla studenter
avnjuter. Grytor. Lätt att laga, billigt, gott, mycket lätt
att göra mycket av. Så en perfekt rätt för att fylla dina
matlådor med eller avnjuta färsk.
För några dyra exempel på grytor så sök på nätet efter
’recept gryta’ så kommer du hitta jättemånga recept.
Tycker du att recepet är för dyrt? lägg i mer potatis
och/eller lök.

Om du nu tycker ’Oj, dethär låter dyrt!’ Så finns det
ännu billigare sätt. Om du under sommaren köper potatis
för att lagra i ditt förråd eller garderob så kan du spara
några kronor. Eller så kan du köpa storsäck med torkade
bönor och ärtor och lägga i blöt då detta är billigare än
frysta/färska.
Om du letar rätt på någon restaurang eller mat affär i
näreten av dig så brukar de slänga mat de inte längre får
sälja i containrar utanför. Här finns det mat att frossa i
gratis, men utan garanti för hälsan.

Nu kommer ’lyx delen’ av artikeln. Hur får man den
att faktiskt smaka bra?
Detta är utom min kontroll för att vara ärlig, men mitt
lätta tips är att använda salt och peppar till det mesta.
Om du vill ha en mer avancerad smak är buljongtärningar
ett rimligt alternativ, köp storpack med lågt kilopris.
Annars kan man investera pengarna i en fond. Fonder
är rätt dyra men ack så goda. Man kan göra en egen fond
men det är lättare att bli prostituerad och köpa fonden
för pengar istället.

Sen finns det även oetiska sätt att krydda din mat.
Köp den starkaste (inte kryddigaste) chilisåsen du hittar
och häll den på all mat du lagar. Om du gör detta kommer
du inte känna smaken av din mat. Detta tipset funkar
även ifall du är dålig på att laga mat.

Ett annat tips är att gå på azpning. Här finns det ofta
gratis mat i utbyte att du har kul (typ ZENITH s Azpning
*wink wink*). Eller så kan du helt enkelt gå med i en
kommitté (ZENITH *Nudge Nudge*). I komiteer finns det
ofta lätt mat att hova in, kanske är det någon utbildning
med mat på kvällen? eller ett bläck med potatisgratäng
som inte blev uppätet? Kom ihåg att ha matlådor i högsta
hugg, för svordommar finns det många men “slänga mat”
är den värsta.

0 12

Procenthalt i maten

Det brinner i grillen!
//Anonym nykter i 

Zexet

PotatisLök
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Sagan om Smörgåstårtan
Av GAZTON

Detta är ett utdrag från Ezprezzos memoar och är helt sann. Vi lovar.
Kapitel 1: Lunchen

Det var en vanlig perfekt grå dag då Gazton och Ezprezzo satt och funderade på lunch. Möjlighe-
terna var många, men i deras hjärta fanns det enbart en föda som var bra nog för att inmundigas för
att man skulle klara av eftermiddagsföreläsningarna, smörgåstårtan.
När de beslutat sig började de leta efter de mytomspunna ingredien-
serna.
De plockade fram det vita brödet, den paketerade baconbiten och de
färska tomaterna. Allting var på god väg tills de insåg sitt misstag.
När de kollade i kylen var en av de mest väsentliga ingredienserna
spårlöst försvunnen! I sin hast att fixa en ätbar bit av himmelriket
blev de bestulna på den heliga majonnäsen. Majonnäsens flödande lycka endast kan enbart jäm-
föras med det av ett godkänt betyg inrapporterat i Ladok. Det var inte mycket tvivel om att det
endast var en grupp som kunde gjort detta, de bittra Htinez. Med sina försök att gång på gång
hindra smörgåstårtans återkomst och servering har de aldrig tidigare gått så långt som att sno från
Zaloonen. Gazton och Ezprezzo slängde på sig rockarna och gjorde det som ZENITH är bäst på, leta
scoop. De gjorde sig redo för att bege sig till den ensamma Geniknölen bortom Olgas trappor.

Kapitel 2: En oväntat gåtur

Med hatten på katten och kamera tagera var de redo att bilda sitt ”bröd”raskap och slänga
sig ut i det vilda campuset. De vinkade adjö till den sista hemtrevliga sektionslokalen ös-

ter om Hörsalsvägen och begav sig utåt. Bänkarna stod fint ut-
anför, träden blåste lugnt i vinden och den gråa himlen välkom-
nade pojkarna. Strax efter möttes de av en familjär syn. En grå-
klädd individ med mycket visdom bakom sina val och RAM på hat-
ten. Waza var redo att visa snubbarna vägen till knölen långt bor-
ta.

De kom inte långt innan Htinez lakejer började visa sina otaggade miner. Det sägs att dessa indi-
vider en gång var Nollan som genom mörk pluggkonst hade blivit studieteknologer (otaggade och
opepp på att söka kommittéer och Chalmerslivet). De började gå mot de grå och var redo för att
förmedla de matgnäll som de hade. Flyendes så skyndade sig grabbarna grus mot m-husets stor-
slagna salar för att ta skydd. Ezprezzo visste att de skulle kunna dra sig förbi Bulten där de hade
kunnat införskaffa en kopp kaffe, den livsgivande drycken för en Chalmersstudent. De lyckas precis
komma innanför dörren och kunde äntligen pusta ut i säkerhet.
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De tre musketörerna märkte kort innan de begav sig in i Bulten att något var fel. Istäl-
let för lukten av kaffe och bullar var det lukten av drägg som fyllde luften. Istället för ett
rent golv var det fyllt med krossade burkar och spill. Detta var
inte rätt. Det hade varit ett arr som inte hade städats upp, så
allt kaffe var slut. Ezprezzo kunde knappt tro sina ögon och i för-
tvivlan så råkade han putta ner en kaffetermos. Ljudet av fallet
ekade i de tomma salarna och väckte upp något stort i m-huset.

Med stora steg drog de mot trapphuset närmast och hoppade ner för trapporna djupare in i
m-huset. De var nära på att ta sig genom lokalerna när det stora kom ikapp dem. Det var Ztyret
som ville ha med ZENITH på möte. Waza visste att Ezprezzo och Gazton var tvungna att hitta ma-
jonnäsen, och offrade sig därför för brödraskapet. Med några välvalda (men ej medtagna) ord föll
Waza med mot ordförandemötet. De tre var nu två, och sorgen var stor över deras förlust. Trots
detta var de tvungna att fortsätta vidare.

Kapitel 3: Femsektionsslaget

En lång sorgsen stund på typ två minuter senare så kunde bagarna brasse samla sina krafter
och fortsätta vidare. De närmade sig de mytomspunna trapporna av Olga där de utan förvarning
blev omringade av Dallonz som tog de två palsen till den mest heliga
platsen i deras rike, Lucky Luke. Med Lucky framför sig insåg de vad
som stod på zpel.
Snubbarna snus gav sig av, men inte innan de fick var sin väldigt goda
och saftiga Dallonzburgare till ett bra pris som färdkost, samt mötte
en lång och fager vän. Framför dem stod Zpeed’å, en lång jävel med
ett längre hjärta. Färden hade varit lång, men med deras znabbe vän
så kunde patrioterna driva vidare. Förbi kårhusets höga träd och förbi den uråldriga spårvagnen
närmade de sig deras slutgiltiga mål. Knölen.
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Är DU high på att koda eller känner att du vill lära dig mer?

Då söker Webbgruppen

Hjälp förbättra livet på alla i sektionen genom att redan nu
börja automatizera och mekatronikera! Bli en del av det minst
omtalade men absolut viktigaste utskottet!* Hör av dig till

webbgruppen@ztek.se för att veta mer!

* Det går först att söka webbgruppen efter årsskiftet, men går jättebra att kontakta oss innan dess!

DIG!

Nollan ska nu få ta del av en exklusiv intervju med ett av Chalmers gråaste gäng en samling
individer vars ursprung är okänt men vad man alltid kan lita på är att dem dyker allt upp under
mottagningen. Vi tänker såklart på ZØK…
Att ens få tag på ZØK var ingen enkel uppgift låt oss bara säga efter en långdragen duell i
sumobrottning mot Generalen Wølfram stod det klart att Zenith skulle få tillfälle att intervjua ZØK
så luta er tillbaka och njut av denna intervju där ni förhoppningsvist lär er något nytt om erat
NollK.

Namn: Wølfram
Favoritmat: Våfflor.
Favoritband: ZZ-Top
Favoritfärg: Grå
Jobb: Ta hand om Nollan

Namn: Ping
Favoritmat: Våfflor och Pastasallad.
Favoritband: Cool Candys
Favoritfärg: Grå
Jobb: skriva

Namn: Freja
Favoritmat: Våfflor.
Favoritband: ZZ-Top
Favoritfärg: Grå
Jobb: Øhl

Namn: Ztubben
Favoritmat: Våfflor
Favoritband: Zätas band 
till rocken.
Favoritfärg: Grå
Jobb: ZnollK

Namn: Bri
Favoritmat: Sponz
Favoritband: ZZ-Top
Favoritfärg: Grå
Jobb: Sponz

Namn: Hux
Favoritmat: Pastasallad
Favoritband: Cool Candys
Favoritfärg: Grå
Jobb: SAKER!

Namn: Danthe
Favoritmat: Våfflor
Favoritband: ZZ-Top
Favoritfärg: 50 nyanser av grått.
Jobb: Ca$h
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Själv är jag anal-
fabet 
/Anonym Zenith
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Är DU high på att koda eller känner att du vill lära dig mer?

Då söker Webbgruppen

Hjälp förbättra livet på alla i sektionen genom att redan nu
börja automatizera och mekatronikera! Bli en del av det minst
omtalade men absolut viktigaste utskottet!* Hör av dig till

webbgruppen@ztek.se för att veta mer!

* Det går först att söka webbgruppen efter årsskiftet, men går jättebra att kontakta oss innan dess!

DIG!

Efter dessa snabba frågor märker man att NollK börjar bli varma i kläderna, detta märks då 
vag doft av svett börjar märkas. Till övrigt var de helt oröliga, hade jag varit en T-rex så skulle 
de vara osynliga.

Vad döljer ni bakom sol-
glasögonen egentligen?
-Okänt

Vad gör ni med nollbrickorna 
ni beslagtar?
-Gödslar de som inte är 
miljöfarliga, resten är hemligt.

Hur utser ni era efterträdare?
-Vilka efterträdare?

Om ZNollK hade gjort en 
tinder profil hur skulle eran 
personlighet beskrivas?
-Gråa beskydande tomtar

Kan NollK beskriva Nollan med tre ord?
-Fina! Oskyldiga! Efterblivna! 
Ljöd NollK i kör.
Helt ställd efter denna kraftdemonstration fortsatte jag med intervjun.
 Har NollK några rädslor?
-Nej Ping helt orädd.
-Njae Ztubben tycker Danthe kan vara lite läskig…
-Freja får kalla kårar av lättØhl.
-WØlfram och Hux är rädda för en ledsen Nollan.

Resterande delen av NollK stirrade bara ut i tomrummet utan att säga något.
Jag tror bestämt att det nog är dags för mig att dra mig vidare...

\\Ezzprezzo
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Kommit”té” livet for dummiez
Av ARVID ”ZPEED’Å” KÄCK

En ”zeriöz” quickguide till kommitelivet

Livet på chalmerz är mer än bara plugg,
täntaångezt och bakfylla. Man träffar massa nytt
folk, teztar på nya aktiviteter och gör zaker man
inte borde göra. Men en zak som många nollan
inte vet zå mycket om är de enorma komittélivet
zom finnz på z:a och chalmerz och de förmåner
man får av att zitta i en zådan.

För de första måste nollan veta vad en ”kommitte”
är. En kommité är en grupp galna personer som bestämt
sig att ta ansvar och göra något vettigit för sektionen
tillsammans. Om du har en idè på sektionsnytta och en
idé på något du vill göra kan du alltid göra en ny komitee.
Sektionsnytta kan ha en ganska diffus betydelse, men så
länge andra sektionsmedlemmar får del av det roliga så
är det sektionsnytta. Den late inser att det är jobbigt att
skapa något nytt och går med i en existerande komitée.

Alla galningar som sitter i en kommithe har en
arbetsuppgift att utföra. Arbetsuppgifterna för de olika
posterna är beroende på vilken konmite man sitter i.
Arbetsuppgiften är vad som definerar khomiten. Vissa har
riktigt jobbiga krav (typ ZENITH ), medan vissa andra har
riktigt lätta krav (typ ZENITH ). Dessa arbetsuppgifter är
till för att galningen vet vad jag ska göra (Pr-ansvarig är
bästa posten(men andra positioner är också bra)).

Men allt är inte bara ansvar och seriositet. Konmittè
livet är de perfekta livet för att ha roligt och träffa nytt
folk från hela chalmerz. ”ZENITH (master race) hänger runt
på tidningskallas, Zexet drängar sig på sexmesterikallas
och gausquer. Dallons sjunger spritbolaget bakom någon
buske (eller nåt).

Om de inte var roligt nog så kan man alltid
internräpp. Internräpp är när man gör saker tillsammans
för kårens pengar för att få bättre ”sammanhållning”
och ”stämning” i gruppen. Dessa aktiviteetr beatäms av
kommiten och är ett grymmt sätt att bli goda vänner med
de andra i kommitten.

Skämt åsido är kommitté livet en perfekt blandning
mellan seriöst arbete och roligt umgänge och du får
mycket av z:a och Chalmers för att du gör studentlivet
bättre för alla andra. Ni får en stark gemenskap som
kan räcka genom hela din chalmerstid och vidare. Så sök
Kommittéer och ha kul tills sista punchvisan sjungs för
sista gången.

  Zpeed’åz drinking game 
(för de vågade)

• Drick varje gång du ser en     
   felstanving
• Drick varje gång du ser ett z:a
• Drick varje gång du måste läsa         
   om ett ord
• Ha kul 

Zpeed’å är inte ansvarig för nollans fylla. Nollan är vuxen och kan ta beslut av 
egen maskin.

“Ryggen är en mans 
sexigaste kroppsdel”

//anonym Zenith
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Vågrätt
2. Mjukvara för att svettas
3. Zätas högst beslutande organ
5. Städkomitée
8. dy/dx
10. Bör finnas i Zaloonen
12. Varannan
13. Matlagningskomitée

Lodrätt
1. Måste vara vänt åt rätt håll
4. Har många verser
5. Opartisk
6. Sektionslokal
7. Ztek.se
9. Komitée med pengar
11. Bitter

Zeniths Korsord
“Det finns flera

olika sorters tvålar.” Zenith Chalmers

2018 - Nr 0 13 SEPTEMBER 2018 0:-

Kommit”té” livet for dummiez
Av ARVID ”ZPEED’Å” KÄCK

En ”zeriöz” quickguide till kommitelivet

Livet på chalmerz är mer än bara plugg,
täntaångezt och bakfylla. Man träffar massa nytt
folk, teztar på nya aktiviteter och gör zaker man
inte borde göra. Men en zak som många nollan
inte vet zå mycket om är de enorma komittélivet
zom finnz på z:a och chalmerz och de förmåner
man får av att zitta i en zådan.

För de första måste nollan veta vad en ”kommitte”
är. En kommité är en grupp galna personer som bestämt
sig att ta ansvar och göra något vettigit för sektionen
tillsammans. Om du har en idè på sektionsnytta och en
idé på något du vill göra kan du alltid göra en ny komitee.
Sektionsnytta kan ha en ganska diffus betydelse, men så
länge andra sektionsmedlemmar får del av det roliga så
är det sektionsnytta. Den late inser att det är jobbigt att
skapa något nytt och går med i en existerande komitée.

Alla galningar som sitter i en kommithe har en
arbetsuppgift att utföra. Arbetsuppgifterna för de olika
posterna är beroende på vilken konmite man sitter i.
Arbetsuppgiften är vad som definerar khomiten. Vissa har
riktigt jobbiga krav (typ ZENITH ), medan vissa andra har
riktigt lätta krav (typ ZENITH ). Dessa arbetsuppgifter är
till för att galningen vet vad jag ska göra (Pr-ansvarig är
bästa posten(men andra positioner är också bra)).

Men allt är inte bara ansvar och seriositet. Konmittè
livet är de perfekta livet för att ha roligt och träffa nytt
folk från hela chalmerz. ”ZENITH (master race) hänger runt
på tidningskallas, Zexet drängar sig på sexmesterikallas
och gausquer. Dallons sjunger spritbolaget bakom någon
buske (eller nåt).

Om de inte var roligt nog så kan man alltid
internräpp. Internräpp är när man gör saker tillsammans
för kårens pengar för att få bättre ”sammanhållning”
och ”stämning” i gruppen. Dessa aktiviteetr beatäms av
kommiten och är ett grymmt sätt att bli goda vänner med
de andra i kommitten.

Skämt åsido är kommitté livet en perfekt blandning
mellan seriöst arbete och roligt umgänge och du får
mycket av z:a och Chalmers för att du gör studentlivet
bättre för alla andra. Ni får en stark gemenskap som
kan räcka genom hela din chalmerstid och vidare. Så sök
Kommittéer och ha kul tills sista punchvisan sjungs för
sista gången.
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Kuggligan

Namn: Jonas ”Mr President” Karström
Post: President
Duschvanor: 
-Duschar alltid på kvällen, annars blir sängen skitäcklig
Civilstånd: Sambo
Matchat med underkläder: Underkläder?
Önskad superkraft: Leva för alltid, precis som Britt-Gun <3

Namn: Niklas ”KYL” Ternström
Post: -Kylskåp
Duschvanor: 
-Nej, duscha är för personer som är ej perfekta
Civilstånd: 
-Har faktiskt två damer i mitt liv just nu…
Matchat med underkläder: 
-Se svar på duschvanor
Superkrafter: Se svar på duschvanor

Namn: Carl ”XII Rex” Andersson
Post: -Masterchef
Dusch: 
-Duschar på morgonen, det är checkt att vara nyduschad
Civilstånd: -Ja
Matchat underkläder med strumpor: 
-Nej, tar alltid det som är närmast till hands i morgonpaniken
Superkraft: 
-Göra oseriösa mängder mat av väldigt lite mat
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Intervju SNZ
Av WAZA

Vad gör SNZ?
Kvalitetssäkrar utbildningen och går på kurs-
nämnder. Vi arrangerar pluggkvällar, pluggfru-
kostar,konstruktionstävlingar, första zittningen och
diverse mottagningsarrangemang! Förbrukar ca
2’000’000’000 googlyeyes varje verksamhetsår. Frenetiskt
försöker få andra kommittéer att använda engelska i sin
information. Försöker få alla Z-teknologer att få diabetes
typ 2.

Znabba frågor?
Hur ska ni öka deltagandet till nästa pluggfrukost? Jonas:
Bacon, mer bacon på pluggfrukostarna Carl: Kladdkaka,
ännu mer kladdkaka än bacon!!! Niklas: Mer ”kärlek” i
grädden… (Niklas skrattade lite elakt när han svarade)

Villken superhjälte skulle SNZ vara?
Jonas: SNZ är uppenbarligen Aquaman, Nästan som den-
där malen som slickar insidan av fisktanken du vet.

Vilka är era bästa studietekniker?
Carl: Alt 1: Inte ha någon studieteknik. Niklas: Alt 2:
Prokrastinera, sen när du blir jättestressad, utnyttja den-
na stress till att plugga! Jonas: Alt 3: Förstör datorn, för-
stör din telefon, helt enkelt förstör allt som inte är din
säng, då kan du inte prokrastinera, dock så står ej SNZ
till ansvar om detta förstör förhållanden.

Hur ska ni få fler studenter att fylla
i kursenkäterna?

Jonas: Hot och muta, ELLER VÄNTA! Motivation och
belöning, skriv inte det andra. Carl: Vi kör hemleverans
av fika till de som fyllt i alla krusenkäter! Niklas: Och
att de sen får komma på en VSHFIAKK! (Vi Som Fyllt
I Alla Kursutvärderingar Kalas)

SNZas hälsningar till Zektionen
Niklas: Vi är otroligt ödmjuka i år! Jonas: Vi kämpar fort-
farande för toppkvalité, inte nog med att vi är där, men
det går just nu utför Carl: Och om man inte är intresserad
av att göra projekt så har vi jättegott (och jättemycket)
fika!

Zenith är fullt av 
misstag 
/Zenith
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