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Nollans guide till studentlivet

En Nollning För

Alla
För att alla ska känna sig välkomna under nollningen ﬁnns
det två gyllene regler som kan vara bra att veta:
- Nollningen är helt frivillig för alla inblandade - Öppenhet och respekt skall prägla nollningen -

Om olyckan skulle vara framme så ﬁnns det mycket hjälp.
Här är LTH’s students kontaktlista.
- Kurator Ulla Bergman 046-22 23 714
- Studentpräster i Lund 046-71 87 35
- LTH’s säkerhetsnummer 046-2220700

Studentstaden lund
Hejsan hoppsan!
Vi vill börja med att säga grattis till att du har valt att plugga till ingenjör i
Sveriges bästa studentstad, LUND!
Det är här, på Lunds Tekniska Högskola, som du kommer spendera dina
kommande år. Här kommer du att få många nya kompisar och minnen för
livet. Du kommer att träffa många olika människor med olika bakgrunder,
men alla kommer hit av samma anledning; att grunda inför framtiden
genom sin utbildning.
Lund är en relativt stor stad med mycket att erbjuda, vilket gör det lätt att
hitta något man gillar. En stor del av studentlivet i Lund utgörs av nationer
som arrangerar evenemang av alla olika slag. Från sportevenemang till
fester, lekar, bruncher och baler. För att kunna delta i detta så krävs ett
medlemskap i Studentlund, något som är väligt bra att ﬁxa så fort som
möjligt, antingen på valfri nation eller på Studentlunds hemsida. Det spelar
ingen roll vilken nation man skriver in sig på, man kan byta om man skulle
vilja det.
Det främsta transportsättet i Lund (efter spårvagn) är cykel. På 10 minuter
kan du ta dig genom hela stan på cykel och kan då även passa på att lära
känna stan som du ska spendera dina kommande år i. Utöver det ﬁnns
det såklart bussar också. Malmö ligger bara ett stenkast bort och på andra
sidan sundet ﬁnner du Köpenhamn om storsdadslivs-suget tar över.
Ta vara på tiden du är här, du har en underbar tid framför dig. Återigen
grattis!

Hejsan Nolla
Varmt välkommen till LTH, ännu varmare välkommen till V-Sektionen,
sektionen för samhällsbyggnad. V-Sektionen består av programmen; Väg
och Vatten, Lantmäteri, Brandingenjör och Riskhantering.
De första fyra veckorna på LTH kallas för nollning. Nollning innefattar allt
mellan att gå på sittningar till att tävla i lådbilsrace eller storslagna sjöslag
och fungerar som en introduktion till studentlivet.
Vi som håller i nollningen kallas Phøset, och kommer att leda er genom
dessa första veckorna på LTH. Vi består av studenter som alla läser något
program på V-Sektionen. Nollningen är till för att du som nyantagen
student ska få en så bra tid i Lund som möjligt. Detta genom att testa nya
saker, träffa nya människor, komma igång med plugget och lära känna
sektionen. Vi jobbar hårt för att DU ska känna dig välkommen här på LTH!
Efter några dagar in i första veckan kommer ni att bli tilldelade en phaddergrupp med ca 20-25 andra nyantagna studenter på sektionen,
gemensamt med 11 äldre studenter. Detta är era phaddrar, som kommer
ta hand om er. Ni kommer i princip träffa era phaddrar och oss varje dag
under nollningen.
För att hålla koll på läget under nollningen är det startk rekommenderat
att ni följer vår facebooksida. För att kunna hålla koll på allt som händer
under nollningen ﬁnns en google kalender man kan följa för att få info om
alla events. OBS: För att kunna lägga till kalendern måste du första gången
öppna den på en dator, länken hittar du på vår facebooksida.
Vi hoppas att du är lika taggad på nollning som vi är! Vi ser fram emot att
träffa dig!
facebook.com/vphos19
vphos19
vphos19@gmail.com

DET ÄR V

PHØ

VI SOM ÄR

ØSET

VILKA ÄR VI?
ØVERPHØS HEDDA - V17
Hemort: Småländska rivieran
Favoritland: Fjol
Partytrick: Bryta armen
Favoritkrydda: Mejram
Favoritdryck: Treo

PHØS HOBBE - V17
Namn: Hobbe på riktigt
Är bra på: Att köra in i bommar
Bästa aggregationstillstånd: Liquid
Största merit: MVG i syslöjd i nian.
Bästa tipset: Kårbastun är alltid rolig men spring inte för
snabbt genom omklädningsrummet

PHØS LUDWIG - V16
Bäst eller sämst? Alltid sämst
Främsta merit: Har ätit spagetti, köttbullar och ketchup
till lunch och middag tre veckor i rad
Blir glad när: Jag hör en ordvits
Blir ledsen när: Någon stavar mitt namn fel
Bästa lifehack: Ät en hel gurka innan du går och lägger
dig för att eliminera bakfylla

PHØS FRIDA - BI17
Favorit eld: Den i skogen
Allergier: Allt utom natttmat
Bästa nattamat: Max
Snyggast ouvve i V-Phøs: Se Milton.
Lifehack: Kolla en sista gång så snapen
går till rätt person

PHØS MILTON - L17
Hemort: Vackra Skåne.
Favoritfärg: Asfaltsgrus-svart
Snyggast ouvve i V-Phøs: Se Frida.
Gillar: Soyce the beanoyce
Ogillar: Hummus

PHØS ADAM - V16
Främsta merit? Rest till alla länder i Europa
Bästa egenskap? Blir aldrig bakfull
Bäst eller sämst? Sämre än Ludwig
Tröttnar man på nollningen? Aldrig
Bästa studenttipset? Se till att du ﬁnner ett
umgänge du trivs med så att studietiden förgylls

PHØS ELLEN - V17
Ålder: Man är aldrig äldre än man känner sig
Favoritfärg: Blandningen av 1 del rött och 3 delar vitt
Favoritdryck: Se ovan
Husdjur eller långtråkig litteratur: Målet är att rabbla
boken ord för ord, baklänges
Bästa tipset: Om man ﬂyttar fram klockan 10 min så
kanske man hinner i tid

Peppare

Hejsvejs nolla!
Vi heter Daniel, Martin och Natasha och är V-sektionens Peppare. Tillsammans med
dig vill vi göra nollningen till den bästa någonsin. Vi är supertaggade på att träffa
och lära känna dig! Kom fram till oss om du har några som helst frågor eller funderingar. Det kan handla om när och var du ska träffas med din phaddergrupp, hur
du får tag på biljetter till evenemang eller om du bara vill snacka lite skit. Vi har
svaren på vilken sås som är bäst till kebaben, vilken toa i V-huset som har mjukast
toalettpapper eller hur du tar dig genom alla bevis i B1:an. Vi ﬁnns här för dig!
Vi har god kontakt med dina phaddrar och phøset, så om det uppstår några funderingar, går det jättebra att komma till oss.
Vi längtar efter att träffa dig!
Puss och kram
Dina Peppare

Hej Främling!
och välkommen till En Tropisk Nollning!
Mitt namn är Fredric Ahrling och jag har det ärofyllda uppdraget att vara årets Nollegeneral. Det
innebär att jag under våren tillsammans med Nolleamiralen, Øverstarna och alla andra ansvariga på
Teknologkårens sektioner har jobbat för att göra din första tid här på LTH så fantastisk som möjligt.
Vi är alla fruktansvärt glada för att du äntligen har anlänt hit till vårt campus och längtar efter att få
visa vad vi har att erbjuda. Under dessa kommande veckor kommer du få möjligheten att uppleva
allt ifrån inspirerande föreläsningar till festliga sittningar och rafflande tävlingar i Lundagård (samt
kanske ett och annat dopp i sjön Sjøn). Jag kan inte lova strålande sol och lata dagar hela nollningen,
men jag kan garantera att du får ett smakprov på den värme och glädje som vi är så stolta över här på
Teknologkåren.
Vi är också väldigt stolta över att vår kår är en plats där man kan känna sig trygg, utvecklas och ha en
bra studietid oavsett vem man är. Det innebär att du, som nybliven medlem, har ett ansvar för att se
till att denna goda stämning upprätthålls. Visa respekt och omtanke för dina medstudenter och du
kommer få tillbaka det tusenfallt.
Oss i Øverstegruppen känner du igen på våra skimrande mantlar, färgstarka outfits och (förhoppningsvis) leende läppar. Tveka inte att komma fram till oss närsomhelst med en fråga eller bara för
lite gött häng, så kan vi förhoppningsvis inte kalla varandra främlingar länge till!
P.S. Glöm inte att följa Teknologkåren på Facebook och Instagram. Kika också in på En Tropisk
Nollning på Facebook för updates och annan nyttig information om nollningen. D.S.
Varma hälsningar,
Fredric Ahrling
Nollegeneral 2019

Kårordförande
Hej och varmt välkommen!
Så härligt att du har tagit dig till Lund och LTH - stort grattis! Jag heter Malin Bruce och jag är
Kårordförande för Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH). Normalt är jag också student på LTH men i år tar jag och tio andra studenter studieuppehåll för att jobba heltid på Teknologkåren och se till att din studietid här blir så bra som möjligt.
Din tid som student kommer att erbjuda unika upplevelser och utmaningar. Med dig på vägen följer
din sektion, som en klippa i stormen.
Varje utbildningsprogram på LTH är kopplat till en av elva sektioner som har insikt i de utbildningsfrågor som rör just dig. De kommer att ta emot dig med öppna armar och ställa upp i vått och torrt!
Teknologkåren med sina sektioner arbetar för att din utbildning ska fortsätta vara en av de bästa i
Sverige och ständigt förbättras. Vi ser till att det finns kontakt med näringslivet och har evenemang
såsom arbetsmarknadsmässan Arkad, och vi ser till att det erbjuds fritidsaktiviteter som idrottsaktiviteter, en sångtävling, baler och inte minst nollningen.
De närmaste veckorna kommer nollningen förhoppningsvis guida dig in i högskolestudierna och
Lunds studentliv. Det kan kännas stort och förvirrande men tveka då inte att ta kontakt med någon
på din sektion eller oss på Teknologkåren så hjälper vi till med vad vi kan.
Nollningen på LTH är fantastiskt spektakulär och jag är ärligt avundsjuk på dig som har det framför
dig. Om jag får komma med ett råd så är det att verkligen ta chansen att uppleva nya saker, träffa nya
människor och utforska studentlivet. Här finns något för alla!
Återigen, varmt välkommen nyblivna teknolog! Har du frågor så har vi svar på Teknologkåren, och
vi finns här för dig!
Vi ses i höst,
Malin Bruce
Kårordförande 19/20
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

PROUD TECH
Proud Tech är Teknologkårens HBTQ-nätverk. Vi finns för att synliggöra HBTQ-frågor
på campus och anordnar även sociala event för HBTQ-studenter. Bland annat fixar vi
pubar, spelkvällar, deltar i Pride och mycket annat. Så om du vill få nya vänner, träffa
andra HBTQ-personer på LTH och ha roligt med oss, håll utkik på vår Facebooksida
och kom och säg hej till oss på Kårestivalen! Vi har också en Facebookgrupp där
man kan träffas och fixa spontanhäng. Eftersom gruppen är hemlig, mejla proud.
tech@tlth.se, eller skriv till oss på vår Facebooksida “Proud Tech - Teknologkårens
HBTQ-nätverk” för att bli inbjuden. Hoppas vi ses!
Vill ni ha mer information om kommande evenemang eller bli aktiva inom Proud
Tech, maila proudtech@tlth.se eller Teknologkårens Aktivitetssamordnare på
aktsam@tlth.se

SEKTIONSSTYRELSEN
Hallå!!
Grattis till din plats på LTH och hjärtligt välkommen till V-sektionen,
sektionen för samhällsbyggnad.
Sektionen består av fyra program, Väg och vatten, Lantmäteri,
Brandingenjör och Riskhantering, tillsammans utgör vi den största
sektionen på LTH! Sektionen ﬁnns till för att se till att alla ska ha en
roligare studietid. Vi i styrelsen med resten av sektionen hoppas att du
ska trivas bra på sektionen och för att göra det möjligt arrangerar vi
en massa olika typer av evenemang och annan verksamhet. Det kan
vara pubar, sportkvällar, utﬂykter med mera, och inte minst ordnar
vi en fantastisk nollning varje år. Dessutom granskar vi kurserna som
vi läser och håller även kontakt med arbetslivet genom bland annat
lunchföreläsningar och andra samarbeten. Förhoppningsvis ﬁnns det
något för alla sektionsmedlemmar!
Vi heter Thomas Forsberg, Ordförande, och Fanny Selin, Vice Ordförande på sektionen, vår uppgift är framförallt att se till att sektionens vilja går igenom samt att verksamheten har förutsättningar för att
fungera. Styrelsen består inklusive oss av 10 studenter som alla har olika
uppgifter för att förgylla alla studenters studietid på sektionen. Under
nollningen kommer vi att synas en del och bäst känner du igen oss i
våra overaller och vita pikéer. Det är bara att komma fram till någon
av oss om du har en fråga eller bara vill snacka lite. Vill du veta mer om
V-sektionen kan du kolla in vår Facebook-sida eller vsek.se.
Vi hoppas du har en rolig nollning och får en fantastisk start på din tid
här i Lund!
Thomas Forsberg
Ordförande

Fanny Selin
Vice Ordförande

Skattmästare
Hej! Mitt namn är Ebba och jag är skattmästare här på V-sektionen.
Jag är ansvarig för sektionens ekonomi och budget, där jag ser över
de inköp och investeringar som sektionen gör och ser till att budgeten
följs som den ska. I mitt dagliga arbete har jag hand om betalning av
fakturor, bokföring och fakturering. Hör gärna av dig om du har några
frågor om sektionens ekonomi, budget eller liknande, eller om du har
några andra funderingar! Jag hoppas att du får en toppentid här på
V-sektionen! Vi ses!
Ebba Silfver
Skattmästare

Informationsutskottet
Hejsan!
Jag heter Maja och är V-sektionens informationschef vilket innebär att
jag är ansvarig för informationsspridning en på sektionen. Detta sker
främst via Facebook, hemsidan och Instagram. Varje vecka kommer
det även ut ett veckobrev, missa inte det!
Mitt utskott består av två Art Directors, två Webmasters och fyra fotografer. Under nollningen syns vi när vi fotar på sittningar och säljer
merch, ouvvar och tygmärken.
Vill du veta något mer om utskottet eller undrar något om sektionens
kanaler, tveka inte på att höra av dig!
Maja Wilhemsson

Näringslivsutskottet
Hallå! Mitt namn är Anders Hägge och jag är näringslivsordförande på
sektionen. Jag arbetar tillsammans med min näringslivsgrupp för att
sektionen ska hålla en god kontakt med näringslivet och för att sektionens medlemmar ska få en god insikt i vad som komma skall efter
studietiden och att få kontakt med sin framtida arbetsgivare. Detta
gör vi genom att tillsammans med branschföretag anordna lunchföreläsningar, casekvällar, studiebesök samt annonserar om traineetjänster och sommarjobb. Det bästa kan vara att vi serverar gratis mat
vid de ﬂesta av våra event. Så om ni har några frågor om våra evenemang eller vad det blir för mat är det bara att rycka tag i mig eller
någon annan i näringslivsgruppen!
Ha det bäst!
Anders Hägge
Näringslivsansvarig

Sexmästeriet
Som Sexmästare på sektionen är det min uppgift att tillsammans med
resten av sexmästeriet anordna pubar, sittningar och andra festligheter
som bidrar till en bra stämning på sektionen. Vi består av 21 härliga och
taggade studenter från Brand, Lant och Väg- och Vatten. Du kommer
snabbt känna igen oss eftersom vi traditionsenligt bär kilt. Vi ses under
nollningen!
Vi ses under nollningen!
Nils Markgren
Sexmästare

Aktivitetsutskottet
Hej på er! Amanda heter jag och är AktU-ordförande här på V-sektionen. Tillsammans med de sportchefen och de aktuverade i Aktivitetsutskottet sysselsätter jag V-sektionisterna utanför skoltid. Vi arrangerar
diverse evenemang så som sportkväll varje tisdag, frågesportskvällar,
FIFA-turnering och kanothajk. Det är chans att umgås, träffa nya
människor och bara ha det kul! Allt detta gör vi för skapa en god sammanhållning och för att ni alla ska trivas. Vi har en fullspäckad kalender där det förhoppningsvis ﬁnns något som lockar er alla. Vi ses på
nollningen och under hösten
Amanda Bender
AktU-ordförande

Cafémästeriet
Adam heter jag och är cafémästare på sektionen. Tillsammans med
resten av cafémästeriet och sektionens medlemmar håller vi vårt köra
v-café öppet. Vi ser till att det ﬁnns allt från kaffe, ﬁka och godis till
lunch med mackor och sallader varje dag. Vi anordnar även varma
luncher, bruncher och annat kul för sektionen. För att hålla öppet hjälps
hela sektionen åt genom att jobba tillsammans med oss i cafémästeriet.
Som tack för hjälpen får man kaffe, ﬁka, lunch, gött häng och massa
tack genom sittningar och annat kul! Kom till caféet och häng med oss
så ses vi på nollningen!
Adam Rosell
Cafémästare

Utbildningsutskottet
Hej! Mitt namn är Alice och jag är utbildningsminister här på V-sektionen. Tillsammans med sektionens tre studieråd, likabehandlingsombuden och världsmästarna arbetar jag med diverse studierelaterade
frågor för att se till så att v-sektionisternas utbildning håller en så god
kvalité som möjligt. Kort och gott kan man säga att utbildningsutskottet
ser till att göra studenternas röster hörda, både gällande kurser men
även exempelvis studiemiljö. Det är ett viktigt och mycket roligt arbete
Alice Stilgård
Utbildningsminister

Hejsan!

BIIF

Mitt namn är Ebba Johnsson och jag är ordförande för BIIF, Brandingenjörsstuderandes Intresseförening. BIIF är en ideell förening som representerar alla studenter på brandingenjörs- och riskhanteringsprogrammet vid LTH. Med mig har jag en styrelse som består av 7 medlemmar
och tillsammans har vi blivit utsedda att driva brand- och riskstudenternas viljor framåt. Vi arbetar bland annat med studiebevakning, företagspresentationer och aktiviteter av olika slag.
Brandingenjörsprogrammet är känt för sin goda sammanhållning,
något som BIIF arbetar hårt för att bevara. Att få en bra kontakt och
god relation med studiekamrater och framtida kollegor är otroligt viktigt, både under studietiden och senare under arbetslivet. BIIF välkomnar dig som brandingenjörsstudent in i gemenskapen och hoppas att
du kommer att trivas med ditt val!
Vi i BIIF-styrelsen ser mycket fram emot att träffa och lära känna er
nya studenter. Du har en underbar tid i livet framför dig!
Ebba Johnsson, Ordförande BIIF 2019

Sektionsvisor
Å När Dom Blå
Mel: When the saints go marching in
Å när dom blå!
Å när dom blå!
Å när dom blå marscherar in,
då blir det fest, då blir det jubel.
Å när dom blå marscherar in!

Den blåa V-sektionen
Mel: Wake me up
Vi är den blåa V-sektionen
och vi sitter högst på tronen.
På LTH är det en fet merit,
du blir en del av elit.

Brand, lant, väg och vatten
Mel: Högst vinner
Brand, lant, väg och vatten,
Störst på LTH.
Ingenting kan stoppa oss,
V-Sek allez allez.

För vi är dom blå
Mel: Rote Pferd
För, vi, är dom blå
och vi är inte små.
För vi är störst och bäst
på hela LTH.

V-Ingenjören
Mel: Sovjetunionens nationalsång
V-ingenjören - skapelsens krona.
Gudarnas gunstling, så stark, klok och sann.
Från falsk blygsamhet vi ska er förskona.
Vi vet vad vi vill, och vi vet vad vi kan.
Vi bygger bro - mellan fjärran stränder.
Vi drar en väg - mellan alla länder.
En väg mellan folken - en strålande syn.
Vi skapar kraft - tämjer syndaﬂoden.
Vår jord bebyggt - så man kan bebo den.
Från klingfasta berget mot blånande skyn.
Skåla kamrater - skål för varandra.
Skål ingenjörer av sten och av stål.
Vi breddar vartefter den vägen vi vandra.
Vårt mål är en skål - så skål för vårt mål.

Nollningsaktiviteter
Det är mycket som händer när man ﬂyttar till en ny stad, både studiemässigt, men
även utanför skolan. Man ska lära sig hitta i staden, ﬁxa en schysst lya och verkligen
trivas. Detta blir mycket lättare om man hittar kompisar att umgås med, antingen i
din klass eller i din omgivning. Det är därför det anordnas massor av evenemang under nollningen, för att du ska få en bra start på både studierna och studentlivet. Alla
aktiviteter och evenemang kanske inte passar alla, men vi hoppas att det kommer att
ﬁnnas något för just dig!
Under nollningen är den främsta klädseln ouverall. Ouverallens färg representerar
vilken sektion du tillhör, och vilket program du läser. På V-Sektionen bär Väg och
Vatten-studenter blå ouverall, Lantmäteri-studenter grön och Brandingenjörer bär
svart. Med ouverallen på slipper du själv tänka på vad du måste ha på dig under
nollningen, och du behöver heller inte smutsa ner dina vardagskläder. Efter att nollningen är slut kommer du längta efter att bära din kära ouverall igen! Den kommer att
vara som en del av dig.
Om man är sugen på att sätta sig in i vilka olika evenemang som kommer att arrangeras under nollningen kommer vi på följande sidor att presentera aktivitetens helhet.
Där ﬁnns även information om vad som bör tas med eller vilken klädkod som gäller
för respektive evenemang. Denna guide kan du använda som handbok hela nollningen, för att hjälpa dig under din första tid här på LTH.

Stadsrundvandring
Detta är ett event där du lär dig hitta
i din nya hemstad. Ni blir indelade i
grupper och ska tillsammans navigera
runt er i staden till olika stationer och
genomföra uppdrag.
Dresscode: Ouverall
Lära-känna-pub
Nollningens första pub. Ta tillfället i
akt och lär känna dina sektionskamrater ytterligare.
Medtag: Leg, Kårleg
Dresscode: Ouverall

Vett-& Etikett
En gratis sittning där Nollan lär sig hur
en traditionsenlig sittning går till och
dess normer. Innan sittningen kommer
ni få träffa era phaddar för första
gången, som sen kommer er låta gå
på sittinge själv i era grupper.
Medtag: Leg, kårleg, sångbok
Dresscode: Ouverall
Programdag
Sektionens program har en eftermiddag som spenderas varje program för
sig, detta för att lära känna sin klass
bättre.
Dresscode: Ouverall

A night to unite
Sektionens alla utskott presenteras
i Aulan sen drar nollningen igång
på ritkigt. Phaddergruppen bjuder
Nollan på middag och kvällen avslutas sedan med släpp i Gasquesalen
tillsammans med D-sektionen.
Medtag: Leg, Kårleg
Dresscode: Ouverall
Nollekamp
Event som tar plats på St. Hans
backar där nollan tävlar om vilket
uppdrag Nollan vill ha.
Dresscode: Ouverall
UtEDischo
Ett utomhusdischo som arrangeras
av E- och D-Sek- tionen som är till
för alla nya studenter på LTH. Här
kommer det ﬁnnas möjlighet att byta
ouveralldelar med andra sektioner,
så förbered dig genom att ha med
färdigklippta bitar.
Medtag: Leg, kårleg
Dresscode: Ouverall
Sportkväll
Aktivitetsutskottet bjuder in till
sportkväll i Victoriastadion, må bäste
phaddergrupp vinna.
Dresscode: Sportoutﬁt
FLAGGtastiskt:
Pysselkväll där phaddergrupperna får
chansen att skapa sina egna phaddergruppsﬂaggor. En bra möjlighet
att umgås under avslappnade former,
spela lite spel och tävla i ett spännande ﬂaggquiz.
Dresscode: Ouverall
Draggning
Evenemang där sektionerna tävlar
i att tömma sjön Sjøn på allt möjligt
som kan ﬁnnas där.
Dresscode: Sjön Sjøn-badkläder, sjön
Sjøn-skor

Ingvasion
Ingenjörssektionen invaderar LTH och
bjuder in till stor fest i gasquesalen.
Medtag: Leg, kårleg
Dresscode: Ouverall
Nationssittning
Sittning på nation för att introducera
Nollan till nationslivet i staden.
Medtag: Leg, nationsleg, sångbok
Dresscode: Utgångskläder, ej Ouverall
Brunch/Flying
Dagen börjar med en brunch i V-Café,
för att sedan med buss ta sig till Helsingborg för att se V-Sektionen ﬂyga
hela vägen till Helsingør. Efteråt släpp
i Helsingborg
Medtag: Leg, kårleg
Dresscode: Ouverall
Söndagsmys
Dagen efter FlyING bjuder V-Café
och AktU in till mys i V-Café med ﬁlm,
symaskiner och brunch.
Dresscode: Myskläder
LunchBeat
Evenemang i gasquesalen där man
får tillfälle att dansa alla nolledanser.
Dresscode: Ouverall
Kårestival
Evenemang i gasquesalen där man
kan utforska kårversamheten på LTH.
Samtidigt är det märkesmålning och
märkesförsäljning utanför Mattehuset.
Dresscode: Ouverall
VMA-sittning
Intersektionell sittning tillsammans
med Maskinsektionen och Sektionen
för Arkitektur och Industridesign.
Medtag: Leg, kårleg, sångbok
Dresscode: Ouverall + temaenl. klädsel

Phaddermys
En nollningsledig kväll, varför inte ta
tillfället i akt och se en ﬁlm eller pyssla
med uppdrag med phaddergruppen.
Programsittning
Sittning där alla program har en
sittning för sig själva, detta för att lära
känna sin klass bättre. Efteråt släpp i
V-cafe

Waderloo
Sektionerna tävlar mot varandra i
vattenballongskrig i AK-Parken.
Dresscode: Ouverall
Inget Vanligt - rave
Temaståning, efteråt sammanstråla
med I-Sektionen för att ha ett fett
utomhusrave.

Medtag: Leg, kårleg, sångbok
Dresscode: Ouverall

Medtag: Leg, kårleg
Dresscode: Ouverall + temaenl. klädsel

ØverphØshinderbana
Varje sektion har ett øverphøs, men
nollans uppdrag är att visa att
øverphøs hedda är den enda rätta.
Skapa ett hinder och följ henne genom den stormiga banan

Fångarna på Campus
En rafﬂande poängjakt där phaddergrupperna gör upp i mängder av
tävlingar av olika slag. Vilka tar sig ut
och vilka förblir fångar?

Dresscode: Ouverall
VorldWidE
Intersektionell pubrunda med E- och
W-sektionen.
Medtag: Leg, kårleg,
Dresscode: Ouverall
Nollelördag
Hela LTH samlas i Lundagård för att
göra upp i tävlingar som lupthband,
lådbilsrace och ballongstaphult. På
kvällen är det sittning på nation.
Medtag: Leg, nationsleg, sångbok
Dresscode: Ouverall
Regatta
LTHs traditionsenliga sjöslag som
sker i sjön Sjøn. Inleds med att man
tågar tillsammans genom Lund upp
till Campus. Avslutas med släpp i
gasquesalen.
Medtag: Leg, kårleg
Dresscode: Ouverall

Dresscode: Ouverall
Sittningsittning
En sittning delad på två separata
ställen. Damer och herrar skiljs åt för
att avnjuta en av sittningarna. Vid
önskemål kan man få välja vilken
sittning man vill gå på. Avslutas med
gemensamt släpp.
Medtag: Leg, kårleg, sångbok
Dresscode: Enligt tema, TBA
Nollegasque
Finsittning i gasquesalen där Nolla blir
till etta.
Medtag: Leg, kårleg, sångbok
Dresscode: Mörk kostym
Gasquerave
Nollningens sista fest är ett dagsrave
som går av stapeln på Göteborgs
nation. Här festar ettan och phaddrarna ihop en sista gång
Medtag: Leg, nationsleg
Dresscode: Temaenlig outﬁt.

Fiskarens Cykel
Lilla Fiskaregatan 23
Öppetider:
Mån-fre: 9-18
Lör: 10-15
Sön: stängt
Nya, begagnade och reparerar cyklar och återförsäljare av hövding

Ordlista
Akademisk kvart - En extra kvart
på dig att komma i tid. Står det att
föreläsningen börjar 08:00 börjar
den egentligen 08:15. Efter klockan 18
gäller dubbelkvart. Om akademisk
kvart INTE gäller markeras detta med
ordet “prick” eller ett punkttecken.
Efter klockan 18 skriver man “prick
prick”.

Sell/Buy stuff in Lund Facebookgrupp där man kan köpa
allt från kjolpaket till sängar.

Ladok - Ett system för dokumentation
av dina studieresultat.

Spegelsalen - Mingelrum innan man
kommer in i gasquesalen, här kan
man hänga av sig jackan, spegla sig
och kissa.

Phadder - Äldre student som tar
hand om dig de fyra första veckorna
på LTH. Dessa kan du fråga om allt
mellan himmel och jord och förvänta
dig sköna svar.
Sjön Sjøn - Ligger runt ön Øn. Vatten.
Ön Øn - Ligger i sjön Sjøn.
Phøs - En grupp studenter som har
planerat nollningen.
TLTH - Teknologkåren vid LTH.
Tegeltorget - Uteplats utanför
V-Huset där man kan grilla, plugga
eller bara umgås.
Nation - Organisationer som anordnar
pubar, klubbar, idrottsaktiviteter,
luncher m.m. Samt står för en del
studentbostäder.
Nolla - Student på LTH som ännu inte
har haft sin nollegasuqe (och blivit
etta).
Novisch - Nyantagen student i Lund,
d.v.s. du.

Spex - Kort scenframträdande.
Gasquesalen - Stor lokal i botten av
kårhuset här kommer du både skriva
tentor och festa.

V-Café - Sektionens egna studentdrivna café som ligger mitt i V-Huset. Tio
kronor tar dig långt.
KFS - Studentbokhandel som ligger
på campus.
Studiecentrum - Samlingsplats för
alla teknologer på LTH-området.
Här ﬁnns KFS, studieplatser, datorer,
skrivare, café/lunchrestaurang.
Campus - Slang för LTH-området.
Lophtet - LTHs älsta byggnad. Används nu som festlokal.
Sittning - Middag i större sällskap
efterföljs ofta av ett släpp.
Mellanfest - Fest mellan sittning och
efterfest.
Eftersläpp - Släpp efter sittning och
mellanfest (läs klubb).

Phøset tipsar
- V-Sektionen tillhör TLTH. Därför krävs det medlemskap i TLTH
för att ta del av både sektionens och kårens aktiviteter, vilket sker
under hela nollningen. Därför rekommenderar vi starkt att du blir
medlem så fort som möjligt. Gå in på medlem.tlth.se och klicka på
“Bli medlem här” och följ instruktionerna.
- Nationer utgör en stor del av studentlivet i Lund. Eftersom att
vissa evenemang under nollningen kräver medlemskap i nation rekommenderar vi att du även blir medlen i studentlund. Hitta mer
information på studentlund.se.
- Vi lever numera i det kontantlösa samhället och därför är det
väldigt stort med swish i studentlivet. Swish är ett sätt att betala
smidigt via mobiltelefonen. www.getswish.se.
- När man kommer till en ny stad är det viktigt att man har någonstans att
bo. Därför rekommenderar vi att så fort som möjligt ställa sig i kö hos AFBostäder som är det största studentbostadsföretaget i Lund. Annars kan du
kolla hos nationer, blocket, bopoolen.nu och LKF.se.
- Ta hjälp av studievägledarna. De sitter i E-huset och ﬁnns för studenternas
skull och hjälper görna till med allt studierelaterat.
- Skaffa en cykel, det underlättar jättemycket när man bor i Lund.
- Att ha ett par oömma skor och ett bälte till ouverallen är ett måste.
- Om du känner att du mår dåligt eller måste prata av sig så ﬁnns alltid LTH:s
kuratorer just för din skull. Telefonnummer ﬁnns på första sidan.
- Det är viktigt att ha roligt, men glöm inte bort plugget. Vilket är anledningen till varför du egentligen är här. Skaffa kurslitteratur i god tid. Gå på studiekvällarna och utnyttja övningsledarna som ﬁnns på plats för att hjälpa dig.
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