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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 -

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 väldigt bra att fixa så fort som 
möjligt. 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 storstadslivs-suget tar över.

Ta vara på tiden du är här, du har en underbar tid framför dig. Återigen 
grattis!

Studentstaden lund



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 heter Phøset, och kommer att leda er genom 
de första veckorna på LTH. Vi består av studenter som alla läser något av 
programmen 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 phad-
dergrupp 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 att träffa era phaddrar och oss i princip varje dag 
under nollningen.

För att hålla koll på läget under nollningen är det starkt rekommenderat att 
ni följer vår facebooksida, samt att ni använder appen “Bonsai Campus”.

Vi hoppas att du är lika taggad på nollning som vi är och vi ser fram emot 
att träffa dig!

facebook.com/vphos18

vphos18@gmail.com

vphos18





VILKA ÄR VI?

Øverphøs Isabelle - L14
Ålder: Gammal är äldst
Favoriträtt: Allt med ust

Svaghet: Cheese på Donken
Merit i livet: Varit med i en ICA-reklam

Favoritsnaps: ØP Andersson
Favoritmått: Max en halv

phøs Gustaf - V15
Smeknamn: Glassen

Favoritsång på sittning: Djungelpunch
Motto: En kaffe i magen ger en bra start på dagen!

Bästa Wow-upplevelsen: När det blåste så mycket att 
vattenfallen flödade uppåt

Älskar: Nedförsbackar
Hemlig talang: Orimigt bra på att sova igenom alarm

phøs Sofia - L16
Bor på: Tellus

Favoritsyssla: Chilla runt
Styrka: Är sjukt snabb på att dricka vatten

Älskar: Vakna av att skratta i sömnen
Hatar: Sömnbrist

Äter helst: Allt som innehåller råg

phøs TOMAs - V15
Hemort: Metropolen Gislaved

Bästa med att heta Tomas: Att inte stava med “h”
Gillar: När E-Type spelas

Gillar inte: När E-Type inte spelas
Motto: Borta bra men Småland bäst

Favorithögtid: Nollelördagen

phøs DÜRANGO - L16
Ålder: Yngst i gänget

Kommer från: Är en så kallad “jävla 08”
Gillar: När vatten blir till is

Mitt största misstag: Brände en kastrull makaroner
Lifehack: Somna inte med en kastrull på spisen

Bästa med att vara yngst: Komma undan med bus

phøs DANIEL - V15
Hemort: Dalby
Äter helst: Ja

Favoritplats på jorden: Hos min lille vide tjoffe
Goto ingrediens till mat: Ketchup (FELIX)
Merit: Har klarat Guitar Hero 3 på Expert

Bästa trick: Landade 3 flip när jag gick i 8an

phøs HÄGGE - V16
Hemort: Vika

Smeknamn: Hägge Hägglund
Älskar: Den distinkta smaken av kallvispat socker, 

äggula och grädde
Fascinerad av: När is blir till vatten

Bästa med att vara lång: Kärleken från dem bakom en 
på konserten



Peppare

Hejsan!
Vi heter Hanna Nilsson och Elin Lilja och vi går i V15 respektive L16! Vårt 

uppdrag som peppare är att hjälpa phøset med allt ifrån förfester till 
biljettsläpp under nollningen. Ifall ni undrar något kan ni alltid kolla med 

oss, vi har alltid koll på läget! 

3 snabba med Elin.
Fiska eller diska - Snacka om pest eller kolera

Favoritfärg? - Grönt är skönt såklart!
Vad äter du helst? - Är det okej att säga bara potatis?

3 snabba med Hanna.
Vad tar du med dig till en öde ö? - Solkräm och litta köffe is all I need. 

Tyranosaurus Rex eller Tex-mex? - Har alltid velat ha en vovve men Tyranosaurus 
Rex går lika bra.

Hej eller nej? - Hai (Hej på skånska)



Hej på dig!
Nu är det dags för en Äventyrlig Nollning!

Välkommen till LTH! Mitt namn är Jakob Nilsson och jag har det eminenta uppdraget som Nol-
legeneral på Teknologkåren. Det är jag, tillsammans med vice Nollegeneralerna, Øverstarna och 
Fösen/Phösen/Staben som under våren har lagt ner både hjärta och själ i nollningen för att du och 
dina framtida kompisar ska känna sig så välkomna som möjligt.

Jag, tillsammans med väldigt många, är fruktansvärt glad över att just du har kommit hit till vår 
familj, Teknologkåren. Allt du kommer få uppleva under de närmsta veckorna är till för att du ska få 
upptäcka allt vi har att erbjuda. Du kommer få veta mer om din framtid som ingenjör. Du kommer 
kunna gå på oförglömliga sittningar. Du kommer få lära känna Lund, bada i sjön Sjøn, plugga, gå 
på nation, dansa natten lång, gå på lunchföredrag, åka båt, cykla runt på kullersten samt så mycket 
mer! Allt detta tillsammans med en massa nya människor som du snart kommer kalla för dina vänner.

Som tidigare nämnt kommer det vara en tid fylld med mycket aktiviteter, men det kommer ta slut på 
tok för snabbt, så mitt tips till dig är att ta vara på denna tid. Jag vill dock också säga att man faktiskt 
inte måste vara med på allt. Nollningen är uppbyggt på ett sådan sätt att det ska finnas något för 
alla, inte för att man ska göra allt. Så ta en ledig kväll om du känner för det och se till att plugga lite. 

Jag vill också nämna några ord om denna familj som du nu blivit en medlem av. Vi är en stor familj 
med många viljor och intressen. Vi är långa och korta. Vi breda och smala. Vi helt enkelt väldigt olika. 
Vilket är fantastiskt - det betyder att det finns en plats för alla. Så tänk på det. Var dig själv, var öppen 
och utmana dina fördomar och du kommer garanterat att passa in. 

Vi Øverstar kommer att finnas med dig under hela tiden, hoppandes och dansandes. Så tveka absolut 
inte att komma fram till oss och prata! Glöm inte att följa Teknologkåren på Facebook och Instagram. 
Du kan även kika in på nollning.tlth.se för en massa matnyttig information.

Återigen, välkommen och låt äventyret börja! 

Äventyrliga Hälsningar
Jakob Nilsson
Nollegeneral 18
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 

Låt Äventyret Börja!
Hej du nya LTH:are!

Först och främst ett stort grattis till antagningen och varmt välkommen till Lund och till LTH! Jag 
som skriver detta heter Maria Gunnarsson och jag är Kårordförande för Teknologkåren vid Lunds 
Tekniska Högskola. Vanligtvis studerar jag också här på LTH, men i år tar jag och tio andra studenter 
studieuppehåll för att jobba heltid på Teknologkåren för att se till att göra din studietid här så bra 
som möjligt.

Framför dig väntar en fantastiskt rolig studietid, och vi på Teknologkåren ser fram emot att dela den 
med dig. Den kommer vara full med utmaningar och äventyr, och som hjälp för att tackla detta har 
du oss och även din sektion. Varje utbildningsprogram här på LTH är kopplat till en av elva sektioner 
som ingår i Teknologkåren och 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 för att hjälpa dig med stora som små 
saker!

Teknologkåren med sina sektioner arbetar främst för att din utbildning ständigt ska förbättras och 
fortsätta vara en av de absolut bästa i Sverige. Vi ger dig även möjligheten att delta på en stor mängd 
olika aktiviteter beroende på vad just du är intresserad av. På evenemang knutna till näringslivet såsom 
vår arbetsmarknadsmässa eller lunchföreläsningar kan du få en tydligare bild av hur din framtid kan 
komma att se ut. Vi har också bland annat en sångtävling, idrottsaktiviteter, baler och inte minst en 
nollning. Allt för att du ska få en så rolig och givande studietid som möjligt!

Det som står närmast framför dig under de kommande veckorna är nollningen som förhoppningsvis 
kommer guida dig in i studierna och även in i Lunds studentliv, vilket till en början kan kännas 
väldigt förvirrande och överväldigande. Glöm då inte att vi finns här för er skull, och tveka inte att ta 
kontakt med någon på din sektion eller på Teknologkåren om vi kan vara till hjälp.

Jag kan ärligt erkänna att jag är lite avundsjuk på dig som har allt detta framför dig, för du kommer 
ha så otroligt roligt! Mitt råd till dig är att njuta så mycket du bara kan och ta chansen att uppleva 
nya saker, träffa nya människor och se vad studentlivet har att erbjuda. Det finns garanterat något 
för alla smaker!

Återigen, varmt välkommen hit! Har du någon fråga 
eller fundering så finns Teknologkåren alltid här för dig!

Vi ses i höst,
Maria Gunnarsson
Kårordförande 18/19
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

kårordförande



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. Under nollnin-
gen kommer vi ha en spel-och-pysselkväll samt en klubbkväll i Köpenhamn. 
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 Kåres-
tivalen! 
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 inbjud-
en. 
Hoppas vi ses! 
Proud Techarna 2018 
Anna, Helena, Ira, Niklas, Rebecca 
 
SPEL/MYSKVÄLL  11/9 
Efter Kårestivalen fixar Proud Tech ett mysigt häng i Cornelis. Kom och spela 
brädspel i en HBTQ-vänlig miljö, träffa nya vänner och sy på några märken på 
din overall om du vill. Vi fixar fikat!  
 
KLUBBKVÄLL I DANMARK  28/9 
Kom och häng med Proud Tech i Köpenhamn! Vi kommer ha en gemensam 
förfest i Lund innan vi åker till Köpenhamn tillsammans för att gå på gaybarer 
och klubbar. Vi har planerat en rutt och kommer vara nåbara på mobil hela 
kvällen ifall nån går vilse i vimlet. Du står för resekostnader och inträden själv, 
vi står för sällskapet! 

PROUD TECH



SEKTIONSSTYRELSEN
Ordförande

Hej och varmt välkommen till V-sektionen!

Mitt namn är Susanna Sjöstrand och jag är Ordförande på V-sek-
tionen, sektionen för samhällsbyggnad. Sektionen innefattas av alla 
de som läser något av programmen Väg och Vatten, Lantmäteri, 
Brandingenjör eller Riskhantering och tillsammans är vi den största 
av alla sektioner på LTH!

Sektionen finns till för att ge alla studenter en roligare studietid här 
i Lund. Vi 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 exempelvis pubar, sportkvällar 
eller utflykter, 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. 
Förhoppningsvis finns det något för alla sektionsmedlemmar!

Som Ordförande på sektionen leder jag Styrelsens arbete, i Styrelsen 
sitter ordföranden från många av utskotten, skattmästaren och jag. 
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.

Hoppas du får en rolig nollning och en bra start på din tid i Lund!

Susanna Sjöstrand
Ordförande

Skattmästare
Mitt namn är Filip Bodin och jag är skattmästare på V-sektionen. 
Detta innebär att jag är ansvarig för sektionens ekonomi och bud-
get.
Utöver styrelsearbetet arbetar jag kontinuerligt med att betala fak-
turor, fakturering samt sköter bokföringen, men också med att god-
känna allt från små till större investeringar och inköp.
Hör mer än gärna av dig om du har några frågor om sektionens 
ekonomi, budget eller liknande, men också om du har några andra 
funderingar!
Vi ses under nollningen. Du har en sjukt rolig tid framför dig!

Filip Bodin
Skattmästare

L-TEK
Hej, Lejla heter jag och leder eventutskottet L-tek, så om du går lant 
så kommer du att se en hel del av mig och mina fem taggade Lan-
tisar under första veckan, där vi ska göra vårt bästa för att vägleda 
er genom er första tid här på LTH. Framöver ser ni oss även då vi 
håller vi i diverse evenemang för lantarna.
Utöver det så jobbar jag med att stötta upp Susanna samt övriga i 
styrelsen med löpande arbete, har har hand om en del evenemang 
samt kontakt med våra kompissektioner på andra skolor m.m.
Jag, med resten av L-tek, ser sjukt mycket fram emot att träffa er!

Lejla Shafiee
Lantmästare

BIIF
Hejsan! 

Mitt namn är Jakob Kullmann 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 8 medlemmar och tillsammans har vi blivit utsed-
da att driva brand- och riskstudenternas viljor framåt. Vi arbetar 
bland annat med studiebevakning, företagspresentationer och an-
dra evenemang. 

Att få en bra kontakt och god relation med studiekamrater och 
framtida kollegor är otroligt viktigt, både under studietiden och sen-
are under arbetslivet, detta jobbar BIIF mycket för. Vi samarbetar 
även mycket med V-sektionen där vi på så sätt lär känna de två 
andra programmen inom sektionen mycket väl. 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!

Jakob Kullmann
BIIF-Ordförande



Mitt namn är Josephine och jag är utbildningsminister på V-sek-
tionen. Vad kul att just du skall bli en del av V-sektionen! Jag arbetar 
tillsammans med utbildningsutskottet för att alla på V-sektionen 
skall få en så bra utbildning som möjligt. Inom utbildningsutskottet 
finns de tre studieråden, världsmästarna, likabehandlingsombuden 
och studerandeskyddsombudet. Vi jobbar kontinuerligt med kurser 
och studiemiljö och ser till så att studenternas röster blir hörda. 

Josephine Gertson
Utbildningsminister

Hej! Mitt namn är Ellen Karlström och tillsammans med Cafémäster-
iet, ansvarar jag för vårt kära V-café.  I utbudet finns allt från frukt 
och fika till smarriga lunchmackor och fräscha sallader. Givetvis 
finns det alltid också nybryggt kaffe till en billig peng! För att kun-
na hålla öppet behöver vi hjälp av V-sektionens medlemmar, men 
givetvis finns det alltid någon från Cafémästeriet som hjälper till 
under dagen. Som tack för att du jobbar får du frukost, lunch och 
massvis med kaffe. Att hänga i caféet tycker vi är det bästa som 
finns, kom och testa du med! 

Ellen Karlström
Cafémästare

Hej, mitt namn är Elsa och jag är Aktuordförande på sektionen. Till-
sammans med resten av Aktivitetsutskottet försöker jag se till så att 
sektionens medlemmar har roligt utanför skoltid! Vi vill skapa sam-
manhållning och att alla ska trivas. Detta gör vi genom att anordna 
flera olika typer av aktiviteter, t.ex. bollsportskväll varje vecka, pub-
quiz och paddling. Ta chansen att träffa nya människor, upptäcka 
nya intressen och bara ha kul! Vi ses!

Elsa Frisk
AktU-ordförande

Aktivitetsutskottet

Cafémästeriet

Utbildningsutskottet

Mitt namn är Ebba och jag sitter som Näringslivsansvarig på sek-
tionen. Som medlem i Näringslivsgruppen är det mitt ansvar att 
upprätthålla sektionens relation till våra framtida arbetsgivare, 
näringslivet samt att sektionens studenter får i sig en gratis lunch 
då och då. Tillsammans med branschens företag arrangerar vi 
lunchföreläsningar, casekvällar och studiebesök samt marknadsför 
traineetjänster och mycket annat skoj! Näringslivsgruppen springer 
runt i korridorerna i mörkblå pikéer och består av mig, en näring-
slivsansvarig för VoV samt en för L, 5 näringslivskontakter och 3 
alumniansvariga. Hoppas du kommer trivas här på LTH så ses vi 
snart! 
Ebba Gipperth
Näringslivsansvarig

Hallå! Märta heter jag och är v-sektionens informationschef. Som 
informationschef är det min och informationsgruppens uppgift att 
sprida och förvalta information till sektionens medlemmar. Informa-
tionsspridning sker genom bl.a. sociala medier så som facebook, 
instagram, hemsidan men även genom veckobrev som skickas ut 
i början på varje läsvecka. Under nollningen är det vi som säljer 
tygmärken, ouveraller, sektionströjor, sångböcker och andra mer-
chandise. Informationsgruppen består av Infochef, Art Directors, 
Webmaster och Fotografer. Hör av dig om du vill veta mer om oss 
och vårt utskott!

Märta Kjellberg
Informationschef

Tjena, mitt namn är Rikard och jag är sexmästare på sektionen. 
Det är mitt jobb att tillsammans med resten av sexmästeriet anord-
na sittningar, pubar och andra festliga aktiviteter som bidrar till en 
god stämning på sektionen. Vi består av 21 taggade studenter från 
brand, lantmäteri och väg och vatten. Du snabbt lär dig känna igen  
oss då vi traditionsenligt bär kilt. Har du några frågor så är det bara 
att höra av dig. 

Vi ses under nollningen!

Rikard Aho
Sexmästare

Infogruppen

Näringslivsgruppen

Sexmästeriet



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.

Tillsammans
Mel: Go West

Tillsammans! Svarta, gröna, blå
Tillsammans! Bäst på LTH.

Tillsammans! Ska vi slåss för V.
Tillsammans! Med vår blå armé.

Stå upp, för vårt blåa gäng.
Stå upp, ge dom andra däng.

Stå upp, för vår blå armé.
Stå upp, så ska ni få se.



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 representer-
ar 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 ar-
rangeras 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 hand-
bok hela nollningen, för att hjälpa dig under din första tid här på LTH. 

nollningsaktiviteter Release Party
Hoppas att du är taggad på 
nollning, för nu börjar det på riktigt! 
Nollan får sin phaddergrupp och 
sektionens utskott presenteras. Se-
dan bjuder phaddergruppen 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

Ving-Sittning
Detta är den första intersektionella 
sittningen under nollningen. Den 
sker tillsammans med ING-sektio-
nen innan UtEDischot.

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

UtEDischo
Ett utomhusdischo som arrangeras 
av E- och D-Sektionen som är till för 
alla nya studenter på LTH. Här kom-
mer det finnas möjlighet att byta 
ouveralldelar med andra sektioner, 
så förbered dig genom att ha med 
färdigklippta bitar. 

Medtag: Leg, kårleg
Dresscode: Ouverall
 
Invigning
En stor ceremoni som en gång 
för alla inviger Nollningen 2018! 
Kom till Amfiteatern och upplev en 
högtidlig kväll med alla andra på 
LTH. 
 
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 vil-
ken sittning man vill gå på. Avslutas 
med gemensamt släpp. 

Medtag: Leg, kårleg, sångbok
Dresscode: Enligt tema, TBA

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 gasque-
salen.

Medtag: Leg, kårleg
Dresscode: Ouverall

Nationssittning
Sittning på nation för att introducera 
Nollan till nationslivet i staden.

Medtag: Leg, nationsleg, sångbok
Dresscode: Utgångskläder, ej Ou-
verall

Brunch/Flying
Dagen börjar med en brunch i 
V-Café, för att sedan med buss ta 
sig till Helsingborg för att se V-Sek-
tionen flyga hela vägen till Hel-
singør. 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

Stadsrundvandring
Detta är ett event där du lär dig 
hitta i din nya hemstad. Ni blir inde-
lade 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 sektionskam-
rater 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 det ske en presentation av 
Styrelsen samt programutskotten 
och BIIF.

Medtag: Leg, kårleg, sångbok
Dresscode: Ouverall

Programdag
Sektionens program har en ef-
termiddag som spenderas varje 
program för sig, detta för att lära 
känna sin klass bättre.

Dresscode: Ouverall



LunchBeat
Evenemang i gasquesalen där man 
får tillfälle att dansa alla nolledan-
ser.

Dresscode: Ouverall

Kårestival
Evenemang i gasquesalen där man 
kan utforska kårversamheten på 
LTH. Samtidigt är det märkesmål-
ning och märkesförsäljning utanför 
Mattehuset.

Dresscode: Ouverall

VM-sittning
Intersektionell sittning tillsammans 
med Maskinsektionen. 

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 phadder-
gruppen.

Programsittning
Sittning där alla program har en 
sittning för sig själva, detta för att 
lära känna sin klass bättre. Efteråt 
släpp.

Medtag: Leg, kårleg, sångbok
Dresscode: Ouverall

ØverphØshinderbana
Tävling där Nollor tävlar i hinderba-
na med sitt Øverphøs.

Dresscode: Ouverall

Nollelördag
Hela LTH samlas i Lundagård för att 
göra upp i tävlingar som lupthband, 
lådbilsrace och ballongistaphult. På 
kvällen är det sittning på nation.

Medtag: Leg, nationsleg, sångbok
Dresscode: Ouverall, Sittning enl. 
tema

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, där spännande saker 
väntar.

Medtag: Leg, kårleg
Dresscode: Ouverall

Waderloo
Sektionerna tävlar mot varandra i 
vattenballongskrig i AK-Parken.

Dresscode: Ouverall

IV OPEN AIR
Ståning, efteråt sammanstråla med 
I-Sektionen för att ha ett fett utom-
husrave.

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

Sportkväll
Aktivitetsutskottet bjuder in till sport-
kväll i Victoriastadion, må bäste 
phaddergrupp vinna.

Dresscode: Sportoutfit

VD-Sittning
Intersektionell sittning tillsammans 
med Datatekniksektionen. 

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

Nollegasque
Finsittning i gasquesalen där Nolla 
blir till etta.

Medtag: Leg, kårleg, sångbok
Dresscode: Mörk kostym



KFS STUDENTBOKHANDEL

KFS ÄR EN BOKHANDEL 
TILL 100 % ÄGD AV 
TEKNOLOGKÅREN

ELLER BESÖK OSS
DU FINNER OSS PÅ
STUDIECENTRUM

DIN BOKHANDEL FÖR NY OCH 
BEGAGNAD KURSLITTERATUR 
OCH SKRIVMATERIAL

GÅ IN PÅ KFSAB.SE FÖR ÖPPETIDER 
OCH UTBUD

1.495:-
1.495:-
   795:-

www.anderssonsherr.se

ANDERSSONS HERR.SE

VARFÖR HYRA, NÄR DU KAN KÖPA



PhØset tipsarordlista
- 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. 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 
AF-Bostäder 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 studenter-
nas 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 dig så finns alltid 
LTH:s kuratorer just för din skull.

- Det är viktigt att ha roligt, men glöm inte bort plugget. Det är anlednin-
gen till varför du egentligen är här. Skaffa kurslitteratur i god tid. Gå på 
studiekvällarna och nyttja övningsledarna som finns på plats för att hjälpa 
dig.

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 aka-
demisk kvart INTE gäller markeras 
detta med ordet “prick prick” eller 
två punkttecken.

Ladok - Ett system för dokumenta-
tion av dina studieresultat.

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 förvän-
ta dig sköna svar.

Sjön Sjøn - Ligger runt ön Øn. 
Vatten.

Phøs - En grupp studenter som har 
planerat nollningen.

TLTH - Teknologkåren vid LTH.

Tegeltorget - Uteplats utanför 
V-Huset där man kan grilla, plugga 
eller ta en bärkeluring, eller varför 
inte alla samtidigt?

Nation - Organisationer som 
anordnar pubar, klubbar, idrottsak-
tiviteter, luncher m.m. Samt står för 
en del studentbostäder.

7-Pang - Valfri sjuprocentig 
alkoholhaltig förfriskning, vanligtvis 
cider.

Nolla - Student på LTH som ännu 
inte har haft sin nollegasuqe (och 
blivit etta).

V-Café - Sektionens egna stu-
dentdrivna café som ligger mitt i 
V-Huset. Tio kronor tar dig långt.
(Tips, ta med en egen mugg).

Novisch - Nyantagen student i 
Lund, d.v.s. du.

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

Spex - Kort scenframträdande.

Gasquesalen - Stor lokal i botten 
av kårhuset. Här kommer du både 
skriva tentor och festa.

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

Ön Øn - Ligger i sjön Sjøn.

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 
som ofta efterföljs av ett släpp.

Mellanfest - Fest mellan sittning 
och eftersläpp.

Eftersläpp - Klubb efter sittning 
och mellanfest.

TBA - To Be Announced.

BYOB - Bring Your Own Bärs.



L-VÄGEN

TEGELTORGET

A-GROPEN




