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Välkommen till företagslivet

23 november
Insiderinfo från verkligheten för 1:or och 2:or
Den 23 november delar vi med oss av våra erfarenheter från arbetslivet som inköpsanalytiker och 
logistikansvarig på ett snabbt växande företag. 
Vår plan är att bjuda på information som vi själva behövt höra när vi satt i skolbänken. 
Samtidigt passar vi på att presentera Byggmax sommartraineeprogram som erbjuder en bra 
språngbräda in i yrkeslivet.

” Traineeprogrammet ger oss studenter stora möjligheter och 
ansvarstagande i tidiga år, vilket jag har svårt att tro att andra 
företag skulle ge” - Christoffer möller, sommartrainee 2009-2010

Byggmax sommartraineeprogram
Vi vill ge dig som student chansen att utvecklas tillsammans med ett ungt och expansivt företag. 
Genom ett tätt samarbete med vår personal får du erfarenhet av ett spännande och 
intensivt jobb med många intressanta arbetsuppgifter och utmaningar. 

ta chansen att träffa och jobba med detaljhandelns hetaste företag! *  

Välkommen!
Mer information på I-sektionens hemsida.

*Enligt tidningen Market, rapport “Sveriges 350 mest kända butiksmärken - styrkor och svagheter 2010”

www.byggmax.se, bara billiga byggvaror
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Ledare
Det här är min första I-type. Jävligt nervös. Hoppas ni gillar den. Vi på 
redaktionen har lekt mullvadar och jobbat stenhårt på att höstens I-type ska 
bli ett riktigt underhållande nummer som kan höja er I-ares humör såhär i 
höstmörkret. Så läs InUtIs dagbok från Trondheim, bli inspirerad till att blanda 
spännande (och mindre spännande) groggar på nästa förfest istället för att 
dricka billigt vin och fulöl, fundera över den uppdagade konspirationsteorin 
och glöm för all del inte att sätta upp postern på väggen!

Caroline Rahm
Redaktör

redaktor@isek.se



4

”Who needs sleep, anyway?” kläckte jag ur mig 
tidigare i veckan efter ett egentligen allt för 
långt dygn i allas vårt kära M-hus. När jag nu 
sitter och bläddrar igenom gamla I-types för 
lite inspiration till detta inlägg ser jag att min 
företrädare Jonas Heller för två höstar sedan 
poängterade att ”Sleeping is for whimps.” Jag 
anar en röd tråd i detta ordförandeskap.

Ordförande orerar
Text: Emanuelle Alm

Ordförande,
Emanuelle Alm
ordf@isek.se

Egentligen är denna inställning till sömn inte 
särskilt förvånande. För vem vill ligga och 
dröna när man fått möjlighet att arbeta i na-
vet av en samling så drivna, inspirerande och 
generösa människor? Det är inte för inte som 
sektionsverksamheten blir rikare för varje år 
som går. För var höst som går predikar sittande 
ordförande om hur mycket bredare sektions-
verksamheten blivit och om hur många fler I-
are som valt att engagera sig. Jag kan inte annat 
än att känna en stolthet över att jag denna höst 
kan ansluta mig till detta predikande. För det 
är inget annat än sant, att vår sektion växer så 
det knakar för vart år som går. Det är precis så 
det ska vara.

Efter en historisk nollning med överphös 
Martin Olofsson i spetsen har sektionen fått 

en vitaminkick i form av en ny generation sek-
tionsaktiva I-are. Efter en legendarisk vinst 
under FlyING har dessa I10:or visat prov på 
målmedvetenhet, något som inte minst åter-
speglas i att de lyckats infiltrera samtliga uts-
kott och flertalet grupper. Tillsammans med 
de något äldre I-arna har de fyllt sektionskal-
endern. Aktivitet efter aktivitet har avfyrats. 
Trots höstruskets intåg fortsätter terminen på 
samma tema. Det vankas Sångarstrid (vilken 
tyvärr inte vanns, red. anm.), ett spännande 
höstterminsmöte och en I-konferens i Lund. 
För att inte tala om alla utskottens och grup-
pernas aktiviteter! Google-kalendern på hemsi-
dan dignar. Det är precis så det ska vara.

Även utanför M-husets väggar har I-arna tagit 
för sig. Vi har för första gången någonsin flest 
kandiderande till kårfullmäktige jämfört med 
övriga sektioner på LTH. Med 14 kandidater 
till kårfullmäktige håller jag tummarna för att 
vi kniper just 14 av 27 platser. (Glöm inte att 
rösta 8/11 - 21/11!) Vilken frammarsch! Inte 
undra på att I-programmet i Lund har högst 
ingångslön av alla civilingenjörsutbildningar i 
Sverige. Det är precis så det ska vara. Men det 
kan alltid bli bättre.

Framför oss som sektion väntar en utmaning 
som handlar om att hinna ifatt vår egen tillväxt. 
På några år har antalet grupper på sektionen 
ökat markant och utskottens medlemsantal har 
därtill ökat. Trots detta finns det i den befint-
liga verksamheten inte plats åt alla som vill en-
gagera sig. En viktig fråga är hur vi som sektion 
i framtiden ska kunna fånga upp alla medlem-
mar som söker en aktiv roll i föreningen. En 
annan utmaning som står för dörren är att få 
igång en stabilt fungerande alumniverksamhet. 
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Ordförande orerar

Då jag skriver detta borde jag sitta i ett soligt 
Spanien på en takterass med en sangria i han-
den, istället sitter jag i ett mulet Spanien inom-
hus med en kopp te i handen - men jag kom 
till Spanien nevertheless! Efter en intensiv 
nollning där vi vann FlyING, nästan vann Re-
gattan, anordnade Railjam och upplevde den 
bästa Skidfesten genom tiderna kände man 
efter första tentaperioden att levern behövde 
ett break!

Jag tänker tillbaka på onsdagkvällens tackfest 
för årets jobbare under nollningen och blir rik-
tigt glad över att vi har så många hjälpsamma 
och grymma I-are. Utan er hade det ju aldrig 
gått! Tänker tillbaka på måndagens kvällsmöte 
med styrelsen och tisdagens kvällsmöte med 
SexI (ja, jag har svårt att slita mig från mitt kära 

...och vice 
fyller på
Text: Carolin Sundvik

Vice Ordförande
Carolin Sundvik

vordf@isek.se

gamla utskott) och känner mig inspirerad och 
stolt över styrelsens och utskottens visioner 
och framtidsplaner.

Sektionen har mycket att vinna på en sådan 
och det gläder mig när jag får besked om att 
alumniansvarig Sofia Öberg redan har tagit 
fram en treårig plan för verksamheten och att 
alla masterstudenter är övertaggade för master-
sittning. Det är en god start.

Dessa frågor, och många fler, ser jag fram emot 
att under den kommande tiden arbeta med till-
sammans med min eminenta styrelse och även 
gemensamt med samtliga medlemmar i sek-
tionen - mer eller mindre aktiva. Det är allas 
bidrag som tillsammans skapar helheten och 
med de insatser jag hittills har sett anar jag en 
fantastiskt rolig och spännande vinter och vår.

- Work hard, play hard! Vi som går i trean får för första gången känna 
saknaden av våra klasskamrater vi kivats med, 
festat med, hånglat med och umgåtts med un-
der dryga två år. Teknikprofilerna är inledda, 
men det är skönt att PLI har tänkt till och split-
trar oss stegvis.... Så vi behöver inte vara helt 
isolerade från alla våra I-08:or förrän i sista 
läsperioden innan sommaren, och let’s face it 
- då tänker man ändå bara på det nästan tre 
månader långa sommarlovet.

Vilken entré I-10 har gjort, mer taggade och 
yngre än någonsin har de överlevt sin första 
nollning i Lund. De har visat vad de går för, 
fyllt platser i alla utskott och klarat av sin första 
tentaperiod. Välkomna till världens bästa sek-
tion!

Om vi blickar framåt ligger en hektisk och oer-
hört rolig månad framför oss i Lund; Sångar-
striden, GA-balen, Sektionsmöte, I-konferens 
i Lund, TIMES och mycket mera. Stort tack 
till phöset, phaddrar, utskott och resten av sty-
relsen för en legendarisk nollning. Nu laddar vi 
inför en fenomenal höst i händelsernas epicen-
trum - Lund!
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4. Siri Kiessling I-09
Att gå med solglasögon på resten av livet 
eller att alltid gå i högklackat(t.o.m. på 
gymmet)?
Svar: Är lite för cool för att svara då hon 
är i Californien.

5. Emilia Alfredsson I-09
Att bara kunna sjunga opera och alltså inte 
kunna prata normalt eller att ha ett par 
fåglar som häckar ovanför ditt huvud?
Svar: Fåglarna kommer jag nog bli sinness-
juk av och dö, om man inte dödar dem först 
i och för sig... Opera är ju inte riktigt min 
grej alltså… Bäst att välja fåglarna och sen 
skjuta dem… Amanda du skjuter! 

6. Cecilia Nordin I-08
Vinna Idol 2011 eller vinna Let´s Dance 
2011?
Svar: Jag väljer Lets dance för då slipper 
man släppa en skitdålig skiva som man inte 
gillar och kan snabbt gå vidare med sitt liv ;)

7. Amanda Lingheim I-08
Att alla sjunger “Ja må han leva” för dig 
var du än är, utom på din födelsedag eller att 
folk hela tiden tror att du död ?
Svar: ”Ja må han leva” fast jag avlider nog 
på riktigt efter ett tag.

8. Linnea Karell I-10
Vad är du helst, hundvakt eller barnvakt?
Svar: Barnvakt! Barn är mysiga, hundar 
läskiga...

9. Joakim Twetman I-08 
Att du bara får färdas i en barnvagn, eller 
enbart få förflytta dig med en åkgräsklip-
pare resten av ditt liv?
Svar: Åkgräsklippare självklart. Hade en 
sån där jag bodde innan. För soft, jag körde 
ner den i dammen ett par gånger, var inte 
så omtyckt.

10. Roger Persson I-10
Vem skulle du helst vilja vara, kung eller 
stadsminister (i Sverige)?
Svar: Jag skulle helst vilja vara kung. Det 
är lägre kunskapskrav. 

SRI – det här är vi!

Nu till något relevant...
Varför finns vi? 
•VI är länken mellan studenterna och universitet i alla frågor som rör utbildningen.
•VI följer kontinuerligt upp kurser under dess gång och har regelbundna samtal med föreläsare 
och institutioner.
•VIktigaste instrument för påverkan på utbildning som finns på LTH är de så kallade CEQ-
utvärderingarna så därför...

...får de som svarar på hela läsårets CEQ chansen att vinna en iPad.
Det är ju svinfett!

1. SRI myser ihop varannan vecka

2. Gustaf Wahlberg I-10
    Om du måste, vem i “Kungarna av Ty-
lösand” skulle du välja att vara?
Svar: Vafan heter han... Pundaren från 
västkusten. Han verkar festlig. Rang.

3. Björn Markström I-09
Att vara den som beslutar att byta ut “Kalle 
Ankas jul” mot en timmes mjukporr eller 
att du måste gå upp och titta på “Grevinnan 
och Betjänten” varje morgon klockan 6?
Svar: Vad ska Arne tycka om mig nu, men 
Kalle får ryka, alla har väl redan sett den 
eller? Vem vet, Arne skulle kanske digga 
mjukporren ;) 

Bild och text: Amanda Lingheim

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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Bild och text: Amanda Lingheim

Alla ska vi bli alumner
Studietiden på LTH  
kommer inte att vara för 
evigt. Vare sig vi vill det 
eller inte kommer den 
dag komma då vi står där 
med examensbeviset i  
handen och har använt den  
vinröda overallen för sista 
gången. Dagen då det är 
dags att lämna Maskin- 
husets trygga foajé och
 ge sig ut i världen utanför.  Även om det går 
bra och vi stormtrivs med nytt arbete och nya 
kollegor, ja, det kanske till och med känns helt 
okej att lämna nudlarna och Studiecentrums 
femkronors-kaffe bakom sig, så kommer vi alla 
då och då tänka tillbaka på tiden på LTH med 
åtminstone ett litet uns av saknad i hjärtat.
 Alumniverksamheten syftar till att ge  
utexaminerade I-are möjligheten att komma 
tillbaka till LTH och träffa gamla kursare. Att få  
chansen att prata gamla minnen eller utbyta nya 
erfarenheter under trevliga former. Att få gå på 
Alumnipub och dricka öl och tjöta i Cornelis 
som förr i tiden och att gå på Mastersittning 
och röja på Kålles ännu en gång. Att helt enkelt 
hålla kontakt med gamla kursare och inspirera 
nya I-are till nya företag.

Sektionens alumniverksamhet är idag  
relativt outvecklad och detta är något vi i alumni 
gruppen jobbar för att förändra. Bland  
annat planerar vi en Alumnipub i Stockholm 
i vår för att även alumner som av någon  
outgrundlig anledning har flyttat från vårt 
kära Lund ska kunna ta del av verksamheten 
och njuta av varandras sällskap. Den dag vi 
själva står där, även om det mitt i logistik och  
mikroekonomi känns ganska avlägset, så  
kommer vi förhoppningsvis att uppskatta  
en välfungerande alumniverksamhet!

Text: Sofia Öberg Hallå NGI-lovers!
Efter en lång härlig sommar var det även 
dags för I-sektionens utskott Näring-
slivsgruppen att återigen samlas och 
charmera företag med sina ibland kontro-
versiella metoder. Med en bunt nya sköna  
medlemmar och några gamla rävar har 
planerna för hösten dragit igång på allvar.  
    Vi kan meddela att samtliga evenemang 
från och med idag är inställda för att vi 
ska festa! Nej, skämt åsido, vi ska inte bara 
festa utan även bli bjudna på resor av ett 
otal attraktiva och snuskigt rika företag. 
Under höstterminen har vi arbetat med 
flertalet företag som via lunchpresen-
tationer och kvällsevent har intresserat 
sig för oss på Industriell Ekonomi.  
Arrangemang har gjorts med bland annat 
Ernst&Young, Simcorp, Connecta och 
Capgemini. Senare i höst (förutom fes-
tande och bjudresor) hoppas vi just nu på 
att få hit Byggmax, Triathlon och Bearing 
Point. Även en finanskväll räknar vi med 
att kunna arrangera där bland annat Unga 
Aktiesparare och Handelsbanken verkar 
intresserade.
   Vi i NGI vill ge er I-are de bästa möj-
ligheterna att skapa festliga kontakter och 
förbereda er för både festlivet och arbet-
slivet. Så passa på att redan nu förbereda 
er inför vad som komma skall och ta  
tillvara på de tillfällena vi ger genom att gå 
in på isek.se för att se och anmäla er till de 
kommande arrangemangen!

Med varma hälsningar och en bamsekram

//Näringslivsgruppen på I

Alumner träffas
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Äntligen var det dags! Industriell 
ekonomi i Lund skulle återförenas 
med de glada norrbaggarna. För två 
år sedan var de här och spanade in 
nationerna, studentlivet och LTH. Nu 
var det svenskarnas tur att bege sig 
till lite nordligare breddgrader för 
att upprätthålla kontakten mellan 
grannländerna. Ett späckat schema 
låg framför lundensarna. 

Dag minus ett
Precis som planerat anlände vi en dag för ti-
digt till vackra Trondheim. Med norska flag-
gor och folkmusik välkomnades vi av självaste 
prins Haakon och hans Mette-Marit. Efter en 
fantastisk rundvandring i byn bjöds det på all-
you-can-eat pizzabuffé. Språksvårigheterna 
ledde till mycket skratt och gråt. Kulmen nåd-

des när Sven beställde in bajs till maten (bärs 
betyder bajs på norska) och Chris stormade 
ut med gråten i halsen. Den inplanerade lugna 
bowling-kvällen styrdes sedan snabbt om till 
forschpiel och maximize krök då svenskarna 
var lite törstiga efter resan. Chris däckade i 
baren.

Dag ett
Efter en sömnlös natt ”downtown” begav vi 
oss alla till Norra Europas största “spaanläg-

Söte bror besöker 
Trondheim

Text: Isabelle Jonsson & Co 
Foto: Christoffer Löfquist 

ESTEIM är en europeisk samarbets-
organisation för I-are i hela Europa. 
Organisationen anordnar ett stort 
antal olika events varje år och du har 
som I-are möjlighet att delta i dessa. 
Är du intresserad av att åka på ett 
event eller veta mera hör av dig till 
inuti@isek.se.
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gning”.  Norge utmanade Sverige i hopp-från-
tian-tävling, alla tappra killar hoppade medan 
tjejerna och Sven spanade från bubbelpoolen. 
Sju svenska russin drog ner på byn för lite 
shopping och span efter oljeshejkar. Mot kväll-
ningen lagade Grabbarna Grus middag och 
Brudarna Bröst styrde tax-free drinkar. 
   Två fantastiska forschpiel resulterade i bland 
annat glaskross och arga grannar. Ebba fick 
skämmas då hon vaskade rom&cola på Harald, 
självaste ESTIEM-ordföranden. Ninas nya 
dry-clean-only blus räddades med hjälp av 
kupévärmaren som stod strategiskt placerad i 
badrummet. Det faktum att toaletten hade två 
dörrar var till en början lite udda, men visade 
sig praktiskt då Sven skulle fly från en galen 
norska. 
   Norrbaggarna fixade in oss på Norra halvk-
lotets fetaste klubb. Vi gled förbi den oänd-
liga kön, vilket var sjukt praktiskt då stället 
var ödelagt. Det tyckte vi var lite trist så alla 
utom Sixten drog till Studentersamfundet. Isa-
belle som har ett öga för kontakter charmade 
den beryktade HC och gled lätt upp på VIP-
hyllan. Ebba som har ett öga för norska gutter  
blandade ihop grodan och prinsen och raggade 
glatt på fel Haakon. 
  Harald och Martin som har ett gott öga för 
Emma väntade tålmodigt en halvtimme utan-
för toaletten (där hon strategiskt gömde sig). 
Emma som bara har ett öga för sin käreste 
avböjde vänligt men tog emot ölen. Efter Sam-
fundet blev det nachschpiel hos HC. Chris 
däckade i baren. Nina och Isabelle körde stort 
Asian-nach. Bra kväll.

Dag två
Hyttetur till Oppdal. De noska Indökkerena 
hade lite pengar över och budgeterade därför 
för två hytter à 2,5 mille. Väl framme var det 
tur ut på berget som gällde. Tjejerna höll inte 
måttet, medan killarna besteg den högsta top-
pen i mörkret. 
   Nästa aktivitet var bastutävling vilken Chris 
förlorade då han av överhettning tuppade av 

Norska för svenska I-are

Bärs - bajs 
Vaska - tvätta (icke att förväxla med 
den svenska traditionen)
Indökkere - I-are
Ökkonomi - ekonomi
Guleböj - banan (fortfarande oklart 
om det står med i norska SAOL)
Roligt - lugnt 
Forschpiel - förspel
Nachschpiel - efterfest
Rote - hångla
Brus - läsk

och fick föras till närmaste lasarett. Emma 
hånflinade då hon tog emot guldmedaljen efter 
en strategisk placering utanför bastun. Det 
vankades Halloween-fest och middag. Chris 
piggnade snabbt till och tog ännu en GT. Dim-
man låg tät över bergen.

Dag tre
Hemfärd. Sex trötta men glada resenärer begav 
sig mot Lund igen. Ebba tyckte om Trondheim 
och stannade en natt till. 
   Väl hemma i Lund blickar vi tillbaka på en 
fantastisk helg med våra vänner i norr. Till 
våren bjuder Lund tillbaka och då hoppas vi 
att ni vill vara med och skapa en lika trevlig 
vistelse för dem!
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Känner ni er vilsna i arbetsmarknadsdjungeln, 
behöver motivation i plugget eller helt enkelt 
vill knyta värdefulla kontakter inför drömjob-
bet? Det är då INKA, Industriell ekonomis 
arbetsmarknadsdag, kommer in i bilden. Vi an-
ordnar en mässa både för studenter och före-
tag i syfte att träffas för ett framtida potentiellt 
samarbete i arbetslivet.
   Industriell ekonomis arbetsmarknadsdag, 
INKA 2011 kommer att gå av stapeln 24 mars. 
Mässan är en viktig del av sektionens arbete 
eftersom det för de allra flesta på Industriell 
ekonomi är ett bra jobb efter examen som lig-
ger till grund för de femåriga studier vi tagit 
oss an. INKA är därför ett ypperligt tillfälle 
att ta reda på vilka företag som är intressanta 
för just dig. Det finns också möjligheter att leta 
sommarjobb och internships på mässan.
   Till skillnad från Arkad som är Teknolog-
kårens arbetsmarknadsdag fokuserar INKA på 
en mässa med fokus på industriella ekonomer. 
Företagen som kommer till INKA är ute efter 
er!
   Förra årets INKA bjöd på events som före-
drag med entreprenören Percy Nilsson och 
simstjärnan Emma Igelström. Dessutom bjöds 
det på Ben&Jerry’s glass och andra godsaker. 
Skillnad från förra året är att INKA nu kom-

mer att vara schemalagt vilket innebär att stu-
denter inte längre behöver missa föreläsningar 
för att äta gratis glass. Och för de studenter 
som är lite mer framåt, så behöver inte kon-
taktsamtal och mingel gå ut över studierna.
   Projektgruppen består av åtta engagerade 
och drivna I-are. Tillsammans är vi fokuserade 
och övertygande om att detta kommer bli det 
bästa INKA någonsin. Vi har stora planer på 
en seriös och proffsig arbetsmarknadsdag.
   Om ni tycker att INKA låter som något för 
er och ni är intresserade av att ta del av det 
hela så kommer vi i början av nästa år att söka 
en mängd värdar både till företag, förevent, 
lunch/fika, lounge, bankett m.m. Värdarnas 
uppdrag är att ställa upp och hjälpa oss i pro-
jektgruppen under mässdagen. Som tack får ni 
vara med på banketten där det finns ett ypper-
ligt tillfälle att mingla med företagsrepresent-
anterna över ett glas vin. Här vill vi poängtera 
att det inte alltid är studenterna som är bäst på 
att dricka, vilket vi lärde oss förra året!
   Om ni har några önskemål om events kring 
mässan eller tips på företag som ni gärna skulle 
vilja mingla med så är ni välkomna att maila det 
till inka@isek.se.
   Hoppas ni är lika taggade som projektgrup-
pen inför INKA2011!

INKA 2011 

Text: Erik Ahlmann & Emma Sandin Hansson  

Hetare än någonsin
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Mysig I-morgon den 7 december!
Tisdagen den 7e december från kl. 07.30 bjud-
er Ivent in till caféet för sista gången det här 
året. Det blir en perfekt start på tentaplugget 
med en tidig morgon och gratis frukost på 
tema jul. Välkomna!
     
Windsurfing (mest bad) i Lomma. 
Det var en solig dag, fast ganska blåsig, när 
ett trettiotal förväntansfulla I-are samlades på 
Lomma beach för att testa sina extremsport-

kunskaper. 
Några var 
trötta efter 
den ge-
mensamma 
cyklingen, 
andra var 
pigga efter 
en trevlig 
taxitur. Det 
fanns inte 

brädor till alla, så hälften fick kränga på sig en 
slimmad våtdräkt medans resten chillaxade i 
klubbstugan. Det fanns mat, vi lovar.
   Sedan kom själva surfningen igång. Efter en 
snabb lektion från instruktören intog positiva 
I-are brädorna. Lättare sagt än gjort. Det käm-
pades och slets, det var kallt. Insatserna var 
varierande från deltagarna. Vissa fick kramp 
(Erik K), andra fick masten i huvudet (?), men 
trots den tilltagande vinden kunde man tillslut 
se några segel resa sig mot horisonten. Åtmin-
stone några sekunder i taget. Humöret var 
dock generellt ganska högt och de flesta hade 

roligt. Det var inga blivande proffs vi såg, men 
ett gäng glada amatörer. 
    Windsurfingen kommer fortsätta vara en 
årlig aktivitet i slutet av nollningen. Stort cred 
till I-vent (Magnus anm.)! Fortsätt komma med 
bra idéer till nya aktiviteter, det finns mat, jag 
lovar.

Ivent
Text: Markus Kylberg, Magnus Bertfelt

“trots den till-
tagande vinden 
kunde man tillslut 
se några segel 
resa sig mot hor-
isonten.”
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N o l l n i n g s b i l d e r  2 0 1 0
Foto: Viktor Kjellin
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N o l l n i n g s b i l d e r  2 0 1 0
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Att detta är det sista som kommer skrivas av 
Phøset 2010 känns både stort och mycket 
sorgligt! Tiden som Phøs har gått otroligt 
snabbt och samtidigt innehållit upplevelser 
som skulle kunna täcka en hel livstid!
Allt började i våras då planeringen av en 
Historisk Nollning tog sin början. Efter många 
lunchmöten och planeringskvällar med mer 
eller mindre vin-innehåll, började vi få en 
ganska klar bild över hur vår Nollning skulle bli 
och vara, det vill säga den BÄSTA! En underbar 
sommar som stavades mejlkonversationer som 
gick mot oändligheten och ett besök i Torekov 
senare så var vi i början av augusti redo att 
påbörja arbetet som Phøs på riktigt!
Det ringdes sponsorer, skrevs sånger, gjordes 
film, hämtades baguetter (frågan var: hur får 
man in 4200 baguetter i en Volvo Combi? Fråga 
Hanna eller Linn, de vet!), packades RisiFrutti, 
ringdes Nollor och Phaddrar, tokletades kyl 
och frys samt hades väldigt roligt. Dagen 
med stort D närmade sig allt snabbare och ju 
närmare vi kom desto mer längtade vi efter 
våra Nollor!
Så kom då äntligen Nollningens första dag 

och fyra veckor av galenskap och eufori tog 
sin början! Det var allt från vinbrännboll 
med Maskin, Reggattaslag i sjøn Sjøn, 
galen poängjakt, slaget i Lundagård på 
Nollelördagen... Ja listan kan göras mycket 
lång! Som grädde på moset vann vi FlyING 
2010 vilket var helt fantastiskt! Dagen och 
natten i Helsingborg är något som Phøset 
aldrig kommer att glömma.
Allt avslutades sedan med en Gasque som 
blev något utöver det vanliga. Fantastisk mat, 
underhållning och framförallt stämning! Med 
en tår i ögat insåg vi alla i Phøset att Historien 
nu började gå mot sitt slut. Ett år av planering 
och fixande hade nått sitt slut och det var med 
en tår i ögat (eller floder från Hannas sida..) 
som vi blev avtackade!
Så vi vill nu avsluta med att säga TACK till alla 
fantastiska människor som hjälpt oss under 
vägens gång att göra en Nollning som går till 
Historien som en av de allra bästa. Tack till våra 
fantastiska Phaddrar, våra generösa sponsorer, 
I-styrelsen, alla utskott men framförallt våra 
underbara NOLLOR! Och ja, ni kommer alltid 
att vara Nollor i våra ögon.
Så efter ett svettigt och nervöst höstterminsmöte 
igår, är det med alla våra lyckoönskningar som 
vi nu lämnar över till Hanna Pernbert och de 
som kommer att bli hennes Co-Phøs 2011. 
Ett stort lycka till! Vi hoppas att ni kommer 
att göra en TOPPEN-Nollning, där ni lyfter 
I-sektionen till nya vinröda höjder!

All vår kärlek
Phøset 2010
Martin, Hanna, Fredrik och Linn.

Nollningen som gick till Historien
Text: Hanna Svenstrup & Martin Olofsson Foto: Lisa Brange
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Prylet kommer att finns på plats under årets I-kvällar och andra liknande aktiviteter, så passa på 
att hälsa på oss och bejaka ditt habegär! Överväg gärna, i väntan på nästa gång, ett urval av våra 
prylar presenterade nedan. Är det något som verkar intressant och som just du önskar besitta, 
skicka då ett mail till antingen Christoffer eller Jacob och tala om det så löser vi det på en lunch 
eller så!

Shoppenansvarig: Christoffer Nilsson shop@isek.se
Prylgeneral: Jacob Lönnö pryl@isek.se

Prylets höstkollektion 2010
Text & Foto: Prylet

I-Slipsen: I-sektionens officiella slips av hög kvalité 
med isektionens logga broderad på baksidan. 100% 
siden. 100kr/st.

Resten av vårt sortiment finner du i Prylets katalog på I-sektionens hemsida!

“Titleist NXT Tour: Bli kung på banan, köp ett dussin 
högkvalitativa Titleist NXT Tourgolfbollar med svart 
I-seklogga. Intresse anmäls till shop@isek.se. 350kr/förp.”

Ölglas: Ett 39 cl ölglas med I-seks logga 
tryckt i vitt. Mycket elegant! 35kr/st.

Sektionen för Industriell ekonomi vid Lunds tekniska Högskola 5

Övrigt______________________
Kortetuí
Ett mycket exklusivt kortetuí med 
”Industriell ekonomi LTH” samt I-
sektionens logga graverat på locket. 
OBS: endast ett fåtal exemplar finns!

100 kr/st

Slips
I-sektionens officiella slips av 
hög kvalité med isektionens 
logga broderad på baksidan.

100 kr/st

Sektionen för Industriell ekonomi vid Lunds tekniska Högskola 4

Kläder______________________
Vit Hoodie
Prylet kommer under kommande I-kvällar  att  pröva ut en 
ny vit Hoodie, finns i både herr och damstorlekar. Nedan 
finns en schematisk bild på hur trycket kommer bli.

80% Bomull
20% Polyester

450 kr/st

TEXT

TEXT = 
Industriell
Ekonomi

Sektionen för Industriell ekonomi vid Lunds tekniska Högskola 2

Märken_____________________

Sektionsmärket
Det officiella tyg-märket för 
Sektionen för Industriell 
ekonomi vid LTH – Ett 
måste för ouverallen!

25 kr/st

Nollningsmärken
Har du nollats ett tidigare år men 
då missat köpa nollningsmärket? 
Det är inte för sent - än har vi 
kvar en del på lager!

25 kr/st

Prylet presenterar: 

Shopens katalog HT 2010
Sektionen för Industriell ekonomi vid Lunds tekniska Högskola

Katalogen producerad av Christoffer Nilsson
Bilder av Sven Nilsson

Sektionen för Industriell ekonomi vid Lunds tekniska Högskola 3

Kläder______________________

Vinröd Zip-Hoodie

350 kr/st

Svart T-Shirt
Svart T-Shirt i 100% 
bomull med en vinröd I-
logga på bröstet.

100 kr/st

Ljusgrå Hoodie

250 kr/st
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Info är stolta att presentera vinnarna av höstens fototävling:

Fototävling
Text: Viktor Kjellin

En sann teknolog badar helst i sjön Sjön. 

Offerceremoni under NollesöndagenDet går ofta vildt till under en I-nollning

1:a John Karlsson

Motivering: Actionfyllt, blött och mitt i 
gröten - precis som Nollningen ska vara! 
Bra bildkomposition och mycket kreativt, en 
värdig vinnare!

John får gå gratis på I-sektionens
fantastiska Julfest. Grattis!

2:a Linnéa Wickberg 3:a Carolin Sundvik

För fler härliga minnen från en Historisk Nollning, kolla in
isek.se/nollning och klicka på bilder!
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Ni vet nog alla vad jag har i åtanke. Kär-
lek kan slänga sig i väggen, likaså den 
farligt underhållande alkoholen. Jag syftar 
naturligtvis på den ädla drycken kaffe, som 
allt för många studenter är tunga missbru-
kare utav. Inte minst undertecknad! Nedan 
följer irrelevanta fakta inbakat med en en-
formig hyllning, enjoy! Eller?
Den europeiska måttdefinitionen av en kopp 
kaffe är 125 ml medan jänkarna givetvis ska 
vara värre och definierar en kopp till 207 ml 
(7 oz). Kan vara storhetsvansinne eller så kan-
ske det främst beror på att kaffe ska drickas 
toksvagt på andra sidan Atlanten. Ergo samma 
uppiggande koffeininnehåll. 
Visste ni förresten att vi i Norden är en klass 
för sig när det gäller kaffedrickande per capita? 
Inte oväntat vinner finnarna med 3,5 kop-
par/dag, högst trovärdigt med tanke på att de 
måste återställa vätskebalansen efter allt ob-
ligatoriskt bastubadande. Vodka är ju inte helt 
idealiskt då. Vi lagom-svennar ligger inte långt 
efter med 3,2 koppar/dag medan de före detta 
svenska kolonierna Norge och Danmark tap-
pert kämpar i vårt kölvatten.
Angående koppantal, forskning har visat att 
om man dagligen kränger 3-5 koppar kaffe 
ska risken för att råka ut för olika demenssjuk-
domar halveras! Goodbye Alzheimers alltså, 
vilket gillas starkt, inte minst med tanke på hur 
senil man redan känner sig… Men, klämmer 
man över 7 koppar om dagen har en annan 
forskningsstudie visat att just studenter ten-
derar att oftare hallucinera. Huruvida det beror 
på koffeinkicken eller önskan att se annat än 
plugg är oklart. Detta kan möjligen förklara 
monstren under min säng…
Andra fall då man kan börja hallucinera är an-
nars när man knarkar. ”Kaffemissbruk” ska 

dock inte förväxlas med drogmissbruk då det 
inte leder till några större negativa beteende-
förändringar. Skönt att höra va? Enligt for-
skarna ska koffein egentligen inte vara särskilt 
beroendeframkallande, men likförbannat sitter 
man där i abstinens ibland ändå. Men tydligen 
är det alltså inte farligt att vara ”beroende” av 
kaffe/koffein. En fysisk bieffekt av kaffemiss-
bruk är dock den ökända kaffebuken… 
Världens dyraste kaffe kommer för övrigt från 
drogernas förlovade hemland! Jamaican Blue 
Mountain har ett kilopris på cirkus 1 500 kr, 
vilket är som hittat för oss CSN-beroende stu-
denter. Inte direkt prisvärt eller studentvänligt, 
men undertecknad kan intyga att det är en 
smakupplevelse utöver Skånerosten! Indone-
siskt Luakkaffe är en annan dyrgrip. Däremot 
är det en riktig bajsmacka att framställa då kaf-
febönorna plockas ur kattdjuret luakens spilln-
ing för att få sin unika smak och arom.
Anyway, visst finns det få saker som är bät-
tre än att snooza sig vaken till doften av ny-
bryggt kaffe. Eller att sitta på den dösega 
matteföreläsningen med en varm koffeinrik 
kopp kaffe framför sig. (Hrrm, stryk den, allt 
är typ bättre än matteföreläsningar, trots kaf-
fet… konstpaus) Vi ska inte ens tala om den 
nästan kusligt underbara kaffegöken. Undrar 
just hur många punschavecer man inmundigat 
på Malmö Nation i sina dar? 
Oavsett antal avecer är detta dock min försum-
bara hyllning till kaffet och alla dess häpnads-
väckande egenskaper. Hur dricker jag då mitt 
eget kaffe? Svart, starkt, ofta men ändå oregel-
bundet och, inte minst, med kärlek.

En himmelsk drog
Text: Carl Fredrik Leifland

”Kaffe ska vara svart som hel-
vetet, starkt som döden och sött 
som kärleken”               - Turkiskt ordspråk
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Studier vid Lunds Tekniska Högskola är för 
många en dröm och en säker väg till ett bra 
jobb. Detta är åtminstone utomståendes bild 
av skolan, men för 20-åriga Fredrik förvand-
lades drömmen snabbt till en mardröm.
I-type kan som första tidskrift rapportera om 
sveken, maktkampen och mannen bakom den 
välputsade fasaden.
   I slutet av augusti samlades alla studenter 
på Lunds Tekniska Högskola igen, gamla som 
nya, lyckligt ovetandes om det maktskifte som 
ägt rum under de febriga sommarmånaderna.
Omkring två veckor in på terminen fick reda-
ktionen på I-sektionens informationsutskott 
ett hästhuvud på posten, något som förstås 
borde ha verkat alarmerande. Trots detta togs 
beslutet att avfärda det hela som nonsens och 
som ett dåligt spratt utfört av överförfriskade 
studenter. Några veckor senare kom emeller-
tid ett brev med rapporter om kryptiska med-
delanden på bänkar runtom i skolans föreläs-
ningssalar. Efter närmare undersökning visade 
det sig att  meddelanden berättade om en rub-
bad maktbalans och att högt uppsatta LTH:are 
enbart var marionetter. Upptäckten skärrade 
redaktionen, för vad försiggick egentligen i 
maktens korridorer, vad fanns under den lugna 
ytan och varför hade man inte reagerat starkare 
över hästhuvudet?
   Redaktionen beslutade efter visst övervägan-
de att gå till botten med det hela och började 
leta efter någon som kunde ge klarhet till de 

många och svåra frågor som dykt upp. Efter 
omfattande sökande och många nej hittade re-
daktion till slut en person som var villig att tala 
ut. Mannen i fråga insisterade dock på att för-
bli anonym varför I-type väljer att kalla honom 
PHØS-Fredrik[1].
   Bilden som Fredrik målade upp var mörkare 
än någon någonsin kunnat ana. Han berättade 
bland annat om förföljelse av oliktänkande stu-
denter, barbariska övergrepp och en man klädd 
i cape och knästrumpor. Vid flera tillfällen un-
der intervjun brast Fredrik plötsligt i gråt och 

vädjade upprepade gånger om att inte få sin 
identitet avslöjad.
   Han berättade att det hela började då han 
blev invald i PHØSET. Vad som utåt sett 
verkade som ett bra gäng visade sig i själva ver-
ket vara en diabolisk sammansvärjning och in-
trädet i gruppen blev startskottet på ett år fyllt 
av våld och övergrepp. När Fredrik tillslut in-
såg vad han hade gjort och vilka fruktansvärda 
konsekvenser det hade inneburit, var det för 
sent. Snöbollen var redan satt i rullning, fisken 
var varm och hunden både död och begraven. 
Fredrik vände sig då till den man han älskade 
och vördade mest på denna jord. Han berät-
tade om hur han rödgråten begett sig till rek-

En obekväm 
sanning
Text: Torfin Acknesson, Gudmund Rödballe

”det hela började då han 
blev invald i PHØSET”
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torsexpeditionen för att få ett slut på eländet. Väl inne 
på rektor Anders Axelssons kontor som stank av svett, 
avföring och rädsla, fann han en mörk gestalt med 
ansiktet djup försjunket i sina händer. Tack vare sitt 
utpräglade luktsinne insåg Fredrik då hur långt det 
hela gått och hur högt syndikatet hade nått och ut-
brast i förtvivlan ”Även du min Anders!?” Fredrik 
bestämde sig i det ögonblicket att bringa ljus över 
händelserna och kontaktade I-type. Fredrik beskriver 
organisationen som välorganiserad, fanatisk och pa-
triarkalisk[2]. Organisationen är så beskaffad att ingen 
ens vet vem överordnade är eller vilket högre syfte 
syndikatet har.
   Under pågående intervju stannar Fredrik mitt i 
en mening och börjar oroligt skruva på sig 
och frenetiskt sniffa i luften och ger 
slutligen ifrån sig ett hjärtskärande 
skri. Därefter fullkomligt flyger 
han upp från stolen, slänger sig 
ut genom fönstret och hinner 
bara få ur sig namnet ”Per 
Holm, Per Holm!” innan 
han försvinner in i skogen.
I-type har förgäves 
försökt få kontakt med 
Fredrik för att få svar på 
frågorna; Vad var det 
som gjorde honom så 
skrämd? Vem är Per 
Holm, är rektorn bara 
en marionett och vem 
är mannen i capen?  

[1]    Fredrik heter egentli-
gen något annat
[2]  Adjunkter 72% män
Forskarassistenter 81% 
män
Lektorer 79% män
Professorer 89% män
Annan lärarpersonal 
75% män
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I vanlig ordning kickades de nya Infoiterna in med en alkoholprovning och på agendan stod grog-
gprovning. Testdrickarna togs tillbaka till barnkalas och mellanmål på fritids, skeppades över till 
Mexico och tvingades även äta en shot med mer eller mindre aptit.
Betygsättningen baseras på varje infomedlems personliga upplevelse av groggen och skall agera 
vägledning för er läsares val av förfestdryck. Groggarnas recept skall till viss del höftas och Info 
kan tyvärr meddela att ingen blev särskilt överförfriskad under provningen. Alkoholmängden 
kan därför anpassas efter behov. Info hoppas härmed kunna inspirerar alla I-are till kreativitet på 
förfesterna runt om i Lund! 

Infos Groggprovning
Text: Caroline Rahm & Stephanie Gardner

Casa Hissen
Recept: Gin

Outspädd svartvinbärssaft
Vindruva delad med vitlökskniv
Is

Kommentarer: “Stark, snabb, farlig!”, 
“Smakar bara saft, jag gillar inte saft”, “Besk 
som döden”, “Två sådana här och man kan 
gå ut”, “Fin vindruva”, “Smakar vitlök”, “CW 
gillar söta drinkar och små flickor...”, “Trevlig 
och fruktig”, “Törstsläckare”, “Smakar ingen 
sprit”, “Jag är bakfull...”

“Nu är det sprithets!”
“En halvtimme per drink. MAX! Och 

man får inte
vaska!”

“Hon hade VATTEN i glaset?! 
INGE’ mer vatten!”3,4
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Fucking Minttu
Recept: Minttu

O’boy
Mjölk
Sprutgrädde

Kommentarer: “Åh GRÄDDE!!!!:D”, “Åh 
fy fan, jag tror inte det går att dricka den här”, 
“Mycket talang i det här utskottet”, “Inte blir 
man bakfull på den här drinken”, “En riktig 
laktosbomb”, “Oj, oj, oj vad god den var”, 
“Smakar After Eight!”, “Jag ÄLSKAR After 
Eight!”, “Tänk inte på att det är Minttu bara...”, 
“Det var fan det godaste jag druckit”, “Det 
smakar ju gott, med det är absolut inte en drink 
jag skulle vilja dricka”, “För mycket choklad”

“En gång tog jag slatten på 
minttuflaskan...”

“Slatten?! Det var ju halva flaskan!”

Info in Mexico
Recept: Tequila

Blod (tranbärsjuice)
Kokain (florsocker)
Blodgrape

Kommentarer: “Smakar inte så mycket 
sprit, mest tequila”, “Prova att snorta! Asgott, 
smakar sött!”, “Åh, man blir jättefull... Den 
är rough den här”, “Rochaas! Rochass! Rock 
ass!”,  “Smakar bara tequila men jag gillar 
tequila så den får en fyra”, “Gillar blod... det 
svider i ögonen...”

“Var hittade du colan? Vi köpte väl 
inte Cola?” 

“Kan du inte fackspråk eller?”

3,7

3,6
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Surprise Party
Recept: Ljus rom

Coops egna Partyläsk

Kommentarer: “Oklanderligt utseende, 
är det svartpepparkorn i botten?”, “Gick ner 
jävligt lätt, smakade bara läsk”, “Man skulle 
bli ledsen om man fick den ute eftersom man 
skulle trott att man blivit lurad”, “Borde vi 
inte vara fullare nu?”, “Den är exklusiv, för 
blandevandet finns bara på Coop”, “Riktig 
jävla horgrogg”, “Den har allt och ingenting”, 
“Färgen tycker jag inte om, och inte smaken 
heller”

“Den som dricker upp först visar Clara 
brösten för!”

“Jag fick kväljningar för jag drack så 
fort. Clara? ;)”

Oskuldsbrandbil
Recept: Jägermeister

Fanta Exotic

Kommentarer: “Den är alpin”, “Utan att 
veta att det var Exotic i fick den en 5:a, när 
jag nu vet får den en 6:a”, “Godast ikväll”, 
“Smakar inte alls Jäger”, “Det enda minuset är 
att det var för lite frukt”, “Detta är en drink 
man kan smutta på”, “Jag tyckte det var för lite 
alkohol”, “Jag är gråtfärdig”

“Jag känner en kille som bara åker 
runt i Europa och spelar Magic-kort.”

“Är han snygg?”
“Han är trevlig.”

2,6 3,6
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Bloody Info
Recept: Mörk rom

Pressade tomater
Strössel

Kommentarer: “Det ser ut som mögel”, “Jag 
har ingen röd... HAHA, RÖÖÖÖV!”, “Det 
luktar gott”, “Ja, det här var äckligt”, “Smakar 
jordgubbskräm och svarta vinbär om man silar 
den”, “Var det ni som pressade tomaterna?”, 
“Nej, det var Euroshopper”, “Tuggbar”, “Nu 
äter Clara sin drink...”

“Det påminner om när jag käkade 
ormhjärna i Vietnam.”

“Det är som när man var liten och 
gjorde trolldeg. Fast då drack man 

den inte...”

Ikaros
Recept: Mörk rom

Mjölk
Kakao
Egenvispad grädde
(förtärs varm)

Kommentarer: “Laktosbomben 2.0: Bättre 
råvaror”, “Det är NGI som payar”, “Blä!”, 
“Alltså jag gillar det här”, “Fucking Minttu 
får en tia jämfört med det här”, “Satsig, men 
äcklig...”, “Goda ingredienser men det blev bara 
äckligt ändå”, “Bra ursäkt att äta grädde i alla 
fall”, “Den var inte äcklig, snarare obehaglig”

“Jag har haft mycket opassande saker 
i min mun men det här var fan det 

värsta.”

“Den går mot noll högerifrån.”

1,7

1,1
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Usch, jag som hade hoppats på att mina 
farhågor inför årets nollning inte skulle 
bli besannade, men det blev dem. När jag 
några veckor efter min egen nollning hade 
landat på fötterna igen och tänkte tillbaka 
hade jag många roliga minnen att falla till-
baka på men samtidigt skämdes jag faktiskt 
lite. Under nollningen hade det funnits ett 
extremt oskönt gäng som gick runt och 
sjöng ”vi har klass, vi har stil, vi har allt ni 
vill ha, vi har blablaablaaa”. Satan, kom jag 
på. Jag hade varit en av dem och nu ville 
jag verkligen inte vara det längre. Jag ville 
inte identifiera mig med den där dryga och 
arroganta översittarI-aren som jag hade 
hjälpt att gestalta och visa upp inför resten 
av LTH. För jag är ju inte en sådan.
And here we go again.

När årets nollor hade satt sig i M:B på up-
propsdagen började propagandan direkt. 
Nina Reistad gullar som bara den och säger 
att alla i salen är utvalda, kommer att bli 
chefer och tjäna bäst. När jag ett år tidigare 
satt där köpte även jag allt. Upprymd över 
den stora dagen och rädd för att sticka ut 
sög jag i mig allt smicker och fnissade bara 
när andra fnissade. 

Men, statistiken ljuger ju inte heller. Indus-
triell ekonomi står för en klar majoritet av 
alla förstahandssökande till LTH och att 
I-are från Lund har näst högst ingångslön 

i hela landet talar ju också det sitt klara 
språk. Vi är verkligen bäst. Men genom att 
vara bäst så följer också ett ansvar om att 
vara ödmjukast.

Att sjunga sånger om att vaska och att 
ge FlyING-mammuten dollartecken som 
ögon handlar inte om att vara motsatsen 
till ödmjuk. Då driver man med en kari-
katyr vilket är otroligt tacksamt samtidigt 
som det är extremt kul.

Jag hade stundtals extremt kul på nollnin-
gen men emellanåt blev det bara för myck-
et. Som den gången när bordsdamen på 
W-sittningen ifrågasätter att man överhu-
vudtaget läser I bara för att man inte råkar 
vara sådär elak, dryg och självupptagen 
som ju alla I-are ska vara (hon var faktiskt 
uppriktigt sagt förvånad och det var inte 
ens en finurlig raggningsreplik).

Skrota ”I will rock you” och skämmes på er 
phaddrar och phös som trots att ni i våras 
sa att ni vägrade lära ut den sången under 
nollningen, ändå stod och hamrade era lår 
röda på MHK:s innergård under den där 
hetsiga förfesten innan E/D-discot. 
Jag är inte jante. Jag menar bara att man 
kan vara bäst på ett fult och ett snyggt sätt 
och jag föredrar det senare!

I will rock you, eller?
Text: Niklas Ohlsson
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På temat Anna
(redaktionen valde 

medvetet att inte forska 
närmare på vilken Anna):

…en weekend med Anna
…ta av Annas genomskinliga 
byxor

…pitt i Anna

I will rock you, eller?

Alla har vi suttit där. När koncentrationen brister på föreläs-
ningen är det lätt hänt att tankarna tillåts att vandra iväg och 
blicken likaså. Oavsett vilken väg blicken väljer att ta möts den 
ändå alltid av samma uppmaning. ”Tryck här för” står det på 
bänken, och fortsättningarna på meningen är lika många som 
de är vitt skiljda. Redaktionen har undersökt saken och funnit 
ett par favoriter!

Test av 
tryckknappar

Text: Niklas Ohlsson

Snuskiga och
vulgära knappar

(ofta återkommande):
       …en liten runk
       …sex
      …djursex
    …bajs

 …en hård i röven

Knappar
  med tillägg:

…kunskap (med tillägget
     ”ur funktion”)

  …rum fullt med nördar 
(med tillägget ”fungerar!”)

  Bittra knappar:
…spränga läraren

 …spränga salen
  …få mitt ex att må skit
  …ond bråd död
 …byta till snygg föreläsare Fyndigast:

Tryck här för 
att få herpes på 

fingret

Övriga:
  …knark

    …mute
    …hissmusik
   …förändra världen
  …förmåga att sova 

  med öppna ögon

NY KNAPP -TRYCK NU!
Tryck här om du ärligt talat 
kan säga att du aldrig har 

provat en tryckknapp! 
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I-problem Höstterminen 2010, av Niklas Ohlsson & Erik  Eliasson

Text: Nina Reistad Foto: atom.fysik.lth.se

Tio snabba med Nina Reistad
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På gymnasiet fanns det en idrottslärare som 
tyckte att naturare bara förtjänade godkänt, 
om ens det, i hans ämne. Tydligen såg han dem 
alla som nördiga plugghästar som hellre svet-
tades framför datorn än genom någon aktivitet 
som krävde rörelse. Att läraren sedan delade ut 
betyg som stavades tre bokstäver var egentli-
gen inte särskilt konstigt. Många av naturvetar-
na visade sig nämligen vara riktigt duktiga på 
att springa efter boll, hitta kontroller i skogen 
med hjälp av karta och cykla snabbt. Det där 
med att sparka och springa efter en fotboll har 
det dessutom visat sig att I-are också är bra på!
   Hösten 2009 startade dåvarande I-ventord-
förande Lucas Uhlén upp I-sektionens fotboll-
skorplag Ice Bears som sedan dess har klättrat 
division för division. Ice Bears herrar spelar i 
en serie bestående av fem divisioner och de lig-
ger just nu i division tre. Med tre vunna, noll 
oavgjorda och två förlorade matcher har de 
intagit en fjärde plats med en match kvar att 
spela den här säsongen.  
   Trycket på träningarna har varit högt och för 
att alla I-are som vill ska kunna få chans att 
spela match bildades i höst Ice Ladies. Initia-
tivtagare och grundare till det nya fotbollslaget 
är blivande I-ventordförande Anna Rengstedt. 
För att tjejer på I också ska få ge utlopp för 

sina fotbollscravings är Ice Ladies ett mixat lag, 
vilket innebär att minst två tjejer måste finnas 
med på plan under match. Laget har haft 
framgång i division II och ligger på andra plats 
inför sista matchen. 
   Varje fredag har de båda lagen träning i Vic-
toriastadion och dit är alla som vill spela lite 
fotboll välkomna 16-17. Nya vassa spelare söks 
hela tiden! Laguttagning sker dock i början av 
terminerna, men sitter du inne med fotbollsta-
lang kan det vara läge att visa upp den på trän-
ingarna redan nu! Ice Ladies hoppas dessutom 
att fler tjejer vill vara med och spela och föra 
laget mot nya vinröda höjder. 
   Ice Bears spelar match på måndagar och Ice 
Ladies spelar på söndagar och de båda lagen 
önskar att många I-are dyker upp och hejar 
fram dem till fler segrar! Samtidigt som se-
riespelet spelas pågår även en cup under säson-
gen. Lag från olika divisioner spelar då match 
mot varandra och vinnande lag går vidare i cu-
pen. Final spelas den 1 december och både Ice 
Ladies och Ice Bears har fortfarande chans att 
ta hem segern. Så skulle något av lagen eller 
de båda spela final uppmanas samtliga I-are 
att bejaka sin sportsliga anda och samlas som 
en enda stor hejarklack och sjunga, bröla eller 
skrika fram våra lag till seger!

Ice Bears & Ice Ladies
Text: Caroline Rahm

Finfina resultat från båda lagens sidor! * Ice Bears vann sin serie, tabellen är alltså lite missvisande

*
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Nu nalkas 
höstmörkret
Här kommer räddningen! Infos kulturreda-
ktion har snokat runt och tipsar här om bra 

mysgrejer du kan göra med vännerna, kär-
leken eller varför inte hemsläpet från igår?

1. Bok: Räddaren i nöden - J.D Salinger 2. Musik: Slow knowing smile - Lisa 
Ekdahl 3. Musik: Fold your hands child, you walk like a peasant - Belle and 

Sebastian 4. Bästa filmen ever: Sex and the city 2 - Nu ute i butik! 
5. Film: Cornelis 6. Film: Harry Potter och Dödsrelikerna 7. Bok: 

Den motvillige monarken - Thomas Sjöberg. 

2. 3.

4.

5.

6. 7.
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