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Ledare;
Folk frågar ofta om det innebär mycket
jobb att skriva M-ord varje läsperiod.
Ännu har jag inte kommit på något riktigt
bra svar att ge på den frågan. Tidningen
skrivs ju inte av sig själv. Och hur
mycket jag än skulle vilja, så anpassar
inte våra föreläsare takten efter hur
många sidor vi har kvar att fylla innan
deadline. Men är det inte så, att man
alltid har för lite tid? Varje läsperiod
hör jag mig själv säga: Den här gången
går det inte. Helvetet fryser till is och
Fant dividerar x med noll innan jag fixar
den här tentan.

Jag läste nyss en artikel i en
dagstidning om att ungarna i högstadiet
känner sig stressade. Några sidor längre
fram rapporterades det att knappt häften
av eleverna i samma ålderskategori ens
öppnar skolböckerna. Mina forna
korridorskamrater på Ostkupan hade hela
tre föreläsningar i veckan på GU, och
hade inte tid att diska efter sig mer än
max en gång i veckan.

Så vilken slutsats bör vi dra av detta?
Enkelt: Sök M-ord. Att du har för lite
tid är ingen ursäkt. Ingen har för mycket
tid. Om nu mot förmodan tidningsarbete
inte är din passion, så finns det många
andra fin-fina föreningar att söka till.
5 år på Chalmers kan ge dig mycket mer än
bara en civilingenjörsutbildning. Det
finns mer att lära sig om än bara balkar
och integraler. För att inte nämna allt
det roliga du kommer ha under tiden.

För övrigt anser jag att Javan bör bytas
ut mot Matlab.

/Lars Lind
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Hemsedal;

Varje vintersäsong skjuts frånvaron i höjden på föreläsningarna vid främst tre
tillfällen. Maskinarna vallfärdar till vita drömmars mål och återvänder ett par dagar
senare med jätteful solbränna och 0.7 brutna ben per kropp. Huruvida dessa
skidsemestrar främjar teknologernas studieresultat eller ej lämnas därhän i denna
artikel. Men för den som inte har tid eller pengar att åka både till Hemsedal, Åre och
Alperna, har M-ord provat alla tre i den uppskattade följetången M-ord testar.

M-ord testar
 Snösemestrar;

Hemsedal arras av CAS och sker under luciahelgen (enligt chalmers-kalendern), då
pistarna öppnas för första gången. På så sätt sänks priset, men å andra sidan finns inga
garantier vad gäller snödjup. Du reser med buss på fredagens morgon och återvänder på
måndag kväll. Det betyder knappt tre heldagars åkning. I Hemsedal bor du i
lägenhetskomplex med plats för 4-5 personer i varje lägenhet. Här är komforten hög, med
krypavstånd till både pist och after-ski. För en svensk hundring har du nästan råd med två
öl eller en QP&Co på McDonald’s (eller som på norska: Op å Ko).

Pris: 1480 kronor., inklusive resa, boende och liftkort.

Plus: Efter en heldags åkning hittar du i liftsystemet som i
din egen ficka.

Minus: Käcka norrmän överallt som ropar “Kempe-grejt!”
så fort du står på näsan.

4 P:n som sållar agnarna från vetet;

>> Party =
2

>> Puder =
1

>> Pist =
3

>> Tid =
3

>> Prisvärde = Tid*(Party+Puder+Pist)/1.480
Prisvärde =

12.162
>>



Åre;
I början av läsperiod tre
kan du ta tåget, bussen
eller bilen till Åre i
Studentkortet Skiweek
Åres regi. Backarna
befolkas til 99% av
studenter under dessa
veckor, så du slipper
skidskolor och
flerbarnsmammor som
suckar och stönar över
dagens ungdom när du
ångar ut gårdagens sprit
genom huden i liftkön.
Bor gör du var som helst
i Åre, Tegefjäll, Duved eller Björnen. Den som är ute i god tid får givetvis bättre
valmöjligheter. Du tar hand om resan dit egen hand och Studentkortet fixar sjyssta
paketpriser på boende och 5 dagars liftkort för dig och ditt gäng.

Plus:  Bara studenter!

Minus: Rackarns kallt.
Lite meckigt att fixa
resa.

>> Party =
5

>> Puder =
3

>> Pist =
2

>> Tid =
      5
>> Prisvärde = Tid*(Party+Puder+Pist)/2.000
Prisvärde =

25.000
>>
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Pris: Drygt 2000 kr.



Alperna;

>> Party =
2

>> Puder =
5

>> Pist =
5

>> Tid =
      8
>> Prisvärde = 8*(Party+Puder+Pist)/4.200
Prisvärde =

22.857
>>

Den årliga skidresan
som arras av M.A.K
och IF, gick i år till
Avoriaz. Byn ligger
precis på gränsen
mellan Frankrike och
Schweiz. Detta i
kombination med vita
pister gör nog orten
till en av de mest
eftertraktade
smuggelorter i europa.
Byn är, till skillnad
från de flesta andra
skidorter, helt bilfri.
De enda fordonen
som tillåts inne i byn
är häst och vagn,
snöskoter och
pistmaskiner. Hela systemet innehåller massvis med pister och om man är lite driven kan
en kort bussresa ge en magnifik utsikt över Mont Blanc. Vi kan även konstatera att de
två dyraste åken på hela säsongen hittills har presterats av Christoffer “Hornet”
Karlsson, då han redan efter två åk trasade sönder ett korsband. Resans pris på 4200kr,
sjukhusräkningen, ambulansresa och rehab gör att priset stannar på 6000kr per åk. Bra
jobbat Hornet.

Pris: 4200 kr.

Plus: Nya pister hela veckan. Kanonväder.

Minus: Dyr ambulans. Små hotell.
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En kylig februaridag strax innan deadline var M-
ord på lunchdejt med maskins alldeles egna
studievägledare Lilian Sandström. Vi träffades
på skolan och påbörjade vår vandring ner mot
Göteborgs paradgata Avenyn i jakt på ett trevligt
lunchhak. Med kurrande magar och frusna
fingrar och tår slog vi oss ner i en hörnsoffa på
Evas Paley. Innan Lilian fått chans att smaka på
maten så slängde vi ur oss den första frågan om
Lilians arbetsuppgifter.

Lilian berättar ivrigt och engagerat om hennes
viktigaste arbetsuppgifter. Hon vill dela in sina
arbetsuppgifter i tre delar. Först och främst
arbetar Lilian med studenterna. Det är det här
som tar upp största delen av hennes tid.
Studenterna kommer till henne när de har
funderingar eller problem med något. Hon kan få frågor som rör utbildningen, problem
med CSN, val av kurser o.s.v. Vanligaste frågan just nu är “Snälla Lilian vad ska jag
göra? Jag har glömt anmäla mig till tentan!” Hon pratar länge om hur kravet på
tentamensanmälan ställer till med problem för eleverna och hur mycket tid det tar.
Annars är det stor variation på frågorna. När vi frågar om vad den konstigaste frågan hon
fått är funderar hon ett tag. “Det måste vara då en elev kom och frågade om han skulle
tatuera sig eller inte.” Men Lilian påpekar genast att man skall kunna fråga henne om i
princip vad som helst.

Ett annat arbetsområde handlar om allmänna frågor som rör maskinprogrammet. Hon
arbetar då tillsammans med programansvarig, M-styret och MUU. Detta har t.ex.
resulterat i den frivilliga Matlab-kursen som startat nu i år. Ett tredje område handlar om
att hon tillsammans med RGM arbetar med rekrytering av nya studenter till maskin.

Vi frågar Lilian om vad som är det bästa/sämsta
med att jobba som studievägledare. Positiv som
hon är så säger hon att det mesta är roligt,
speciellt eftersom man träffar så mycket folk. Det
som karaktäriserar hennes jobb är att när hon går
hem på eftermiddagen så har hon aldrig hunnit
göra något av det hon tänkt. Det inträffar så
många oväntade händelser att hon aldrig vet vad
som kommer att hända när hon kommer till jobbet
på morgonen. Det är det som är det bästa. Det som
är tråkigt med jobbet är om det händer något med
studenterna t.ex. att de mår dåligt eller att de inte
tar sina poäng och tvingas sluta.

M-ord lunchar med Lilian på
Evas Paley;
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Lilian kommer ursprungligen från Umeå. Innan hon hamnade i Göteborg har hon dock
hunnit med både det ena och det andra. Lilian har bl.a. ett år som diskare i Paris på sin
meritlista. Vanligtvis brukar studievägledare vara utbildade socionomer, men Lilian är
som katten bland hermelinerna, som hon själv uttrycker det. Hon har istället en fil kand i
humaniora och har läst extrakurser i bl.a. samtalsmetodik. Lilian började arbeta på
Chalmers 1990 men kom inte till Maskinsektionen förrän 2002. Innan dess arbetade hon
bl.a. som studievägledare på både TD och Elektro. Givetvis så trivs hon bäst här på
maskin bland alla glada och trevliga M:are.

Slutligen så frågar vi Lilian
vad hon helst gör på fritiden.
Lilian säger att hon läser
väldigt mycket och att hon
gärna “skogsmullar” med
familjen ute i naturen. Teater,
bio och restaurangbesök
hamnar också på Lilians lista
över fritidsintressen. Just nu
tittar hon också mycket på OS
där hockeyn är favoritsporten.
Hon påpekar dock att hon inte
sitter i brynja och dricker öl
framför sportextra.

Lilian kastar en blick på klockan och upptäcker att det är dags att gå. Vi tackar för en
trevlig pratstund och återvänder mätta och belåtna till Chalmers.

Som alla kanske har märkt så är Lilian alltid lika glad och trevlig, vad är hemligheten?
“Jag är nog bara sådan som person, jag surar sällan. Möjligtvis så blir jag arg.” Vår nästa
fråga blir då givetvis vad som krävs för att reta upp Lilian. Svaret är stelbent byråkrati,
orättvisor, tentamensanmälan och CSN (men vem blir inte arg av det?).

>> Fakta:

>> Namn =
Lilian Sandström

>> Yrke =
Studievägledare

>> Familj =
En man (“men bara en”) och en son på 9 år.

>> Favoritmat =
Ärtsoppa och ostron, fast inte samtidigt!

>>
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1) Din labpartner kommer för sent till ert bestämda matlab-session. Vad har han/
hon för ursäkt?

A: “Jag tappade en smörgås bakom elementet och det började brinna i gardinen”.
B: “Koden var jätteenkel, men ganska lång och jag ville skriva klart den innan jag kom”.
C: Samma ursäkt som du drog sist.
D: ”Jag fastnade i ett möte med disciplinnämnden”.
E: ”Jag fattade aldrig att vi skulle vara i en datasal”.

3) Panik! Deadline om 2 timmar och ni har inte börjat. Vad händer?

A: Din labpartner ger dig hela ansvaret och försvinner.
B: Inga problem, din partner fixar det på 10 min.
C: Ni slår era kloka huvuden ihop och försöker så gott det går.
D: Din labpartner börjar febrilt kopiera rätta lösningar från era flitiga klasskompisar.
E: Din partner öppnar Word och skriver help matlab.

4) Yes! Ni klarade det. Hur ska detta firas?

A: Din labpartner föreslår att du bjussar på semlor från bulten.
B: Din labpartner tyckte att det var en baggis, det är väl inget att fira?!
C: Ni gör en high five och tackar varandra för ett gott samarbete.
D: Ni hinner inte fira, utan nu gäller det att undanröja alla bevis på eventuellt fusk.
E: Bira bira bira, bärs bärs bärs!

Testa din
 matlabpartner;

2) Er lab blir ej godkänd, Hur reagerar din labpartner?

A: Han/hon vill genast byta labpartner.
B: Det måsta vara något fel, det var ju jättelätt!
C: Ungefär som du.
D: Fan! Vi skrev av fel person.
E: Vadå? Jag förstår inte vad som är fel? Vad var fel sa du?

Detta är ett personligt test. Försök att inte
titta på kompisens svar. Svara ärligt på frågorna, annars blir resultatet
missvisande! Skriv ner hur många gånger du svarar a, b, c, d eller e
respektive och se efter vad resultatet blev.
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5) Ni har fått ut er labuppgift, du är förkrossad och vill bara banka ditt/den
ansvariges huvud i skärmen. Hur reagerar din labpartner?

A: Gör allt för att du ska ta dej samman och fixa steken.
B: Berättar att “det är lugnt, jag fixar det här, du kan gå hem, det är luuugnt, seså”.
C: Sliter sitt hår och gråter hysteriskt.
D: Utropar: “God bless copy paste!”
E: Mumlar: “Ööhh det här är väl inte så farligt, eller? Jag räcker upp handen...”

6) Du sjukanmäler dig, vad gör din labpartner?

A: Han/hon myglar sig in i en annan grupp, man kan ju inte arbeta ensam.
B: Lättad över att få lite lugn och ro sätter han/hon igång med projektet på egen hand.
C: Sjukanmäler sig kort därefter.
D: Glad över att slippa försvara sina lite lätt omoraliska handlingarna ägnar han/hon
tiden åt spionage.
E: Din labpartner blir bortförd av män i vita rockar efter ett nervöst sammanbrott i
MT13.

7) Du spiller ut ditt kaffe över datorn. Det sprakar och gnistrar, allt är borta... Vad
gör din labpartner?

A: Redogör med ett flin att han/hon med gott samvete nu kan gå hem.
B: Sätter sig vid en annan dator och programmerar från början, på rätt sätt denna
gången...
C: Berättar förstående en historia om när han/hon spillde ut kaffe på en föreläsare.
D: Oroar sig inte nämnvärt. Det finns ju så många andra som redan gjort uppgiften.
E: Hyperventilerar. Du måste räcka över en påse att andas i för att han/hon inte ska
svimma.

8) Ni är äntligen klara. Vad gör din labpartner då
skrivaren inte fungerar?

A: Föreslår att du går till helpdesk medan han/hon tar
en fika.
B: Utropar: ”Äntligen en riktig utmaning!”.
C: Konstaterar att skrivaren inte fungerar.
D: Drar till kopiatorn med någon annans utskrivna
uppgift.
E: Föreslår att ni skriver ut från datorn bredvid.
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Flest A:
Utnyttjaren Urban
Du har råkat ut för en riktig utnyttjare! Han är proffs på att
avsäga sig allt ansvar och minimera sin insats i olika projekt.
Han är en riktig människokännare och vet när han ska slå
till. Hans offer är ofta ensamma genier som har svårt för att
säga ifrån.

Flest B:
Matlab Maggan
Yes! En riktig lyckoträff! Hade Matlab varit musik så hade
Maggan varit Mozart. Du kan lugnt luta dig tillbaka och ta en
tupplur. Du behöver inte ha dåligt samvete för att du inget gör
då Maggan gärna arbetar ostört.

Flest C:
Likvärdiga Laila
Ni är som körsbär, lika, men drar åt olika håll. Du kan ibland bli
irriterad på att Laila inte bidrar med något du inte själv hade
kommit på. Bäst för er att ni är hajare på Matlab annars väntar
många långa timmar framför datorn.

Flest D:
Fuskaren  Frideborg
Du har en förstklassig fuskare som partner. Detta kan funka
bra så länge det inte blir för mycket tjafs om moral och vad
som är rätt och fel. Tyvärr är det inte bara Frideborg som
riskerar att hamna i tvist med disciplinnämnden.

Flest E:
Stolpskottet Styvbjörn
Han vill så väl, men ack så fel det kan bli! Han är dummare än
dummast. Ditt hopp står till att hans korkade frågor får läraren
att ge upp och avslöja allt.



Stjärnglansen glittrar i snön utanför kårhuset. Efter intesivt arbete varje dag sedan
september månad har de nio eldsjälar som utgör Chalmers Alternative Sports styrelse
återigen lyckats arra Chalmers Big Jump Open.

Denna årliga skid- och snowboardtävling drar till sig tunga namn från världens alla hörn
(som till exempel Österrike och Norge). Årets upplaga, som var den sjätte i rad, gästades
av bland andra Simon Ax, som vann värlscupen i Big Air 2004. Sammanlagt 60 deltagare
ställde upp, varav hälften på skidor och hälften på bräda. Åkarna lockas av de
10 000 kronor som väntar på vinnaren i respektive klass. Många yngre talanger deltog
också.
“Det kommer många hit som tävlar som unga och blir kända senare”, säger Lars Ekström,
en av arrangörerna. Vi sitter o pratar i Scaniasalen, varifrån man har fin utsikt över det
stora hoppet, när en brädåkare sätter dagens första 900 och vinner således en ny bräda från
sponsorerna. Årets hopp är större än fjlorårets. Man har nämligen använt 10 containrar
istället för 4 som grund att bygga det på, och högre startramp.

Foto taget av CFFC

Mot högre höjder
 vid Olgas trappor;
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Förutom CBJO arrar
CAS även den årliga
resan till Hemsedal,
vindsurfing och
wakeboard
sommartid, och
klättring. För att få
deltaga i någon av
dessa aktiviteter
krävs medlemsskap,
och CAS har ca 300
medlemmar.

Foto taget av CFFC.

Pallplaceringar:
Skidor:   Bräda:
1. Joonas Wikberg   1. Jonas Carlson
2. Kristoffer Edwall   2. Frode Skarbøe
3. Viktor Ericsson   3. Alex Stüttler

M-ords korrespondent fick efter prisutdelningen
möjligheten att snacka en kort stund med vinnarna.
Gratulerar till vinsten! Joonas: Vilken är den
värsta krash du någonsin gjort?
-Det var nog för tre år sedan, när jag försökte göra en
inverterad diagonalmatris*  och spräckte läppen. Jag
fick sy flera stygn.
Jonas: Får man många brudar när man är
snowboarproffs?
-Många prylar?
Nej, brudar..?
-Njaej, jag har ingen tjej just nu i alla fall.
Det lär du få så fort den här tidningen kommer i
tryck!
-Men då kanske ni borde ta mitt mobilnummer då..?

Sagt och gjort! Om du vill ha en dejt med ett coolt snowboard-proffs,
tveka inte, utan skicka ett MMS med din bild samt en kort beskrivning
av dig själv till Jonas Carlson: 070-33 69 446.

Foto taget av Nils Heuman, CAS.

* Diktafonen hann lägga av precis efter “inverterad”, så vi fyllde helt enkelt ut med glosor
från vårt eget vokabulär.
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clf
for dag=inskrivning; 1; examen

motivation=2;
if trötthet>vilja att gå till skolan

vaken=false;
motivation=0;

elseif trötthet=vilja att gå till skolan
frukost=bränd;
motivation=motivation-1;

else
gå till skolan mätt o glad;
motivation=motivation+1;

end
if föreläsning=kass

vaken=false;
motivation=motivation-1;

end
if väckt på rasten

while blodsocker=lågt
delicatoboll=delicatoboll+1;

motivation=motivation+1;
end

end
if hungrig

if plånbok=full
köp baguette;

motivation=motivation+1;
elseif sparsam

gå direkt till micron utan att
passera bulten;

elseif dag=24:de
svält;
motivation=motivation-1;

else
knyck nån annans lunch;
vänner=vänner-1;

end
end
while laboration

if laboration=obligatorisk;
laboration=intressant;

else
få det överstökat;

end
end
while motivation>0

if läsvecka<7
motivation=0;
lösta tal=0;
break;

elseif läsvecka=7 || läsvecka=8
while lösta tal<antal i kurspm

sitt i studiehallen;
if tal=löst
motivation=motivation+1;
lycka=lycka+1;
stress=stress-1;
lösta tal=lösta tal+1;
else
motivation=motivation-1;
panik=panik^2;
end

end
else

if tentor=klarade
fira på winden;
motivation=motivation+3;

else
trösta dig på winden;
motivation=motivation-3;
examen=examen+1*läsperiod;

end
end

end

if m-ord=utkommen
köp kaffe || köp cola;
köp delicatoboll;
antal lösta tal=0;
pause=pause+30min;
lycka=lycka+3;

if nya numret=bra
aspar=aspar+10

else
aspar=0;

end
while antal m-ord kvar i hyllan>0

ta för dig;
when antal m-ord kvar i hyllan=0

lycka=lycka-1;
lugn;
kom till rummet;

end
if m-ord=inte utkommen || läsvecka>7

bojkotta m-ord
end
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On tour med

 Moneybrother;
Det är för lite pop-rock på
maskin. Vilken tur att det finns
killar som Anders Wendin
a.k.a Moneybrother som
besöker Göteborg och
Chalmers och höjer rock-
barometern i kårhuset genom
att bjuda på en live-konsert
utan dess like.

M-ord gillade Moneybrother så
mycket så vi slog följe med
honom till Nefertiti efter
konsertens slut. Där pratade vi
om allt mellan himmel och jord.

-Anders! Keso eller
Philadelphia?

?

-Vet inte, Keso... -Vilken är din sämsta
låt?

-Det ska jag tala om. Det är “Can’t stop”, näst
sista låten på första skivan. Melodin är
halvdan, och texten saknar sammanhang. Nu
tar vi en cool bild.

14

Sedan kom vintern med snö och jullov och tiden gick. M-ord tänkte då och då
på Anders och funderade på om vi skulle få träffa honom igen. Och så en
stjärnklar natt i Åre var det äntligen dax. Klockan började närma sig tvåsnåret
och jag hade slagit mig ned i en soffa i greenroom på det lokala haket Bygget.
Full och go satt jag och filosoferade för mig själv då min polare Lars hade
lämnat mig för någon brud från KTH. Jag satt där  och var lite smått besviken
över att inte ha fått någon intervju med Anders. Men va faan tänkte jag, jag har
ju fått uppleva en jäkligt bra konsert ikväll så det gör ju inte så mycket. Det
var då han slog sig ned bredvid mig, Money i egen hög person och sa “lessen
grabben för du inte fick nån intervju men Money ger inga intervjuer. Här ta en
öl för faan”. Jag tog emot en av två nyöppnade ölen han hade i sin hand,
skålade och tackade för ölen och konserten. Anders vände sig om och började
prata med sina polare i bandet och jag föll tillbaka i mina tanka om
skidåkning, Jävlaranamma och muffins.



”Så duttar du i lite av kletet du vill ha i råttan”
Kenneth Hamberg, tillverkningsteknik M2. Kenneth delar med
sig av sina bästa trix.

”När jag var liten och mamma stod och lagade mat och pappa
skulle basta samtidigt... Då gick proppen”
Jonas Sjöberg, mekatronik M2. Den svenska kärnfamiljen.

”Jag ägnade förra kvällen åt inlämningsuppgiften ni ska
göra för att försäkra mig om att den är lösbar och det är
den... nästan”
Jonas Sjöberg, mekatronik M2. Det här är Chalmers, förvänta
er ingen dans på rosor.

”Nollan slår ihjäl vad som än kommer här”
Jonas Sjöberg, mekatronik M2. Akta er för de farliga AND-
nollorna!

”Idag är det tisdag eller vad är det?”
Henrik Westberg, tillverkningsteknik M2, varpå halva
klassen svarar onsdag.

”Eftersom det är tisdag idag…”
Henrik Westberg fem minuter senare.

”Här har du en kraftig arm”
Per Öhl, tillverkningsteknik M2, visar stolt upp sin
överarm på en fråga angående balkböjning.

”Eller så snurrar allting… jag tänkte mest på dig eftersom
du inte fattar någonting”
Jonas Sjöberg, mekatronik M2. Vi som trodde att du pratade
om rotorer.

”och det var allt ni behöver veta inför tentan!”
Jonas Sjöberg, mekatronik M2, skojar till det lite när ett
gäng elever kommer sent tillbaka efter rasten.

”Han Norell vet ni vem det är? Han den lille röde typen”
Kenneth Hamberg, tillverkningsteknik M2,

”Det här med tvärkrafter och sånt vet jag inte hur man
räknar med så det försummar vi”
Magnus Evertsson, maskinelement M2, tar den enkla vägen ut.

Citat;
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Några av er har kanske märkt att det inte luktar illa i korridorerna längre, det
beror dock inte på M-ords chilli con carne eller att nån har hittat en död råtta i
armaturen. Nej, det beror på att de gamla i M.A.K, MØK och MISS har avgått och
lämnat plats för en hel drös fräsha teknologer. De har inte synts till så mycket än,
men M-ord har träffat dem för att ta reda på vilka de är och för att visa upp dem
för världen, eller ja, chalmers.

Det där fluffet, ska ni behålla det?
JAAAA, det ska bli mer.

 Vilken färg ska det vara då?
Vit givetvis...

Kära läsare, ni får första att MØK
består av teknologer från både M och
TD, så en lila brunrandig-aktig färg
tycker de inte hade varit en höjdare.
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Nyinvalda;

MØK

En redan tajt sammansvetsad grupp möter
oss när vi helt ogenerat stövlar in mitt i
deras lunch tillika cortegemöte. Vi blir
dock utvisade ur rummet för att de vill
hålla intervjun i MØKollrummet, de är ju
trots allt nio personer.

Vad har ni för ambitioner med
nollningen?
Det ska bli den bästa
nollningen som historien
har pressat fram... ja i
alla fall bättre än den
förra.

Är ni sugna på att
ändra något?
Nja, inget stort några
småsaker.
Kassören: Kanske
lite fler alkoholfria arr.

Har ni funderat över eller bestämt en
nollningslåt?
Nej, vi har inte kommit så långt ännu, vi
har ju precis gått på, men vi bestämt att
den ska vara något glatt och festivaligt,
inte för mycket uttröttande,
lättigenkännlig men ändå ovanlig... Det
vill säga att den för all framtid ska
assosieras med nollningen.

Varför valde ni just MØK och inte
någon annan förening?
Vi ville vara dem som tar emot de nya och
vilsna. Sen tyckte vi att just nollningen är
det roligaste vi har gjort hittills. Det
verkar också som att det är den förening

som har best fördelning mellan
seriöst och oseriöst.



M.A.K.

Även M.A.K fick vi träffa  mitt i lunchen,
men de tillät oss att vara inne i rummet.
Något motvilligt gick vi in då det enligt
ryktet finns ett monster därinne  som äter
teknologer.

Vad vill ni åstadkomma med M.A.K?
Bygga broar, sprida kärlek och rädda
världen. Haha.

Vill ni ändra på något i föreningen?
Öhlchefen: Jag vill ha fler medalj-häfv, nu
har det bara varit ett per termin, jag vill ha
ett varje läsperiod. Vi vill även ha ett
häfv-träningsläger för de som vill, kanske
phaddrarna så att vi får fram lite nya bra
häfvare.

Varför valde ni just M.A.K?
Det verkade som om de hade roligast och
bäst sammanhållning.

Vem är bäst på att häfva?
Johan är ju absolut bäst, men tyvärr kan
inte Martin och Anna det än. Vi kan dock
lova att alla kommer att kunna häfva till
nollningen.

Favoritfärg?
Brun!!!

MISS

Vart vill ni att föreningen ska ta vägen
under eran period?
Vi vill att den gemene teknologen ska ut
och röra på sig.

Något nytt ni vill göra?
Vi vill ha bättre tider i kårhuset,
lördagkväll är ju inte en tid som
chalmerister vill vara i kårhuset och träna.
Vi hoppas att kunna få tid runt onsdag
eftermiddag eller något liknande.

Nya MISSarr? (m-ord sitter och
småfnissar)
Ja, vi tänkte ha kvar de arren som har
varit varje läsperiod, men vi skulle vilja
ha något nytt. Fäktning ligger högt på
listan och lite mer udda saker typ
vattenpolo och simhopp. Kanske lite fler
men mindre arr.

Har ni några speciella meriter?
Har vunnit CM i spökboll, och
ordföranden har varit ordförande i
idrottsförbundet på sin tidigare skola.

Vad tycker ni om curling egentligen så
här i OS-tider?
Nja, det e väl sådär, det är ganska coolt
att de kan få en sten att stanna på en så
lite yta, och på is dessutom.

Vet ni vad bowls är?
Eeeh, nä.
“Är det inte det där man ser på eurosport
hela tiden, det där med de ovala kloten
som man ska rulla in i ett bo eller nått?”
säger en av MISS polare

Favoritfärg?
Brun!!
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Maskinteknologsektionens vårbal är en årlig tillställning som utan
undantag arrangerats av M-sex sedan 1950. Vårbalen har av
tradition alltid hållit hög klass och det kommer den givetvis att göra
även i år. Balen är ett sätt för gemene maskinteknolog att få umgås
trivsamt under mer högtidliga former.

 Balen kommer att äga rum lördagen den 25 mars på Valand.
Kvällen inleds med en fördrink och fotografering på Chalmers
varefter alla transporteras ner till Valand, där en välsmakande trerätters middag
avnjuts. Middagen följs av en efterfest på hemligt ställe när gästerna kommer att
underhållas in på småtimmarna.

En 56-årig tradition lever vidare…

Maskinteknologsektionens vårbal 2006

Det är fritt fram för icke maskinister att deltaga på balen, förutsatt
att ens partner studerar på Maskinsektionen.

Håll ögon och öron öppna för mer information som kommer
inom kort!

Vi ses den 25 mars! Högtidliga hälsningar från M-sex

>> Ett meddelande från M-sex:
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Kuggliga;
40% U

Matematisk analys i en variabel

Examinator: Hjalmar Rosengren

Det råder tuff
konkurrens på
matematiska. Den som
inte kan stoltsera med
en pallplats i
kuggligan riskerar att
bli utefryst från
gemenskapen i
lunchrummet under en
hel läsperiod. Men inte
Hjalmar. Låt er inte
luras av hans harmlösa
yttre, när det kommer
till kritan är han lika
hänsynslös som.....
Fant.

18% U
Materialteknik B
Examinatorer:
Mikael Rigdahl och
Mats Norell

17% U
Maskinelement
Examinator:
Magnus Evertsson

Det är inte lätt att göra
sig hörd i skuggan av
legender från
matematiska. Men M-
tvåorna tycks vara en så
hård nöt att knäcka att
vi inte ids ge mer än en
gemensam kommentar till
denna blygsamma trio:
Mikael, Mats och Magnus,
M som i medioker.



Japanskt
 korsord;

Målet med detta sifferpyssel är
att fylla i rätt rutor så att en
bild uppenbarar sig. Siffrorna
utanför motsvarar var och en
varsitt “block” av ifyllda rutor
på samma rad/kolumn. Siffran
anger hur många rutor blocket
består av. Mellan varje block
måste det finnas minst en tom
ruta. Även ordningen som
siffrorna står i måste följas.
Exempel: 2 10 5 betyder att det
på den raden skall finnas ett
block på 2 rutor, till höger om
detta ett block med 10 och till
höger och detta måste det
finnas ett block bestående av 5
rutor. Lycka till! Rätt svar
kommer inte att publiceras i
nästa nummer.

Tips: Börja med de största
talen och räkna ifrån kanterna
och använd
uteslutningsmetoden för att
kunna börja fylla rutor. Det
kan visa sig lika värdefullt att
märka ut de rutor som måste
vara tomma som att fylla i
rutor.

Hjälp redaktörn
att hitta kortase vägen till
kassörn!



21

Aspning;
I läsvecka 5 var det äntligen dags för det som alla väntat på: M-ords
aspning. Den inleddes på måndag lunch med fika på rummet.
Stämningen var lika god som delicatobollarna och till allas förvåning
var intresset så stort att trängseln gav associationer till Tetris när man
försökte hitta en plats att sitta på.

De bästa fotografierna är de som tas utan att någon hinner se det.

Kvällens hetaste trio...

På fredagen efter mörkrets fall var alla välkomna hos Fredrik på beach-
asp. Kvällens mål var Zexets beach-gasque och satte givetvis prägel på
temat. Shorts och flip-flops, Beach Boys och Bob Marley, ni fattar.

...och den coolaste duon.



Missade du M-ords
aspning? Du kan va
lugn, om du är

intresserad av att
söka M-ord är det bara
att kika förbi hos
redaktionen för en

spontanasp nån lunch.
Inval sker läsvecka 3

nästa läsperiod.




