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VÄLKOMMEN TILL CHALMERS
OCH CAMPUS LINDHOLMEN
Vi, alla anställda som arbetar med högskoleingenjörsprogrammen tycker att du har
gjort ett klokt val av utbildning. Valet av utbildning är ett av de mest betydelsefulla
vägval vi gör i livet. Trots att antalet nyantagna på ingenjörsutbildningarna har ökat
de senaste åren ser tillgången inte ut att kunna motsvara den framtida efterfrågan.
Rekryteringsbehoven för ingenjörer förväntas öka under de kommande åren till följd av
strukturförändringar och stora åldersavgångar.
Inför nya utmaningar kan det ibland kännas lite nervöst. Du som ny student kanske
funderar på om matematiken är svår, om tempot är högt och så vidare, frågorna är
många. Det finns bara ett svar, kom hit till oss på Chalmers, vi är många som finns
till för dig. Den första tiden för dig som ny student är särskilt viktig. Försök komma
in i studierna direkt, genom att delta på introduktionskurserna som erbjuds under
introduktionsveckorna. Dessa är otroligt viktiga och uppskattade då de ger en bra grund
för de kommande kurserna. Var med på föreläsningar, labbar och allt som vi på Chalmers
erbjuder. Grunden för en bra start i utbildningen är precis som en idrottslig prestation,
på elit- eller amatörnivå, du måste vara med från början och du måste träna. Gör du det
kommer du att ha goda förutsättningar att klara av din utbildning.
Den första tiden är också mycket viktig för att skapa en bra kontakt med andra studenter.
Studentkåren har en av Sveriges bästa introduktioner, den så kallade Mottagningen.
Mottagningen bjuder dig på en mängd olika aktiviteter där du kan skapa kontakter med
andra studenter. Vänskapen som skapas under studietiden sträcker sig ofta livet ut. Ta
vara på dina vänners kunskap och låt dem ta vara på din. Att studera tillsammans är
oftast det absolut roligaste och mest effektiva sättet att lära sig. Mottagningskommittén
erbjuder många olika aktiviteter för att alla ska hitta något de är intresserade av. Tanken
är alltså inte att man ska vara med på allt då det skulle bli väldigt svårt att klara studierna
samtidigt.
I din roll som student på Chalmers finns det också många som är beredda att hjälpa
dig och informera om olika möjligheter och vägval. Vi som sitter på Studentcentrum
Lindholmen finns till för dig som student och arbetar dagligen med olika studentfrågor.
Runt dig finns det också programansvariga, lärare, studievägledare, IT-personal,
servicepersonal och alla har vi samma mål, en väl fungerande verksamhet där vi alla
bidrar till en trevlig atmosfär och en bra arbetsmiljö.
Välkommen till oss på Chalmers och lycka till med studierna!
Vi som arbetar på Chalmers, Campus Lindholmen.

Du vet att du har kommit till H-sektionen när....
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OM H-SEKTIONEN

OM H-SEKTIONEN
Hej Nollan och grattis till antagningen till ett av de sex programmen på Chalmers
största, bästa och vackraste sektion: H-sektionen (Ingenjörsteknologsektionen)!
Hit tillhör alla Chalmersstudenter som läser till högskoleingenjör på Campus
Lindholmen. Vi klär oss stolt i den vackra färgen Cerise och beskyddas av vårt
skyddshelgon Droopy. Vi består av sex program, dessa är:
Datateknik (DAI)
Design och produktutveckling (DEI)
Ekonomi och produktionsteknik (EPI)
Elektroteknik (EI)
Maskinteknik (MI)
Mekatronik (MEI)
Campus Lindholmen

H-sektionen delar Lindholmen med ett flertal gymnasieskolor men främst med
Chalmers egna Sjösektion där utbildningar som Sjöingenjör, Sjökapten och Sjöfart
och logistik finns. De som läser tekniskt basår läser också på Campus Lindholmen.

Droopy

Den animerade basset hounden Droopy
skapades 1943 av Tex Avery. Han har medverkat
i flertal olika tecknade serier bl.a. tillsammans
med Tom & Jerry. Hans största bedrift började
1991 då han blev skyddshelgon för vår vackra
sektion!

Kommittéer

Livet på Chalmers präglas av ett stort
föreningsengavagemang, detta gäller självklart
även på H-Sektionen. Här har vi kommittéer
som NollK, DKV, H6 och många fler. Vi arbetar
alla för att göra din Mottagning, såväl som
resterande tid på Chalmers, så givande som
möjligt.
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... Droopy är ditt skyddshelgon.

Lunchrum
Saga (bottenplan)
Jupiter (bottenplan)
Jupiter (plan 3)
Jupiter (plan 2)

Studentkåren
Styret (Svea entréplan)
Kårexpedition (kårhuset)
Kårledning (kårhuset)
Fik & Kiosker
Fikarum (Svea plan 3)
Kiosk (Svea entréplan)
Café (Patricia entréplan)
Kokboken - café och
Kårrestaurang (kårhuset)

Föreläsningssalar
Styrbord (Hörsal)
Babord (Hörsal)
Alfa (Saga entréplan)
Beta (Saga entréplan)
Delta (Svea entréplan)
Gamma (Svea entréplan)
Omega (Jupiter entréplan)

Övrigt
Bibliotek (Patricia entréplan)
Puben 11:an (Svea bottenplan)
Föreningstorget (Svea bottenplan)

Datorsalar
Svea (plan 2)
Jupiter (bottenplan)
Jupiter (plan 3)
Skolledning
Studentcentrum (Saga plan 1)
Vaktmästare (Saga plan 1)
Dataenheten (Jupiter plan 2)
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H-ISTORIA
Alla som läser till högskoleingenjör på Campus Lindholmen tillhör H-sektionen
(Ingenjörsteknologsektionen). Här är bakgrundena till hur vi blev en egen sektion.
1829

Chalmers slöjdskola bildades (grunden till hela Chalmers).

1841

Sjöbefälsskolan grundades.

1887

Ett samarbete mellan de två skolorna började. “Skeppsbyggmästarlinjen”
på Sjöbefälsskolan flyttades över till Chalmers, (finns idag på Lindholmen).

1980

Sjöbefälsskolan blev en egen sektion på Chalmers. Samma år startade
Driftingenjörsutbildningen. Namnet på den nya sektionen blev Sjöbefälsoch Driftsektionen.

1985

Kortare utbildningar inom Chalmers lades på Sjöbefäls- och Driftsektionen.

1989

Sektionen bytte namn till Ingenjörs- och Sjöbefälsteknologsektionen.
Det berodde på att de nya ingenjörsutbildningarna startade.

1990

Sektionen delades i två delar; Sjöbefälssektionen och Ingenjörs- och
Driftteknologsektionen (IoD).

1994

IoD flyttade från Kvarnberget, Polhem, Ascheberg och Johannebergsområdet
till Lindholmen.

1999

IoD bytte namn till Ingenjörsteknologsektionen (H-sektionen).

2020

Vi firade att sektionen blev 30 år.

2021

NollK fyller 30 år!

2022

Nollans inskrivningsår på Chalmers.

... du bär den snyggaste Nolltishan.
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VAD ÄR MOTTAGNINGEN?
Mottagningen är de fyra första veckorna av din Chalmerstid som anordnas av sektionens
Mottagningskommitté. De första två veckorna innehåller en introduktionskurs i
matematik för att du på bästa möjliga sätt ska komma in i studierna på Chalmers. Du
kommer att lära känna massor av nya människor under Mottagningen och många
beskriver den som de fyra bästa veckorna i deras liv.
Vad är syftet med Mottagningen?
Mottagningen är de fyra första veckorna fyllda med aktiviteter som är till för att du ska ha
roligt, komma in i gemenskapen och för att visa dig hur studentlivet på Chalmers ser ut.
Den fungerar även som en mjukstart inför de kommande studierna.
Kostar Mottagningen pengar?
Eftersom att H-sektionen är den största sektionen på Chalmers så har det lagts
mycket pengar för att Nollan ska ha en så bra Mottagning som möjligt. Detta medför
även att vissa av aktiviteterna kommer att kosta lite mer medan andra är gratis.
Mottagningsbandet kan Nollan köpa som ger ett lägre pris på de aktiviteter som kostar
pengar.
Är Mottagningen obligatorisk?
Nej, Mottagningen är inte obligatorisk. Registreringen kommer i år att kunna göras
digitalt, men att ta sig till Götaplatsen första dagen är en upplevelse i sig. Alla aktiviteter
som ordnas under Mottagningen är frivilliga men vi rekommenderar starkt att du är med
på så mycket som möjligt.
Vad är en sittning?
En sittning är ett arrangemang, ofta med tema, där det bjuds på mat och förstklassig
underhållning. Dessa arrangeras av sektionens kommittéer under Mottagningen såväl
som under läsåret.
Varför kallas jag Nollan?
Alla nyantagna studenter på Chalmers får ett varmt välkomnande som ”Nollan”. Det finns
absolut ingen negativ innebörd i det smeknamnet utan snarare tvärtom. Som Nollan tas
du emot med kärlek vart du än kommer på Chalmers. Namnet kommer från att Nollan har
noll högskolepoäng då man börjar på Chalmers.
Vad är Nollbrickan och dess syfte?
Nollbrickan är en pappersbricka som du tillverkar under andra dagen på Mottagningen.
Denna kommer Nollan att bära runt halsen under Mottagningen och Nollbrickan talar
om vilken sektion du tillhör, ditt namn och vilket program du läser. Kom ihåg, INGEN har
tillåtelse att förstöra din Nollbricka.

8

Måste jag ha en Nollbricka?
Du behöver absolut inte bära Nollbricka, men Nollbrickan underlättar för både pHaddrar
och andra studenter. Då kan alla lätt se att du är ny på Chalmers och vilket program du
tillhör.
Kommer jag att utsättas för skändning eller pennalism?
Det kommer du definitivt inte att göra. Skändning eller pennalism får inte under
några omständigheter förekomma på H-sektionen eller på Chalmers. Upplever du
att du utsätts för något liknande, ta genast kontakt med HNollK eller den centrala
Mottagningskommittén (MK).
Vad gör jag om jag har hamnat fel, tycker illa om min pHaddergrupp, känner mig illa
behandlad eller bara inte trivs?
Ta genast kontakt med någon av följande:
• HNollK ansvarar för Mottagningen och alla pHaddrar på H-sektionen. Känner du att
något är fel vill vi gärna att du kommer och talar med oss.
• Studievägledaren har hand om alla frågor som har med utbildningen att göra. Är du
orolig över dina studier eller din situation på Chalmers bör du tala med dem.
• Mottagningskommittén har det övergripande ansvaret för alla Mottagningar som
sker på Chalmers. Dessa bör du tala med om det är något du känner att du inte kan
ta upp med HNollK.
• Kårens sociala enhet har hand om studiesociala frågor som Mottagning, bostäder,
jämställdhet, studenthälsa och studiemiljö.

MOTTAGNINGSBANDET
Gillar Nollan att spara pengar? Självklart, det gör vi alla, inte minst som studenter.
Mottagningsbandet finns till för dig så att du inte behöver lägga lika mycket pengar på
Mottagningen. Du kan se det som en investering för kommande event och du kommer
få rabatt på så gott som alla arrangemang under Mottagningen. Pengarna vi i NollK får in
går direkt tillbaka till dig Nollan, och Mottagningen 2022. För de som väljer att inte köpa
Mottagningsbandet kommer tyvärr inte dessa rabatteringar att gälla. Du får givetvis delta
på så många arrangemang du vill ändå.
Du får möjligheten att köpa bandet första gången du besöker Horisonten för att köpa
biljett. Du kan köpa ditt Mottagningsband under hela Mottagningen, men för att tjäna
så mycket som möjligt på det rekommenderar vi att du köper det så tidigt som möjligt.
När du betalt avgiften får du billigare biljetter till arrangemang och sittningar under
Mottagningen.
KA$$ÖR $EIN råder starkt Nollan till att köpa Mottagningsbandet!
Håll koll på Mottagningen:

hmottagning2022

H-Mottagning 2022

... du får uppleva den största, bästa och vackraste Mottagningen på Chalmers.
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FÖRSTA DAGEN I DITT NYA LIV

FÖRSTA DAGEN I DITT NYA LIV
Tisdagen den 16 augusti startar första dagen i ditt nya liv. Det är denna dagen du börjar
på Chalmers Lindholmen och Ingenjörsteknologsektionen, även kallad H-sektionen.
Först samlas alla på Götaplatsen där du kommer få träffa vår eminenta PR-förening DKV.
DKV är iklädda cerisa overaller med tassar på. Se till att du går till rätt färg (Cerise) och rätt
sektion (H). Där kommer du få din Nolltisha som du bör bära under Mottagningen. DKV
har koll på allt ni behöver veta och det är dem och pHaddrarna ni ska lyssna på under
första delen av dagen.
Under denna dag är det också dags att ta sig till Lindholmen där du kommer få möta
din nya klass och dina pHaddrar. Du kommer även få träffa programledningen för ditt
program som informerar om allt viktigt inför studiestarten. Var och hur denna träff
genomförs kommer du som Nollan få information om i god tid innan dess. Besök
Studentportalen under fliken Ny student för att hålla dig uppdaterad om hur dagen är
upplagd.
Sist men långt ifrån minst! Du kommer äntligen få träffa oss i NollK, nio cerisa själar som
väntat hela våren och sommaren på att få träffa dig!
Lite tips att tänka på:
• Lyssna på folk i cerisa overaller,
de vet vad som gäller
• Ta med giltig legitimation
• Gå in på Studentportalen
• Ta med ditt absolut bästa humör!

Mer information angående tid och
plats samt obligatoriska anmälningar
hittar du på student.portal.chalmers.se
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NOLLBRICKAN
Under Mottagningen kommer du som Nollan erhålla äran att få bära en Nollbricka. Du
kommer efter givna instruktioner, enligt mycket gamla chalmerstraditioner, själv tillverka
Nollbrickan redan andra dagen. Detta är ett ypperligt tillfälle att lära känna andra Nollan.
Nollbrickans mening är i första hand att Nollan skall få det lättare att känna igen och
lära sig namnen på sina medteknologer. Den hjälper inte bara dig att lära känna nya
människor utan hjälper även oss i NollK och de andra kommittéerna samt övriga sektioner
att veta ditt namn och vilken sektion du tillhör. Informationen som finns på Nollbrickan är
NollKs journummer, Nollans namn, linje och vilka arrangemang Nollan har deltagit i.
NollK vet att vissa olyckligt lottade Nollan inte äger den talang och det konstnärskap som
krävs för att få en färdigtillverkad bricka godkänd. Av egen erfarenhet varnar därför NollK
för en lång men trevlig Nollbrickstillverkning. Anledningen till att vi kommer vara måna
om kvalitén på era Nollbrickor är enbart för att H-sektionen är störst, bäst och vackrast.
Att en Nollbricka inte godkänns sker inte på grund av att vi i NollK är ute efter att vara
elaka utan bara av den enkla anledningen av att vi vill att vår Nollan ska ha snyggast
Nollbricka.
Era Nollbrickor kommer att inspekteras och godkännas av NollK på Horisonten. För att
få NollK på bra humör är ett gückel att föredra. Efter att Nollbrickan har blivit tillverkad
och godkänd skall den bäras av Nollan. Kom ihåg, INGEN har tillåtelse att förstöra din
Nollbricka.
För att din Nollbricka skall kunna göras på bästa sätt kan det vara bra om du är försedd
med följande saker:
r
r
r
r
r
r
r

Vass blyertspenna/stiftpenna
Svart kulspetspenna/markeringspenna
Sax eller papperskniv
Linjal, gärna med mycket exakt skala
Radergummi
Passare och/eller hålmall
Roliga gückel eller liknande

Material och verktyg kommer att finnas på plats dock i begränsat antal. Vi rekommenderar
därför Nollan att ha med egna verktyg om möjligt.

... du har den snyggaste Nollbrickan runt halsen.
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NOLLBRICKSMALL

På baksidan av av din Nollbricka ska du med tydliga siffror skriva NollKs journummer:

076-419 96 57
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SIGNATURSIDA
Här kan du be NollK, DKV, H6 och andra Nollan signera eller måla något roligt!

NollK

H6

Khali:

Strigge:

$ein:

Alpha:

Jojo:

Panini:

Tommy:

Kiwi:

Foxy:

Allan:

Polly:

Gumségoz:

Qarat:

Dansken:

Stout:

Nollan från olika program
Kone:

DAI:
DEI:

DKV
Rolf:

EPI:

Elton:

EI:

Hazze:

MI:

Hammarn:

MEI:

Bush:
... du äter pizza från Nemo’s.
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NOLLK

Redan första dagen kommer du att ha chans att ta del av den mytomspunna
Mottagningen. Denna finns till för dig för att du ska komma in i det sociala livet
på Chalmers och många ser tillbaka på dessa veckor som något av det bästa av
hela deras studietid.
Några som brinner för Mottagningen är vi i NollK. Vi har arbetat hårt för att
du, Nollan, ska få det bästa välkomnandet och därmed förgylla början av din
studietid. Vår huvuduppgift är att samordna och planera Mottagningen.
Vi har länge sett fram emot att träffa er och hoppas att ni är lika förväntansfulla
som vi. Avskräcks inte av vår attityd, vi verkar hårda men finns alltid där för er,
oavsett vad det gäller. Du känner igen oss på våra cerisa overaller och hittar oss
på Horisonten som ligger på andra våningen i Jupiter.
På följande sidor kommer du kunna läsa mer om oss och vi rekommenderar dig
att kolla igenom modulen noga då det är den och vi i NollK som kommmer vara
din guide genom Mottaganingen. Vi ses på Campus Lindholmen, där solen alltid
skiner. Tillsammans gör vi Mottagningen 2022 till den bästa någonsin.
Kärlek,
NollK



hnollk



www.nollk.se
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KHALI

Ung och dum är
något vår General ofta
får höra, och att ha
pengar på konton är
för henne en börda.
Försöker du smöra för
henne får du ett skall,
men med puppy eyes
får du henne på fall.
Khali är alltid redo för
ett gott skratt, nästan
så att man tror hon har
fått fnatt. Med henne
kan man alltid driva,
men se upp för hon
har naglar som kan
riva.

GENERAL
khali@nollk.se

Status: Tuffast i NollK
Attiralj: Stjärnor
Meriter: Varit med på Disney Channel
Styrkor: Att vara på topp
Svag för: Benji

... HØKar ser allt.
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$EIN

KA$$ÖR
sein@nollk.se

Med $ein som Ka$$ör blir
NollK aldrig bankrutt, och
när hon löste budgeten för
Mottagningen tog hon ett
glädjeskutt. Det är sällan
man ser henne riktigt arg,
men fattas ett kvitto så
förvandlas hon till en riktig
varg. Behöver du något för
att henne muta, så är lax
det enda alternativet för
att få henne att njuta. Vid
första bokföringen var hon
ute på hal is, men stabil
hon blev med hjälp av sin
penna i cerise.

Status: Rikast i NollK
Attiralj: Dollartecken
Meriter: SM guld
Styrkor: Wassa skor
Svag för: Lacks
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JOJO

INKÖPSCHEF
jojo@nollk.se

Kramgoast i NollK
må han vara, och
utan all hans spons
vore Mottagningen i
fara. Trots alla dåliga
göteborgsskämt håller
NollK honom kär, och
för alla Nollan kommer
han alltid finnas där.
För Jojo är Droopy mer
än en hund, och med
$eins kort i hand är han
Snabbgross bästa kund.

Status: Kramgoast i NollK
Attiralj: Droopy
Meriter: PH
Styrkor: Lokalsinne
Svag för: VVV

... NollK spänner blicken i dig.
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TOMMY
PR-CHEF
tommy@nollk.se

Tommy är en grabb som
alltid har full koll, i alla
fall när det gäller fotboll.
Det finns så mycket
som Nollan vill veta, när
Tommy postar info kan
alla sluta leta. Ur honom
är det inte svårt att få
ett skratt, men om du
säger “Woah, nice c-” blir
han alldeles matt. När
väckarklockan ringer är
han trött, men så fort
Nollan hör av sig blir han
den piggaste ni mött.

Status: Snyggast och drygast i NollK
Attiralj: Piska och armband av finaste lädret
Meriter: Fågelviskare
Styrkor: Avfarter
Svag för: Treor
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FOXY
PR-CHEF

Foxy är alltid redo för
ett gückel, allt från
danser till wheelies med
motorcykel. Med sina
förvandlingar har hon
chockat varenda en, hon
är precis som Mystique
från X-Men. Det är tydligt
att hon är både dryg &
snygg, med henne i NollK
är Nollan alltid trygg. För
om någon skulle börja
slåss, visar hon vem som
är BHØSS.

foxy@nollk.se

Status: Snyggast och drygast i NollK
Attiralj: Handklovar
Meriter: Ägare av en imponerande
samling kroppsdelar
Styrkor: Kan förvandla sig till vem
som helst
Svag för: TTB
... Nollan ska ha med en UV på NollKollot.
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POLLY

PHADDERCHEF
polly@nollk.se

Go’ och gla’, det är Polly ja.
Hon är Nollans och
pHaddrarnas bästa vän,
och att Mottagningen blir
dunder garanterar både hon
och Glenn. På Gasquen ser
ni henne både dansa och
flabba, och hon har stenkoll
på när det är dags för ABBA.
Ibland tror man nästan
att hon är från en annan
dimension, i alla fall när hon
tycker till och skriver en
recension.

Status: Snällast i NollK
Attiralj: Glenn
Meriter: Vet när det är ABBA-dax
Styrkor: Wingman
Svag för: Mikrovågsugnar
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QARAT

PHADDERCHEF
qarat@nollk.se

Qarat är alltid en
lämplig kandidat,
särskilt för alla äventyr
med fart. Till Nollan
och pHaddrar han
ger sin kärlek, och
han är alltid redo för
spel med sin kortlek.
Han är minsann ingen
virrpanna, förutom
den gången han själv
inte minns att han
köpte en dyr kanna.

Status: Snällast i NollK
Attiralj: Kortlek
Meriter: Storhandlat på Ikea på 9
minuter
Styrkor: Vaska
Svag för: Balkonger
... du älskar NollKs vita guld.
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STOUT

ØHLCHEF
stout@nollk.se
Stor och Stout är
denna grabb, med
alkoholtillstånd är han
både regelrätt och
snabb. Når ända ner
till tårna - nej aldrig är
han stel, och med sin
to-go øhl redo, kan det
aldrig gå fel! Men var
inte rädda, grabben är
en teddybjörn, med en
lejonman som aldrig
skådat en hårfön.

Status: Törstigast i NollK
Attiralj: Vilgot och nitar
Meriter: Monark
Styrkor: Dra en luring
Svag för: MM
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KONE

NOLLUPPDRAGSCHEF
kone@nollk.se
Kone kan allt om eld och
lågor, och är bäst i NollK
på att svara på frågor.
Denna grabb har skills
man inte skämtar bort, så
passa dig för att utmana
honom i racketsport. Att
spela piano gör honom
glad, dock inte lika lycklig
som han blir av choklad.
Att få med Nollan till
Nolluppdragen är hans
plikt, där finns det många
roliga stunder i sikt. Du
kan alltid be honom ta
upp Måsen, men ställ
aldrig frågor om Ärtpåsen.

Status: Roligast i NollK
Attiralj: Nitar
Meriter: Tagit studenten
Styrkor: Sinnet
Svag för: Pållen
… NollK ser till att du får världens bästa mottagning.
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PHADDRAR
Årets pHaddrar är peppade för att få ta
emot dig med öppna armar och med
stor kunskap om livet på Chalmers.
Du kommer att träffa pHaddrarna
redan första dagen på Lindholmen och
tack vare deras fina svarta t-shirts så
är de lätta att hitta! Dessa underbara
människor finns sedan med under alla
Mottagningens fyra veckor, för din skull!
Din pHadder är din Resorb dagen
efter, dina lindor när du bänkar och
de är där med en lugnande kram när
du hetspluggar. pHaddern är allt som
du, Nollan, behöver! Nollan kan fråga
en pHadder vad som helst, det spelar
ingen roll om du undrar var man
köper kurslitteratur, hur du överlever
pubrundan eller hur du hittar till
hoppborgen på FestU.
Du kommer under din första tid på Chalmers få uppleva många roliga traditioner
och oskrivna lagar. Det kan vara svårt som Nollan att ta in allt nytt och
spännande, så tveka aldrig att fråga någon av dina pHaddrar, kom ihåg att de
redan har upplevt Mottagningen en gång och har stenkoll. De finns där för dig!
Om du inte hittar någon av pHaddrarna så kan du alltid ringa eller sms:a och du
kommer att få ett svar innan du hinner poppa en påse popcorn.
Vi pHadderchefer är grymt stolta över årets
go’a pHaddrar som ställer upp för att din första
tid på Chalmers ska bli så välkomnande som
möjligt. Din pHadder är din kompass i Chalmers
studentliv och förhoppningsvis en homie for life!
Om du undrar över något, tveka inte att höra av
dig till fragor@nollk.se.
Polly & Qarat - pHadderchefer
Glöm inte fylla i Nollenkäten!
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CHALMERS OCH ALKOHOL
På Chalmers finns en gedigen tradition av att anordna roliga arrangemang, fester och
sittningar. Denna tradition har djupa rötter långt tillbaka i tiden och har under årens
lopp fått många att associera Chalmers med fest. När fest ”arras” som det heter på
Chalmersspråk, finns det ofta alkohol till försäljning. Det är av stor vikt att du ställer dig
själv frågan om, och i så fall hur alkoholsortimentet ska brukas. Tänk på att det under
samtliga festarrangemang på Chalmers finns alkoholfria alternativ och att en berusad
person riskerar att bli nekad att närvara.
På Chalmers anser vi att det personliga omdömet måste råda i alla situationer. En
Chalmerist ska precis som alla andra människor själv ta ansvar för sina handlingar. Detta
gäller inte minst i situationer där alkohol finns med i bilden; Berusning är aldrig en ursäkt
till klandervärt beteende. Det är självklart men nog så viktigt att påpeka att festligheter
på Chalmers är till för att vi ska ha roligt, träffa nya vänner och skapa kontakter för livet.
Fokus ska inte ligga på att förtära alkohol, då har man stigit av på fel hållplats. För oss är
det en självklarhet att kunna tacka nej till alkohol utan att behöva förklara varför. Låt dig
inte hetsas av någon annan och jag vill även påminna dig om att inte hetsa någon annan
till alkoholförtäring.
Ibland stöter en på uppfattningen att vi Chalmerister är dåliga på att hantera
alkoholkonsumtion. Det är en tung börda för oss att bära detta rykte och vi jobbar aktivt
för att förbättra denna missvisande bild av Chalmers och dess festverksamhet. Kom ihåg
att bara några få personers dåliga uppförande kan förstöra för oss alla.
Som nämnt ovan är kalasen och arrangemangen till
för att träffa andra chalmerister och ha kul. Se nu själv
till att ta vara på din tid på Chalmers. Där du är nu var
jag förra året och jag kan garantera dig en Mottagning
med många nya vänner och oförglömliga minnen.
Ett avslutande tips från mig till dig är att satsa på just
de alkoholfria alternativen. Det gör att du orkar med
alla fyra veckor, får ut en fulländad Mottagning och
därmed en bra start på din Chalmerstid.
Tar du tillvara på de första fyra veckorna, så kan jag
lova att du kommer att kunna se tillbaka på dem som
en av de roligaste och mest givande perioderna i ditt
liv. Med dessa ord vill jag önska dig ett stort lycka till
med Mottagningen och din tid på Chalmers!
Khali - General

… pHaddrarna alltid finns där för dig.
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SITTNINGSDICIPLIN
Vad är en sittning?
För er som inte tidigare varit i kontakt med studentlivet kan begreppet sittning vara nytt.
Sittningar är något du kommer få uppleva många gånger under din tid på Chalmers, inte
minst under Mottagningen. En sittning är en fest där en äter och dricker gott tillsammans
med sina vänner. Det skålas, skojas och sjungs om vart annat. Man skulle kunna jämföra
en sittning med en gammal hederlig skiva.
En toastmaster leder sittningen och underhållningen för att kvällen ska bli så minnesvärd
som möjligt för sittningsbesökarna. För att detta ska vara möjligt att genomföra finns
speciella regler, både skrivna och oskrivna sådana. Nedan finns de viktigaste.
Måltidsregler
Vid bordsplacering och på sittningar utan bordsplacering står gästerna och väntar vid
sina platser tills toastmaster sätter sig. När toastmaster satt sig får även resterande gäster
sätta sig. Därefter inleds sittningen med visan Livet. Man får inte lämna sin sittplats
från och med det att Livet har sjungits till dess att huvudrätten dukats av. Kom därför
ihåg att uträtta diverse behov innan du sätter dig vid din plats. Under sittningen kan
sittningsbesökarna använda det glada tillropet TEMPO om man tycker att en snapsvisa,
gückel eller dylikt ska framföras. Detta får dock inte begäras under servering.
Skål
Vid en skål skall alltid därtill lämplig sång sjungas. Då man har tomt i sin flaska, och ändå
känner att man är mer törstig, höjer man sin tomma flaska över huvudet och inväntar
serveringspersonalen.
Tal, sånger, framträdanden och gückel
När toastmastern talar skall övriga vara tysta. Önskar du hålla tal eller dylikt, meddela
alltid toastmastern först. Under sittningen bjuder den djärve på sig själv genom att
framföra gückel. Gückel kan bestå av en kul sång, rolig historia eller en sketch. Öva gärna
in ett gückel i förväg. Ingen tvingas gückla, men här kan du plocka pluspoäng. Under
gücklet är publiken tyst, om inte annat påpekas, för att sedan efter gücklet visa sin
uppskattning med applåder och bifallsrop. Kom ihåg, det finns inga dåliga gückel!
Kom också ihåg att regler är till för att följas och behövs för att göra en sittning så
minnesvärd som möjligt.
H6 kommer att hålla i en sittningsföreläsning som Nollan inte vill missa!
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EVENTS
Mottagningskampen är en tävling som pågår under hela Mottagningen, i vilken Nollan
från de olika sektionerna tävlar mot varandra i fyra deltävlingar. Beroende på placering i
de fyra deltävlingarna får respektive sektion poäng. Dessa slås sedan ihop och en vinnare
koras som stolt erhåller ett åtråvärt pris. De fyra delgrenarna i Mottagningskampen är:
Kappseglingen, Rocken, Finalen och Cheeret.
Mottagningskampen: Kappseglingen
Kappseglingen är en gren i Mottagningskampen som går ut på att varje sektion bygger
en egen flotte och transporterar den till tävlingsplatsen. I år kommer kappseglingen ske
vid Vallgraven nära Vallhalla. Här ska alla sektionsflottar ställas upp och kappseglingen
kan börja. Självklart finns det regler:
• Varje flotte kommer att bedömas utifrån utseende och ingenjörskonst.
• Poäng delas även ut för placering i kappseglingen samt publikfrieri.
• Inga motorer får förekomma.
Mottagningskampen: Rocken
Denna musikens olympiad är till för de Nollan som bemästrar den ärofyllda konsten
att med hjälp av toner och rytm skapa ett konstverk. Rocken är ett alltid lika roligt
arrangemang med mycket dans och fest, och alla som är där brukar ha en underbar kväll.
Även om du inte är med och spelar bör du gå dit och dansa och umgås om du kan, då det
kan bli en av de bästa kvällarna under Mottagningen! Där sätter alla sektioner ihop varsitt
band som framför sin repertoar. De ska då försöka övertyga övriga chalmerister att det är
just deras sektion som förtjänar att vara den hårdast rockande sektionen på Chalmers.
Mottagningskampen: Finalen och Cheeret
Sist men inte minst så avslutas Mottagningskampen med Finalen. Här gäller det att ha
satt ihop ett lag som kan samarbeta sig igenom tre mycket krävande och prestigefyllda
grenar. Man kommer bland annat utöva skidgång och säckhoppning. Som en egen
deltävling under dagen finns Cheeret där det gäller att heja på sin egen sektion på det
mest synliga, vackra och högljudda sätt. Cheeret är en separat gren i Mottagningskampen
och poäng ges till de som på bästa sätt uppmuntrar sitt lag att ge det där lilla extra under
Finalen.
Som ny Nollan så har man det stora ansvaret att se till att den åtråvärda, eftertraktade
vandringspokalen hamnar hos oss på H genom att utklassa de övriga sektionerna i en rad
roliga tävlingar som kommer att ge dig och dina kompisar minnen för livet.

… du sjunger Livet starkast på Chalmers.
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BASTUFÄZT
En bastufäzt är någonting som du måste uppleva
för att kunna kalla dig en riktig chalmerist!
Chalmersbastun är en av Sveriges största
vedeldade bastur och är belägen i ett vackert
naturområde i Härryda precis vid sjön.
Under Mottagningen arras det två Bastufäzter.
En av NollK och en av H6. Båda kvällarna fylls
av härligt häng i bastun, svalkande dopp i sjön,
mat och massa sång och glädje. Vi kan lova en
oförglömlig kväll som Nollan inte vill missa.

FINSITTNING
Under Mottagningen kommer NollK att arra två
sittningar där Nollan får chans att klä upp sig. En av
dessa är finsitsen, här erbjuds lyx lyx lyx!
Ta på dig dina finaste kläder och piffa till dig lite
extra eftersom att kvällen kommer att spenderas i
en lokal med glamour och findukat.
Kanske kommer du även få se NollK vackrare än
någonsin.

NOLLKOLLO
Redan första söndagen under Mottaganingen kommer Nollan att ha chans att delta i ett minnesvärt
äventyr. Då arrar nämligen NollK NollKollo.
Utan att avslöja för mycket så väntas riktig kvalitetstid med roliga aktiviteter i mycket trevligt
sällskap. Du har som Nollan en mycket god chans att lära känna andra nyantagna studenter på
sektionen och våra fantastiska pHaddrar.
Nollan behöver inte oroa sig, vi sover i fräscha stugor med ett fantastiskt läge vid vattnet. Kom också
ihåg att arrangemanget är alkoholfritt.
Detta är ett mycket uppskattat arr och brukar generera i många nya vänner och bra stämning. Arret
är mycket prisvärt och vi ser till att ni kommer dit och hem i god tid.
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SPEL & TÄVLINGAR

SITTNINGAR, MINGEL & FESTER

Beachvolley med DSC

Sittning à la H och Eftersläpp

Vår sportkommitté bjuder in Nollan på en
volleybollkväll som Nollan sent kommer
glömma.

Alla föreningar på sektionen bjuder in till
Nollans första sittning! Efter sittningen
håller DKV-avställda i eftersläpp, det blir en
fartfylld kväll som Nollan inte vill missa.

Chilla med HD

Spela spel i alla olika former med HD och
ha det allmänt gött.

Bastufäzt

Under Mottagningen arrangerar både H6
och NollK bastufäzter i Chalmersbastun som
är en av Sveriges största vedeldade bastur.
Detta är något varje Chalmerist bör uppleva!

Nolluppdragsdag

Nolluppdragen är en fantastisk tradition
där Nollan i grupp får utföra uppdrag runt
om i Göteborg. Detta brukar leda till roliga
minnen och mycket skratt.

Kräftskiva

H6 arrar sin årliga kräftskiva där kräftor i
mängder och förstaklassig underhållning
utlovas. Festligheterna fortsätter med ett
eftersläpp.

Kappseglingen

Som en del av Mottagningskampen
får Nollan chansen att tävla mot andra
sektioner med egenbyggda flottar i
kappseglingen. Kom och heja på H!

Provsits

Spelpub

En provsits är precis som det låter. NollK
arrar en sittning där de kommer testa Nollan
och se om de hunnit lära sig hur en sittning
går till.

Rafting

Finsittning

HD arrar spelpub där du kan spela spel i
alla dess former och äta godis i mängder!

NollK håller en exklusiv sittning du sent
kommer glömma.

En dag full med roligheter står på schemat
när DSC ordnar den årliga Raftingen. I
gummibåt kommer Nollan glida fram,
detta är en tradition Nollan inte vill missa!

Chalmeristmiddag

SåPatetiskt

Harm arrar Chalmeristmiddagen som bjuder
på god mat och ett ypperligt tillfälle för att
prata med utexaminerade studenter och
företagsrepresentanter.

Lan HD

Gasquesittning H6

Turneringsdagen DSC

Finalsits NollK

Glid med DSC på en riktigt hal
sportupplevelse.

Vårt fantastiska H6 arrar sittning i gasquen
med eftersläpp. Detta kan inte slå fel!

HD arrar LAN hela helgen lång, kan det bli
bättre!?

Den stora finalen då Nollan blir Nymble. En
stor dag som denna firas med finsits. I sin
finaste outfit genomför vi tillsammans en
sprakande afton. Bör inte missas!

Häng med DSC på en fartfylld dag med
sport och tävling i alla dess former. Något
Nollan inte vill missa.

Rocken

Rustetsittning

Här får du jubla, applådera och dansa till
musik från talangfulla Nollan. Följ med och
stöd H’s band under en grym kväll!

Rustet kan mer än bara grilla, missa inte
deras sittning!

Dryckesprovning

Finalen & Cheeret

SkHål arrar dryckesprovning då Nollan får
chansen att prova fantastiska drycker av
olika slag.

Finalen och Cheeret genomförs på
Lindholmen. Publikens stöd räknas med
i bedömningarna av grenarna så anslut
dig till hejarklacken så visar vi de andra
sektionerna var skåpet ska stå!

HD but Outside

HD håller en podcast under Mottagningen.
Gästa podden och snacka med HD!
… det tjuter från en öppen dörr i fjärran.
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GÖTT HÄNG

FÖRELÄSNINGAR & INFO

Nollbrickstillverkning

Introföreläsning

Nollans första föreläsning.

Andra dagen på Mottagningen och
Nollbrickstillverkningen står i fokus. Du får lära
känna dina klasskompisar bättre och glöm inte
att gückel alltid är välkommet!

Rundvandring

En rundvandring på vårt vackra campus så att
Nollan efteråt ska kunna känna sig som hemma.

Pub Rustet

Sittningsföreläsning H6

Rustet öppnar upp vår kära pub 11:an på
Lindholmen, trivsel på toppnivå utlovas!

H6 håller i en sittningsföreläsning där Nollan lär
sig hur det går till på en riktig Chalmerssittning.

NollKollo

Centiro

NollK tar dig med ut till en vackert belägen plats
på kusten där äventyr, brännboll, bad, grill och
mys står på schemat. Nollan kommer också få
chans att lära känna våra underbara pHaddrar
bättre.

Centiro håller en föreläsning där de berättar om
sig själva och på vilket sätt de kan hjälpa Nollan.

Tenta 101

SnH annordnar en föreläsning som ger dig all
information du behöver innan du gör en tenta.

Häfv med DKV, Häfvträning &
NollpoQuarlen
DKV kommer hålla en Häfv-föreläsning dag två
och de ser till att du lär dig allt du kan behöva
kunna om att Häfva inför deras storslagna
Häfv i 11:an. Här får Nollan även chansen att
bli uttagen till DKV:s Häfvlag som sedan tävlar
Chalmersmästerskapen i Häfv, även kallat
NollpoQuarlen.

Slottskogskväll

En kväll i Slottskogen med Rustet som grillar. Här
kommer föreningar dyka upp och se till att det
finns gott om roliga saker att hitta på. Kanske vill
Nollan utmana dem på en match i brännboll?

Räknecafé

När Nollans första termin på Chalmers börjar
passar det perfekt att hänga med SnH när de
arrar räknecafé.

Pub pHoto

pHoto arrar en grand premiere av Nollans egna
Nolluppdragsfilmer, mycket skratt utlovas.

BBQ Rustet

Är Nollan hungrig? Missa inte då när Rustet
grillar Chalmers godaste hamburgare,
smakrikaste halloumi och smaskigaste
vegosubstitut.

Pubrunda

Klockan 15 slår 11:an upp sina dörrar för
läsårets första pubrunda! Självklart är Rustet
med och grillar! Pubrundan fortsätter sedan
mot Johannebergs många pubar. En riktig
Chalmerstradition!
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GP-RACET
I sökandet efter svar från och med Mottagningens första dag får du, Nollan, chansen
att deltaga i NollKs laddade GP-race, en mytomspunnen upplevelse som en nybliven
chalmerist inte vill missa. Vill du få chansen att se vad som gömmer sig bakom NollKs
masker och sätta din Nollbricka på spel? För en billig peng kan du få chansen.
Nollan har till uppgift att knäcka problem från första ledtråden, tills det att GPracet är
avklarat. Bara Nollan som väljer att deltaga i GP-racet får tillgång till den sekretessbelagda
informationen som ger ett försprång under Mottagningen. För att deltaga investerar
Nollan en symbolisk summa och sin goda vilja.
Tävlingen pågår kontinuerligt under hela Mottagningen och den ledande aktören
kommer att bära den åtråvärda ledarsymbolen.
Deltagarna tävlar mot varandra genom brinnande engagemang, medverkan i aktiviteter,
väl utförda gückel och Nolluppdrag. Nollan ska vara aktiva och bjuda på sig själva,
samt gärna utmärka sig med cerisa detaljer. Äran tillfaller de som utfört sitt race mest
utmärkande och enligt NollKs uppmaning.
Den slugaste av de alla erhåller den prestigefyllda titeln GuldNollan! NollK bedömer
tävlingen och missar inga detaljer. Det är viktigt att vara medveten om att vinsten kan nås
genom både skicklighet och tur. När GP-racet är avklarat beger sig de vinnande Nollan
tillsammans ut på nya hisnande uppdrag.
Glöm inte att NollK ser dig!

… du kliver aldrig på H:s sektionsmärke (men på andras).
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NOLLUPPDRAG
Något av det roligaste och absolut häftigaste med Mottagningen är Nolluppdragen!
Nolluppdragen tillhör Chalmers äldre traditioner, vissa säger till och med att uppdragen
är det viktigaste man gör som Nollan och det är troligen en av de mest omtalade och
minnesgivande händelserna under hela Mottagningsperioden. Att vara med på ett
Nolluppdrag innefattar roliga förberedelser, sprudlande idéer och kompisanda. Allt för att
ni ska svetsas samman i gruppen och bättre lära känna era medteknologer.
Nolluppdragen kommer att genomföras under Nolluppdragsdagen på Campus
Johanneberg. Att medverka i ett Nolluppdrag kan vara det enklaste sättet att lära känna
de andra Nollan eftersom uppdragen utförs i grupp. Anmälan kommer att göras till NollK
och därefter delas uppdragen ut av Nolluppdragschefen.
Anser ni att ert uppdrag inte passar er
eller att ni av annan anledning inte vill
genomföra just det uppdraget så går det
bra att byta. Det finns Nolluppdrag för
alla, antingen om du vill vara seriös och
använda dina tekniska kunskaper eller om
du bara är ute efter att spexa. Det är alltid
lika uppskattat och roligt för göteborgarna
att se oss chalmerister utföra konstiga och
galna saker på stan, så det är precis det vi
tänker göra.
Jag lovar att ni kommer få ett trevligt
minne om ni bara vågar bjuda lite på er
själva och gör allt ni kan för att genomföra
Nolluppdraget så bra och inlevelsefullt
som möjligt. Har ni frågor eller undrar
något tveka inte på att höra av er till mig!
kone@nollk.se
Kone - Nolluppdragschef
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NOLLANS ABC
Ace - Bäst i leken.

FEK - Rest In Pieces.

Arr - Förkortning av arrangemang.

Flisa - Låt bli.

Avancez - Ordet betyder framåt och började
användas av William Chalmers och är än
idag Chalmers valspråk.

Foxy - Wa-pa-pa-pa-pa-pa-pow!
Fredrik Kempe - Text och musik.
FT - Där det händer.

Big - Big, big, big.

Gamble - När du påbörjar ditt andra år på
Chalmers blir du Gamble och det är du tills
du tagit examen.

Billy - Redo på två minuter.
Bing - Bong.
Bäsk - En destillerad vätska med urgamla
anor. Kryddad med malört.

Gasquen - Välbesökt festlokal där de flesta
fester och kalas under Mottagningen
kommer avslutas.

Campus Johanneberg - Området som
inte ligger på Lindholmen. Här finns alla
civilingenjörsutbildningarna.

Gloss - Shining bright like a diamond.
GP-racet - Nollans egna poängtävling.

Campus Lindholmen - Området där vi
högskoleingenjörer, sjöteknologer och
tekniskt basår studerar.

GuldNollan - Nollan som vinner GP-racet.
Gullme - Har koll på allt, speciellt nycklar.

Clauz - Hornet i backen, tuta och kör.

Gückel - Framförs oftast under sittningar
och kan bestå av en kul sång, rolig historia
eller en sketch.

Dagarna D - Glöm aldrig Dagarna D!

Hatti-fnatt - NollK-lycka.

Dalen - Risk för nederbörd.

Hoff - Serveras bäst kall.

Disco - You better listen!

Hybrisspruta - Välanvänd.

DKV - DroopyKommittén, H-sektionens
eminenta PR-förening.

Joey - Ett leende säger mer än tusen ord.

Chip - Äts med dipp.

Jourtelefon - Går till NollK, till för dig som
behöver hjälp. Är NollK i tjänst är den i
tjänst.
Jossan - En tjej med högt tempo och mycket
kärlek!

Droopy - H-sektionens gudomliga
skyddshelgon.
Drygast - En Dry EsPR:esso Martini.
East - The right way.

Kelly - Gör det goda godare.

Emil & Emilia - Den manlige respektive
kvinnliga chalmeristens smeknamn.

Kôñyë Wzt - NollKs klippa.

Extra Allt - Bör beställas!
FestU - Storslagen fest i hela kårhuset på
Johanneberg
… Nolluppdragsdagen blir roligaste dagen i ditt liv.
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NOLLANS ABC
Mössan - Kallas Chalmersmössan

Kokboken - Kårrestaurang/bokhandel där
du äter lunch och köper din kurslitteratur på
Campus Lindholmen. Ligger i Kårhuset på
Lindholmen.
Kram - Något du mer än gärna får av NollK.

Ninja - Så jävla galen.
Niq - Fan va arg.
Nollbricka - Bärs av Nollan såväl natt som
dag!

Kårhuset - Husen som du och dina
medteknologer äger ligger dels på Campus
Johanneberg dels på Campus Lindholmen.

Nollan - Benämning på nya studenter
på Chalmers, det syftar till att den nya
teknologen har noll högskolepoäng.

Kärlek - Något som sprids av NollK till varje
Nollan.

Nollenkät - Ännu en livsnödvändig tingest
för Nollan.

Line - Fartälskande tigertjej på MC.

Noty - Osande het.

Loppy - Hitta Nemo på s.XLV.

Nymble - Kallas de chalmerister i årskurs ett
som har genomfört Mottagningen.

Lunkan - Din mösstillverkare i byn.
Mangee - Kännetecken: Kärlek, Konst och
Kalas. Mutas lättast med många kramar.
Maoo

Paow - Har alltid rätt.
Paris - Allt eller inget.

- Som om!

pHadder - Äldre student som tar hand om
dig under din Mottagning.

Mekå - Lycka, välfärd, tidsoptimism.
Minttu - Alltid uppfräschad & hångel-redo.
MM - Mycket lurigt.

PR-chef - Något som många vill bli, men
som få utvalda blir.

Moa - Den som vet.

Prokrastinera - Alla studenters fiende.

Mojo - Yeah baby yeah!
Mottagningsband - En bra investering

Punsch - Sliskigt söt och efter maten alltid
lika god Chalmersdryck.

Mottagningskampen - Taggarå!

Qava - Galet envis.

Mottagningskommitté - Störst, bäst
och vackrast! Även kallat NollK. NollK är
Nollans prick över i:et, Nollans grädde
på moset. NollK ska guida Nollan genom
Mottagningen.

Roxanne - Putting on the Cerise light.
Rustet - Håller grillarna heta.
Sav:D - Något P&R inte klarar sig utan.
Sektionsfärg - Olika färger som skiljer
sektionerna åt. Givetvis har H lyckats få
den vackraste sektionsfärgen, Cerise. Även
Nollbrickorna skiljs åt på dess färg.

Mottagningslåt - En melodi som Nollan glatt
kommer att tralla på under den intensiva
Mottagningen.

Sen - Något Leif väntar på.

Mumlaren - Passa dig för att kalla R-22 detta.
Måsen - Nollans favoritlåt.
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NOLLANS ABC
Sexmästeriet - (H6, Sexet) ett glatt gäng
festfixare som ofta finns med på arren och
som gärna hjälper till.

Ulf - Koll på kollo.
UV - En vis människa.
Wågen - Den som vågar.

Sillgrissla - En fågelart.

Yeti - Snömannen.

Silver - Klär i guld.

Ärtpåsen - Fråga inte.

Sittning - En middag där vissa speciella
regler gäller.

Øhl - Maltdryck som förekommer i olika
klasser och kan avnjutas vid de mest
skiftande tillfällen. Alltid uppiggande, såväl
kall som vid en temperatur runt 47ºC.

SnH - Studienämnden. Anordnar pluggfikor
bland annat.
Snyggast - En PR:ima snygg jävel.

Öppet hus - för H??!!

Souz - Hon kom, hon såg, hon segrade.

Ös - Like a bôs.

Stålbaguette - En stabil måltid.
Svarta Boken - Att hamna i den Svarta
Boken, som varje medlem i NollK bär
omkring på, är som Nollan kanske förstår,
INTE eftersträvansvärt.
Sånger - Finns det många av här på
Chalmers. Vissa viktigare och mer frekventa
än andra. För en billig slant går det köpa
sig en Chalmerssångbok på Store på
Johanneberg.
Ted - Inte din nalle.
Tempo! - Glatt utrop av törstiga och
sångglada sittningsdeltagare.
Tommy - Tycker om dig.
Toxy - Dröm-duon!!
Trimlig - En person som är både trevlig och
rimlig.
Trygghetsjouren - Nummer till kårens
Mottagningskommitté. Dit kan Nollan ringa
dygnet runt.
Ugly - Vansinne!!!

… du träffar världens snällaste UVar.
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ATT VARA KOMMITTÉAKTIV
Hur vill du att din studietid ska vara?
Snart kommer du att påbörja ett nytt kapitel i livet,
din Chalmerstid. Du kommer att träffa massor av
nya människor och vardagen kommer under ett
antal veckor präglas av nya intryck och roligheter.
Det kommer att vara en av de bästa perioderna i
ditt liv, jag längtar för din skull!
Men det kommer en tid när det nya umgänget och
skolan börjar kännas lite mer som en normalitet.
Då är det hög tid för dig att öppna ögonen för en
av de bästa sakerna med Chalmers, nämligen att
engagera sig i studentlivet! Studentkåren består av
studenter som arbetar tillsammans med högskolan
för att göra studietiden så bra som möjligt. Det kan handla om att förbättra studiemiljön,
arrangera fester, hålla i sportevenemang eller egentligen vad som helst! Man kan
engagera sig i nästan vad som helst, på Chalmers finns det någonting för alla!
Att engagera sig handlar kort och gott om att få vara med och bidra till allt kul som
händer, samtidigt som du får möjligheten att utveckla dig själv. Kanske kan du göra
det genom att fortsätta med ett gammalt intresse som att fotografera eller skådespela,
kanske upptäcker du en helt ny passion längs vägen, som att planera mottagning eller
extrajobba med rekrytering. I vilket fall kan du hitta ett område som just du brinner för.
Genom att engagera dig kommer du tillsammans med andra studenter att växa som
person och på samma gång ha väldigt roligt.
Min tid som aktiv under min studietid har givit mig så mycket att det är svårt att sätta det
i skrift. Att arbeta tillsammans i grupp med andra studenter har hjälpt mig lära känna mig
själv och givit mig vänner för livet. Genom att jag har fått chansen att planera och utföra
stora evenemang under min studietid har jag också lyckats samla på mig erfarenheter
som värderas högt i framtida jobbsökande.
Som ni säkert förstår så rekommenderar jag verkligen alla nya Chalmerister att engagera
sig på något sätt under sin studietid. Med det sagt så önskar jag er hjärtligt välkomna till
Chalmers och till H-sektionen. Ta vara på första tiden genom att fokusera på skolan, hitta
härliga vänner och ha sjukt kul! Och när sedan just din chans kommer för att engagera
dig, ta den!
- Filip ”Bravo” Lindblom,
Inköpschef UVNollK 2019, Arbetsmarknadsansvarig H-styret 2020/2021
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OVERALLEN
Kärt barn har många
namn. Ja visst! Overallen
är faktiskt ”OVER ALL”,
den täcker i stort sett
hela kroppen. Förutom
funktionerna att värma
och pryda, har overallen
som uppgift att visa var
man tillhör.

Du kan alltid fråga någon i
overall något, även om det
inte är en Cerise overall. Skulle
någon person i overall vara
otrevlig eller bete sig på ett
felaktigt sätt, tveka inte att
säga till. Försök att se vilken
färg overallen har.

På Chalmers är det
endast de kommitté- och
föreningsaktiva som bär
overall, till skillnad från
många andra högskolor.
För att kunna skilja de
olika kommittéerna och
föreningarna åt har man
enligt tradition utsmyckat
overallerna med olika
kännetecken. Varje sektion
på Chalmers har sin egna
sektionsfärg.

Vi hoppas att du ska trivas
ihop även med folk från andra
sektioner och vi lovar att de
flesta faktiskt är riktigt trevliga.
Kom även ihåg att alla som
bär overall engagerar sig
ideellt för alla teknologers
skull.

… du ser Chalmers finaste ovveraller.
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DKV

Och så äntligen. Droopy’s favoriter…
Det är vi som är Droopykommiten, även kallat DKV.
Som H-sektionens PR-förening ser vi till att sektionens
skyddshelgon Droopy syns. Vår främsta uppgift under
Mottagningen är att se till så du, kära Nollan trivs och har
det bra. Under din första tid på Chalmers kommer vi att
visa dig allt det goda i livet så som Øhl, Gückel, Droopy och
sektionens färg, Cerise.
För oss i DKV är det Øhlhäfv som ligger närmast hjärtat. Detta är en utav Chalmers
äldsta sporter och denna tradition är vi stolta över att föra vidare. Under Mottagningen
kommer vi mer än gärna att lära ut denna ädla konst. Du kommer att få möjligheten att
få öva på denna ärorika gren och tävla mot andra sektioner i NollpoQuarlen.
Var inte orolig, du kommer att hitta oss. Vi syns och hörs överallt i våra fagra cerisea
skinn, beklädda med den vackra elipsen på ryggen och självaste Droopys tassavtryck. Vi
är ett glatt gäng som älskar kul och vi har alltid någonting på gång. Känner du dig liten
och ynklig på jorden eller vilsen på Gasquen så finns vi ALLTID där för dig. Kommer du
inte hem så finns det ALLTID en sovplats hos oss. Kliar det i fingrarna eller om du känner
dig rastlös så tveka ALDRIG att hugga tag i någon från DKV!
Klicka in på vår hemsida www.dkv.se och kika över allt
smått och gott. Gilla oss på Facebook och Instagram! Så
kan du alltid hålla dig uppdaterad och nå oss närsomhelst.
DKVChalmers

DKVChalmers
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ROLF - Chäfer (Ordförande)
Från Göteborgs inre skärgård tog han hundsimmet till
Lindholmen. Han är vår alfahund som alltid styr och
ställer, bäst för valparna att de inte gnäller. Med Rolf blir
kvällen ofta lång, var beredd på mycket dans och sång!
Med denna Chäfer kan du känna dig trygg, han har alltid
din rygg!

ELTON - Taxerare (Kassör)
Schlättas stolthet har lufsat iväg till storstan! Kojans kassa
den kan Elton passa, men se upp när mörkret faller och
kvällen är kall. Då kommer denna vilsna Taxeraren att yra
runt varenda tall. Han är den längsta jycken i DKV men är
lika snäll som en basset.

HAZZE - St. Beernard (Øhlchef )
Med tutan vid höften han hjälper Nollan släcka törsten.
Hazze han kan vara ganska brölig, men efter ni lärt er
häfva øhl kommer han bara vara blödig. Den längsta i
DKV som ni alltid på efterfesten kommer se. Hunden med
maltdrycken bjuder er alltid på gött gückel.

HAMMARN - Hot Dog (Mat-/inköpschef )
Här har vi killen som kan laga mat och älskar Nollans tjat.
Ingen katt går säker när Hammarn är ute och skäller och
vräker. Fettavskiljaren är Hammarns största hot och hans
boendesituation är 11 fot. Bakiskäk är Hammarns grej,
det är en bra kur inför nästa galej!

BUSH - Sekreterrier (Sekreterare/PR-ansvarig)
Go och glad som bara den, han ser till att informationen
hittar hem. Trots sin dyslexzi är hans PR fläckfri. Han bär
runt på skylten med stolthet, och hans kärlek för øhl är
inte diskret. Denna Sekreterriers favorit är inte att häfva,
men på Gasquen kan ni se honom sväva!

... du lyssnar på ”Jag Minns En Gammal Bil”.
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H6
Hej Nollan!
Det är vi som är H6, H-sektionens sexmästeri.
Vi älskar fest och bus och anordnar därför roliga arr
under hela Nollans studietid. Det innebär trevliga
sittningar, riktigt sexiga gasquer, heta bastufäzter,
härliga pubar och vår underbara kräftskiva. I år
arrar vi även en Hemliz, som vi tror att du kommer
älska!
Detta vill Nollan verkligen inte missa!
Nollan känner igen oss på våra snygga, cerisa overaller med vitt vänsterben, svarta revärer
och märket på vår älskade Droopy närmast hjärtat.
Vi är ett härligt och roligt gäng som älskar alla, om vi får säga det själva! Så om Nollan vill
snacka gött eller få en kram är det bara att komma fram till oss!
Puss & Sex,
H6
hsexmasteri

H6chalmers
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STRIGGE – Sexmästare
Dejtingtips: Ge komplimanger i falsett
Het för: Billys
Vad är eldig kärlek: Ytspänning på sejdeln

ALPHA – Kassör
Dejtingtips: Ge bara toppen av burken
Het för: Katt i koppel
Vad är eldig kärlek: Att aldrig lämna Gasquen

PANINI – Sexmästarinna
Dejtingtips: Hela laget för laget
Het för: Inköpschefens säng
Vad är eldig kärlek: En ny piska

KIWI – Øhl-chef
Dejtingtips: Slida in i Generalens Dm
Het för: Killar i Birkenstocks
Vad är eldig kärlek: Svenska polisen

ALLAN – Infochef
Dejtingtips: Jobba nio till fem
Het för: Återanvändning
Vad är eldig kärlek: Glutenbritta

GUMSÉGOZ – Inköpschef
Dejtingtips: Allt går hem hos Øhl-Chefen
Het för: Pälsmössor
Vad är eldig kärlek: Springa till Gasquen

DANSKEN – Phixare
Dejtingtips: Hundtricket
Het för: Tajta kläder
Vad är eldig kärlek: Tutti Frutti ringar
... det flyger gummi.
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pHoto
Med blixtar och dunder levererar
pHotokommittén under! Med kameran i högsta
hugg pHotar vi festligheter och plugg. Till er
tjänst står vi som kommitté, och dokumenterar
allt med bilder av varierande kvalité. pHoto
är med på alla aktiviteter, för oss kan ni inte
hålla några hemligheter. Vi ser fram emot att
välkomna Nollan till vår sektion, välkomna
till Campus Lindholmen på rätt sida av
Götaälvbron.
pHoto minns dig!

photochalmers

www.hphoto.nu

H-pHoto
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LEWIS – Ordförande
Från Smålands juvel denna kille ursprungar, numera står han oftast i
Gasquen och gungar. Om pHoto misslyckas att fånga Nollans fotogeniska
sida, ja då blir det ordförandes pina. Att man tar bra bilder kan vem som
helst påstå, med kamera i hand visar Lewis var skåpet ska stå.
BOLTON – Kassör
Grabben från Älvängen är alltid ute i svängen och vet såklart hur man
spenderar pengen. Som kassör han tjänstgör, pHotos egna bankdirektör.
Med ett humör på topp gör han allt i ett jämfotahopp.

SESH – Bländare
Från staden Göteborg är han uppväxt, och nu på Chalmers äntligen blivit
välväxt. Den här pågen har alltid ett suveränt humör, perfekt för en som
ska bli ingenjör! Med kameran i handen på Sesh kommer Nollan alltid bli
fresh.
FRANK – WebWiz
Med Frank blir det ingen tyst stund och med honom blir det sent en
blund. En kamera som alltid blixtrar, kommer han att varje bild att fixa.
Med en glädje som sprider blir det alltid semestertider. Med webbsidan
som sitt ansvar kommer alla stunder finnas kvar.
BAMBI – Objektiv
Bambi är den som åt alla skämt skrattar, även åt dem som hon inte själv
fattar. Med ett stort leende lyser hon upp vårt H, hon ser till att ingen tag
i Molly ska få. Som PR-Ansvarig har hon hand om vår Insta, hon ser till att
Nollan har koll på det allra minsta!
BJÖCKA – Mörkrum och Mingelansvarig
En värmlandspöjk som gillar att plåta, vad finns i dunken, det är en gåta.
Vingla eller dingla, Bjöcka är alltid redo för att mingla. Ingen är gladare att
Nollan finns, händer något roligt ser han till Nollan minns. Det är ingen
idé att gå hem än, för det här är pHotos m&m.
KRAN – Blixt Gordon
Kran kommer inte från stan, utan Kristianstad där han var barn. Blixt
Gordons bilder går alltid att avnjuta då hans kamera går som en kulspruta.
Denna grabb är alltid snabb, speciellt när det kommer till att köpa kebab
eller bjuda på ett gapflabb.
MOLLY – Maskot
Med hela nio liv, är hon alltid vid sidan av objektiv. Hennes mjölk är av
högsta kvalitet, det är bara att er förse. Ibland kan hon ge ifrån sig ett
riktigt muuu, men det är nästan lite tabuuu...
... Molly rockar loss.
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RUSTET
Känner Nollan doften av nygrillat så är det
RUSTET som är i närheten! Ett taggat gäng
där Nollan kan komma för både gött tjöt
och gött käk. RUSTET förser Nollan med
hamburgare i världsklass! Kött, halloumi,
vego-substitut och allra viktigast: EXTRA ALLT
måste Nollan beställa för att få den ultimata
RUSTET-upplevelsen! Ja, vi har allt Nollan
kan bli sugen på helt enkelt! RUSTET hänger
med Nollan på alla möjliga event under
Mottagningen, antingen på dansgolvet eller
bakom grillen!

hrustet

HRustet
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DOMME - Rustmästare
Denna man från gränsen till Göteborg, lämnar aldrig dig med
någon sorg. En shomme även kallad Domme är vår alldeles egna
Rustmästare. Koll på det mesta och speciellt på att festa! Behövs
det något finns han alltid där, det är nästan så att man blir lite
kär.
$ANDR - Korvöre
Här har vi vår alldeles egna kassör, men mer än bara bokför
han gör. Vid piren med $andr det blir skoj, oroa dig inte, han tar
säkert med en boj! Sist från festen $andr lämnar, det är inget
han utelämnar. Till denna kille kan Nollan sig anförtro, han har ju
faktiskt rest hela vägen från Örebro!
LOPPY
PRILLAN - Inkôpschef
När grillen är tänd och kön sträcker sig en mil, då är det tur att
Prillan med Grossen gjort en deal. Hon har full koll på allt som
köpas skall, oavsett om det är kött, bröd eller snus på pall. Prillan
tillser att maten är av högsta kvalité, kom så ska ni få se.
OP - Killerklown
I RUSTET är det OP som hanterar pressen och ser till att Nollan
får den rätta adressen. Hennes favoritdryck är lätt att gissa, det
går verkligen inte att missa. För henne är allt eller inget lite av en
grej, så får Nollan chansen - följ med på den här tjejens galej!
FLIÎPP - Gastekniker
Från norr om Götet kommer Flîpp, som i baren aldrig lämnar en
endaste sipp. Gastekniker är i RUSTET hans roll, vid grillen har
han därför full kontroll. Då Nollan en burgare vill ha, är det till
Flîpp ni ska dra. Vi lovar er att det kommer smaka bra, att grilla
burgare ligger i hans DNA.
LANQAN - Whiskychef
Denna härliga snubbe, det är vår goa gubbe. Trots att han är från
Småland, är det inget som klår han. När du din törst vill släcka, så
är Lanqan den rätta. Det finns något för alla, och Lanqan ser till
att de hålls kalla.
JÄGARN - Hygientekniker
Hoppas Nollan har koll på sin sortering, annars ger Jägarn hen
en tupering. Om ni är stabila, utmana gärna då Jägarn i jägarvila.
Ett tack vår Hygientekniker är värd, då han på egen hand
besegrade Corona med sin flärd. Hälsning från hygientekniker
”tvätta händerna Nollan!”.
... du får smaka på världens godaste hamburgare.
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DSC

Gillar du sport och att umgås med gött folk?
Kom då och häng med oss! Vi är DSC (Droopy Sport
Club), och är Chalmers härligaste sportförening! Under
Mottagningen kommer vi bland annat att anordna sköna
sportevenemang, men Nollan kommer säkerligen även
möta oss på andra arenor. Under året kommer vi för
studenter på H-sektionen att anordna:
Sportaktiviteter två gånger per vecka i kårhuset på
Johanneberg
Roliga aktiviteter så som paintball och volleyboll under
årets gång

droopysportsclub

Uttagning till alla CM (ChalmersMästerskapen)
Bastu, bad, bärs och annat gött häng.

DSC - Droopy Sports Club

Håll dig uppdaterad!
DSC - Kom in i matchen!
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KRINGE - Kapten
Uddevallas stolthet har tagit sig till GBG, träffar du henne kommer
du garanterat att le. Rollen som Kapten har hon i sitt blod, då hon är
stark, snygg och god. Med detta dundersköna gäng bakom hennes
breda rygg, är det självklart att Nollan kommer känna sig trygg!
DRAGAN - Kassör
På Varaslättens vidder hade han tidigare sin adress, nu har han
kommit till Göteborg för att på sina motståndare sätta press. Han
ser till så att DSC alltid vinner, men det är för Gasquens dansgolv
han brinner. Med bollen och siffror är han ingen amatör, därför
passar Dragan bäst som våran kassör.
BURK - CM och Hallansvarig
Näst ut är våran alldeles egna Burk, som ni hör på namnet tackar
han aldrig nej till en slurk. Kommer man på DSC:as träningar gäller
det att pumpa, hur ska Nollan annars kunna uppnå Burks rumpa?
På översta bänken i bastun hör han hemma, att fixa CM kommer
inte bli något dilemma.
LISA - Kommunikatör
Han styr fotbollsplanen likt ett lejon på savannen, och med en
sportdryck i bastun blir han den skönaste mannen. Finns få som
shreddar puder som vår underbara Lisa, ryktet säger att han välte
det lutande tornet i Pisa. På Insta är han en vass regissör, därför är
det självklart att han är vår kommunikatör.
KRUT - PR
Från den gröna ön i väst kommer denna kaxiga best. Hon är vårt
kära P som ibland kan bli lite sne men med sin skönhet och elegans
kirrar hon spons med galans. Det går att beundra hennes förmåga
att slumra men med strogge och sportdryck hon gör ett extra
knyck. Men hänger du med Krut så tar det roliga aldrig slut!
BLOM - PR
Här har vi Blom, en riktigt härlig grabb som i Arvika har sin
barndom. Med en härlig energi som smittar, till bastun han alltid
hittar. På planen kan du inte finta honom med prat, nej Nollan får se
upp, han är långt ifrån lat. Brad Pitt eller skyttekung? Rollen som R i
PR kommer för honom aldrig blir för tung.
DALLE - Materialare
Här har ni DSC:s skönaste nalle, en glad grabb vid namn Dalle. I
Ljungskile har han sitt ursprung, en stor stark man med mycket
schvung. Att bonga sportdryck med Nollan är hans största intresse,
på det är han en riktig bjässe. Som materialare är hans uppdrag att
kläder tvätta, men det får vänta tills han avnjutit bastuns hetta.
... du vinner CM varje år.
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HD
Hej hej, det är vi som är HD, H-sektionens
Datorförening!
Vi arrar olika spel- och datorrelaterade aktiviteter där vi
har brädspel, kortspel, datorspel, TV-spel… allt du kan
tänka dig och mer! Självklart måste det finnas snacks
när man spelar så därför har vi tillräckligt med socker
för alla och några till. Våra arr är alkoholfria förutom våra
spelpubar som vi har några gånger per år. Vi håller även
i kodkvällar ibland, dit ni kan
komma om ni behöver hjälp med programmeringen
eller vill koda i grupp.
Hyser du passion för spel och data, eller känner du kanske för ofantliga mängder socker,
högupplöst kärlek och gött häng? Eller behöver du kanske lite hjälp med programmering?
Då är det oss ni ska snacka med. Kom och chilla med oss!
TL;DR: Socker, datorer, spel, läsk, chill, SOCKER!!!

HDChalmers

HD / H-sektionens Datorförening
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hd.chalmers.se

OSSY - Ordförande
Citat: ”Ofrivillig IRL-bossrush”
Spel: Hollow Knight
Socker: Sonic Curry
Dryck: Trocadero

$ID - Kassör
Citat: ”Om det hade varit fel på Chassit så hade inte silverfiskarna varit här.”
Spel: Super Smash Bros
Socker: Daim
Dryck: Dr. Pepper

NABI - PR-chef
Citat ”Hee hee”
Spel: Animal Crossing
Socker: Semlor
Dryck: Yakult

NATOORR - Inköpschef
Citat: ”Jag glum”
Spel: Slay the Spire
Socker: Werther’s
Dryck: Coca Cola Zero

HÅPE - Vice-Sysad
Citat: ”Det löser sig”
Spel: League of Legends
Socker: Kinder Maxi
Dryck: Monster

LÖKEN - Sysad
Citat: ”Har lager, inte så god rå”
Spel: Elden Ring
Socker: Flytande
Dryck: Coca Cola Cherry

... du får äta hur mycket godis du vill.
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SkHål
Det är vi som är SkHål, H-sektionens
dryckes- och kulturförening. Under året
kommer vi hålla i en hel del dryckesprovningar,
cykelkalas och även andra kulturella
tillställningar. Vi vill hjälpa till att öka
engagemanget på H-sektionen.
Vi ser fram emot att träffa er och sätta era
smaklökar på prov. Hoppas ni är lika taggade
som vi är!
sk….Hål!!!
skhalchalmers
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H

MIRANDA - Ordförande
Favoritdryck: O’boy
Motto: Man måste kyssa många grodor innan
man hittar sitt svin
Bästa transportmedlet: Lådbil
VIDAR - Kassör
Favoritdryck: Pepsi Max Mango
Motto: Det är okej om du inte delar min åsikt, Jag
kan ju inte tvinga dig att ha rätt
Favoritmärke på hinkar: Biltema 10L rostfritt stål.
ISAK - Inköpschef
Favoritdryck: Kalle Sprätt
Motto: Smälla ska det göra och roligt vill jag ha,
annars är jag inte med!
Vilket är det bästa telefon-alarmet: Radar 100
ANNA - PR-chef
Favoritdryck: En kall Nocco
Motto: Det man inte minns, har inte hänt
Vilket armstöd är ditt på biografen: Tar man inte
båda?
SAMUEL - PR-chef
Favoritdryck: Bäskeblask
Motto: Människor med dåligt lokalsinne kommer
alltid gå långt
Favoritposition i hoppborgar: På nacken
FELIX - Projektledare
Favoritdryck: Fulvin
Motto: Håll ut, det är de fem första dagarna efter
helgen som är jobbigast
Bästa ryggradslösa djuret: Sjöstjärna
OLLE - Arrangemangsansvarig
Favoritdryck: Virgin Cuba Libre
Motto: Everything happens for a riesling
Favoritdel på en diskmaskin: Det är insidan som
räknas
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... du köper glass på pressbyrån.

HKEX
Tjena kexet!
Detta är HKEX, H-sektionens alldeles egna fikakommitté! Vi höjer studiemotivationen och
den goda andan på sektionen genom att regelbundet bjuda er på hembakat fika. När vi
inte bakar älskar vi att mysa och äta kex.
Håll utkik efter våra fina cerisa vimplar, och följ oss på Instagram och Facebook för att inte
missa några av våra fikatillfällen!
Puss & Smet

hkexchalmers

HKex
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lindholmsfestivalen
lindholmsfestivalen

LINDHOLMS
FESTIVALEN
Chalmers enda musikfestival
Lindholmsfestivalen är en årlig
Chalmers-tradition fylld av livemusik, glitter,
flamingos, foodtrucks och drinkar som varje år
arrangeras av H-sektionen.
Ta med era festivalsugna vänner, så lovar vi att ge
er en dag och kväll ni sent kommer att glömma!
Håll utkik på våra sociala medier högst upp
på sidan, för mer info om datum,
artister, biljetter etc
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STYRET
Hej!
Vad roligt att du hittat till H-Sektionen på Chalmers!

Jag heter Jakob Larsson och är ordförande i H-styret. Det är jag tillsammans med 6 andra
studenter som utgör styrelsen på H-sektionen. Vi jobbar framförallt med utbildnings- och
arbetsmarknadsfrågor samt med att förbättra och utveckla skolmiljön och nöjeslivet på
sektionen.
Det är vår uppgift att lyssna på dig som student samt medla med kårledningen angående
allt som kan tänkas dyka upp under dina år som student här. Det är oss man vänder sig till
om man har frågor, förslag eller funderingar kring sektionen eller om man vill vara med
och påverka utvecklingen av sektionen.
Om man vill veta mer kring vad vi gör eller har andra funderingar är du välkommen att
hälsa på oss på vårt kontor som ligger i det gula hörnet på hus Svea. Vill man få sin röst
hörd och vara med och påverka olika beslut samt uppdatera sig kring allt som händer på
sektionen och campus så rekommenderas det starkt att medverka på våra sektionsmöten
som äger rum en gång per läsperiod.
Vi tror och hoppas att din tid och resa här på Chalmers kommer ge dig många fantastiska
minnen för livet. Tveka inte att kontakta oss på hstyret@htek.chalmers.se om det uppstår
frågor eller hör av dig till någon av oss personligen.
Ha en fortsatt bra sommar så ses vi i augusti!
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[Ordförande]
Jakob Larsson
ordf@htek.chalmers.se

Leder, fördelar och samordnar styrelsens arbete.
Representerar sektionen och samarbetar med
Chalmers tekniska högskola och studentkåren.

072-234 24 84
[Vice Ordförande]
Anja Tomovic
vordf@htek.chalmers.se
076-239 20 83
[Ekonomiansvarig]
Casper von Schenck
eko@htek.chalmers.se
070-937 40 45
[SAMO]
Moa Sidhagen
samo@htek.chalmers.se
070-29 23 243

Träder in för ordförande vid tillfällen då denne
inte kan närvara. Arbetar med nöjeslivet på
sektionen, stödjer kommittéer vid problem och
framtida projekt.

Att vara ekonomiansvarig på H-sektionen
innebär att man tillsammans med ordförande
är ansvarig över sektionens ekonomi. Till
arbetsuppgiften hör även till att man sköter
den löpande bokföringen.
SAMO, studerande arbetsmiljöombud, har som
ansvar att du som teknolog ska känna dig trygg
i studiemiljön. Det innebär att SAMO arbetar
för en god studiemiljö både psykosocialt och
fysiskt. Tveka inte att kontakta SAMO med
funderingar om studiemiljön.

[Arbetsmarknadsansvarig] Har hand om arbetsmarknadsfrågor på
sektionen och sitter som ordförande i
Adam Blomgren
H-sektionens arbetsmarknadsutskott Harm.
arb@htek.chalmers.se
Ansvarar för att sköta sektionens relationer
070-614 18 79
med arbetslivet och samarbetspartners samt
att höja attraktionsvärdet för utbildningarna på
H-sektionen i arbetslivet.
[Utbildningsansvarig]
Leonard Bagiu
utb@htek.chalmers.se
070-267 78 28

[Informationsansvarig]
Emil Berzelius
inf@htek.chalmers.se
072-210 58 90

Har hand om utbildningsfrågor på sektionen
och arbetar för att teknologerna på H-sektionen
ska få ut så mycket som möjligt av sin
utbildning. Är även Vice-Ordförande & Kassör
i SnH, Studienämnden på H, som ser till att
alla kursutvärderingar och arbetet kring dem
fungerar samt att utbildningen förbättras.
Tar hand om sektionens
kommunikationskanaler, såsom hemsida,
mail och sociala medier. För protokoll under
sektionsmöten och styrelsens egna möten.
... du har havsutsikt i skolan.
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HARM

Harm (H-sektionens arbetsmarknadsutskott) består av studenter och är till för
dig som går på Chalmers Lindholmen! Vi jobbar aktivt för att främja kontakt
mellan arbetslivet och dig som student.
Genom oss knyter du nya kontakter och lär känna personer som är aktiva i
näringslivet, redan innan du börjat jobba. Detta uppnår vi bland annat genom
att anordna en mässa som går av stapeln i höst, där du på ett roligt och lättsamt
sätt får träffa massor av olika företag! Du kan under mässan även söka vårt
mentorskapsprogram som tillåter kontakt med någon som kan erbjuda råd och
stöd inför framtiden.
Utöver detta så anordnar vi även lunchföreläsningar där intressanta företag
bjuder på lunch och berättar lite om sig själva och vad de gör. Under
Mottagningen kommer vi hålla i Chalmeristmiddagen där du har möjlighet
att prata med alumner från H-sektionen och
företagsrepresentanter.
Ta ditt första steg mot drömjobbet genom
att gilla Harm på våra sociala medier och få
information om våra kommande event!
Vi ses!
harmchalmers
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SnH

Hej nyantagna! Vi i Studienämnden på H-sektionen, förkortat SnH, jobbar med
studierelaterade frågor och finns till för att vi teknologer på Lindholmen skall
kunna påverka och förbättra utbildningen. Det är vårt ansvar att framföra vad
vi teknologer anser om våra utbildningar till högskolan. Vi är alltså länken
mellan teknologer och ingenjörsteknologsektionen H inom studierna. Om du
har funderingar eller synpunkter på din utbildning är det oss du ska kontakta.
Förutom att se till att ni får ut det mesta av er utbildning anordnar vi även
pluggrelaterade arrangemang t.ex. pluggfika.
Ordförande i SnH heter Filip Svensson, och går att nå på ordf.snh@htek.chalmers.
se. Vice Ordförande i SnH, samt utbildningsansvarig i sektionsstyrelsen, heter
Leonard Bagiu och honom når ni på vice.snh@htek.chalmers.se. Sedan har ni alla
våra programrepresentanter nedan.
Programpresentatörer för Elektroteknik: Hannes Larsson
Programpresentatörer för Design och Produktutveckling: Linnea Solbakken
Sjöberg
Programpresentatörer för Ekonomi och Produktionsteknik: Isabella Stein, Nina-Li
Blom & Oscar Ivarsson
Programpresentatörer för Datateknik: Leonard Bagiu, Ernst Näslund, Filip
Svensson & Mark Villarosa
Programpresentatörer för Mekatronik: Denise Samuelsson Friberg
... du äter lunch på piren i solen.
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SAMO
Hej!
Jag heter Moa Sidhagen och studerar Design och Produktutveckling år 3. Det är
jag som är SAMO på H-sektionen och därmed din kontaktperson i frågor rörande
din arbetsmiljö, såväl studiesocial som fysisk. Jag är en av de sju medlemmarna
i H-sektionens styre och arbetar för att du alltid skall känna dig sedd, hörd och
trygg, för att du ska kunna må så bra som möjligt i din studiemiljö. Vet du inte
vart du skall vända dig i en fråga så kontakta mig, så hänvisar jag dig till rätt
ställe.
Är något trasigt i Lindholmens lokaler? Är luften dålig i en föreläsningssal? Eller
ser du brister på den fysiska studiemiljön? Maila då en felanmälan till 8800@
chalmers.se En bra sak att vet är att jag har tystnadsplikt, tveka aldrig att höra av
dig till mig om du har några funderingar. Jag finns här för din skull!
samo@htek.chalmers.se
070-29 23 243
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JämH

Det är vi som är JämH (H-sektionens jämlikhetsutskott). Vårt huvudsakliga uppdrag är att se till att
alla känner sig inkluderade och trivs på H-sektionen och på Chalmers. Vi finns alltid tillgängliga
för Nollan! Under året kommer du kunna träffa oss på roliga arrangemang, lunchföreläsningar och
många goa häng! För att inte missa något, se till att följ oss på våra sociala medier! Så ses vi under
Mottagningen där vi även håller i en utomhusbio.
Vi längtar efter er!

jamhchalmers

JämH

Ett tryggt Chalmers
Om du varit med om diskriminering eller trakasserier på campus, både
i något sammanhang kopplat till studierna eller utanför studierna kan
du rapportera till Trygg på Chalmers. Du kan rapportera anonymt eller
med ditt namn om du vill att händelsen utreds.

Trygg på Chalmers

Chalmers kurator är ett stöd för dig om du känner att du inte mår bra
under din studietid. Att få möjlighet att tala med någon om sin situation
kan ibland vara början till en förändring. Det kan vara saker som kanske
inte alltid har med studierna att göra men som påverkar dig och din
studiesituation negativt.

Chalmers kurator

Feelgood Göteborg City är din studenthälsovård. Dit kan du vända
dig om du får problem med studierelaterad ohälsa. Det betyder att
besvären ska vara orsakade av studiesituation eller ha inverkan på den
individuella studiekapaciteten.

Feelgood Göteborg City

... du känner dig trygg på campus.
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P OCH R:S FANPAGE
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Det är Lindholmens Makerspace som
bygger och mekar! Vi har byggkvällar
varje onsdag i vår lokal som är
utrustad med allt från 3D-skrivare,
sy- och broderingsmaskiner till
lödkolvar och småkomponenter
som du behöver för att fullfölja ditt
drömprojekt.
Har du ingen aning om vad du vill
bygga, så har du nu chansen att
pröva på lite allt möjligt och lära dig
något nytt. Alternativt bara komma
förbi för en kopp kaffe och hänga
med trevligt folk!

Makerspace

Har du några funderingar så är det bara att hugga tag i oss, beklädda i våra vita rockar!
Vi ses i spacet!

lindholmens.makerspace

LindholmensMakerspace-Chalmers

CASE Association var med och byggde
upp ett av Chalmers elektroniklabb: CASE
LAB, har därför tillgång till labbet efter
skoltid. Föreningen arbetar för att skapa
en plats för studenter att lära sig och få
vara kreativa, framför allt inom elektronik
och 3D-skrivande. Detta gör vi genom att
dela kunskap mellan oss men även genom
att erbjuda utbildningar inom specifika
områden.

C.A.S.E

Labbet är utrustat med allt man kan tänkas
behöva för att skapa och vara kreativ.
Det finns bl.a laser skärare, 3D-skrivare,
mätutrustning, VR-headset, en verkstad,
och mycket mer. Föreningen anordnar
även grillningar och andra kul event, där
focus ligger på att umgås och samlas kring
våra gemensamma intressen.

CASE

Är du intresserad av att bli medlem, eller
vill du bara veta mer om oss? Kom förbi på
en av våra byggkvällar kl. 17 på torsdagar,
eller surfa in på caselabbet.se

caselabbet

caselabbet

... du 3D-printar en Benchy.
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Vi i KLØS höjer stämningen på H-sektionen med
workshops, jams, uppträdanden och allt du kan
tänka dig som bygger på kärleken till dans. Varje
torsdag ses vi och dansar tillsammans. Det krävs
inga förkunskaper eller speciella förmågor, bara
dyk upp så river vi igång stämningen. Gillar du
musik, sköna vibes och fullt øs? Då har du hittat
rätt.
Fullt øs medvetsKLØS!

KLØS

dansamedklos

Hej Nollan!
Det är vi som är Rekryteringsgruppen på
H-sektionen, eller kort och gott RGH. Kanske
har vi redan träffats på Chalmers öppet hus,
vår besöksdag eller vid ett besök på din
gymnasieskola?

RG H

Vi arbetar med att informera om Maskin,
Mekatronik, Ekonomi och Produktionsteknik
samt Design och Produktutveckling genom olika
event, främst av att besöka gymnasieskolor. Att
just Du valt att studera här är fantastiskt roligt
och ett kvitto på att vi lyckats nå ut om våra
fantastiska program. Om du blir ivrig att berätta
om Chalmers för din skola och på den stora
Chalmersdagen, vet du vart du ska vända dig!

RGH

Pub och kram på er! Det är vi i PubF som tar hand om
Lindholmens pärla, Lindholmens pub; även kallad 11:an! Under
sin tid på Chalmers är Nollan alltid välkommen till 11:an för att
ta en paus från studierna, ta del av vårt breda dryckessortiment,
eller bara hänga och ha det gött! Se till bara att spana efter skylten
utanför 11:ans dörr som är bredvid Svea eller kolla i webbsidan
kalender.pubf.se!
Glöm nu inte: En av höjdpunkterna under Nollans kommande
Chalmerstid, den traditionella pubrundan som sker första
torsdagen i varje läsperiod! Pubrundan börjar självklart nere i
11:an och brukar vara kvällens första stopp för alla studenter! Vill
Nollan få tag i oss i PubF är det bara att hålla utkik efter våra röda
pikéer, vita hängslen och breda leenden!
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PubF
pubf_lindholmen

CHALMERSPUBAR OCH 11:AN
11:an, eller Lindholmens pärla, ligger i källaren på hus Svea och är en studentpub dit alla
kåranslutna högskole- och universitetsstudenter i Göteborg är välkomna. Det enda som
krävs är att man har med sig giltig kårlegitimation och vanlig legitimation.
I puben finns såväl biljardbord som mysiga soffor och en stor bar. Här arrangeras det många
aktiviteter på både vardagar och helger där man kan träffa både gamla och nya vänner.
Man kan även besöka andra sektioners pubar på Chalmers, dessa ser ni på kartan nedan.
Detta är något som görs under den legendariska pubrundan som går av stapeln första
torsdagen i varje läsperiod.
Välkommen ner med dina nya klasskamrater och vänner för en trivsam stund i 11:an!

1. Golden I

I

2. Focus

F

3. Fort NOx

K

4. GasTown/Spritköket

KfKb

5. Winden

M

6. Café Bulten
7. Zaloonen

Z

8. Kajsabaren

E

9. Hubben 2.1

IT

10. Tågvagnen

TD

11. Basen

D

12. Sigurd

V

13. Röda Rummet

A

14. J.A. Pripps
15. Gasquen
16. Club Avancez
… du kan ta en å annaaaan.
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SEKTIONSFÄRGER & SKYDDSHELGON

A: Arkitekt
Röd

Æ: Affärsutveckling
och entrepenörskap
Limegrön

D: Datateknik
Orange

E: Elektroteknik
Gul

F: Fysik
Svart

G: Globala system

H: Ingenjörsteknologsektionen

Sandgul/Petroleumblå

Cerise

I: Industriell Ekonomi
Lila

IT: Informationsteknik

K: Kemiteknik
Grön

KfKb: Bioteknik samt

Turkos

Kemiteknik med Fysik

M: Maskinteknik
Brun

Svart/Grön

Sjö: Sjösektionen
Marinblå

TD: Teknisk Design
Bordeaux/Silver

V: Samhällsbyggnadsteknik

Blå
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Z: Automation &
Mekatronik
Grå

KOMMITÉER PÅ SEKTIONERNA

... du sjunger “Stad i ljus” på Gasquen.
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CAMPUSKARTA
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VÄLKOMMEN TILL

CHALMERS
Under din första tid är det vi i
studentkåren som sätter prägel
på din upplevelse.
Modulen du håller i handen är det ditt NollK som
gjort. Efter mottagningen kan du som medlem
upptäcka ännu mer av vad studentlivet på
Chalmers erbjuder med hjälp av studentkåren
och alla kåraktiva studenter.

c.s

e

Gå med i fotbollslaget, flyg ballong eller anordna
smakprovningar? Kåren har något för alla och
har vi inte det så skapar vi det tillsammans.
cf

Läs mer på: chalmersstudentkar.se/student-life

p

å
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MOTTAGNINGSKOMMITTÉN
C H A L MERS

ST U D E NT K ÅR

Mottagningskommittén MK består av sju
teknologer som brinner för att samordna
och utveckla Chalmers mottagning. Första
dagen ﬁnns vi på Götaplatsen och visar dig
till rätt sektion, och under mottagningen
arrangerar vi Tivolit, Kappseglingen, Rocken,
Finalen och Cheeret för alla nyantagna.
Vill du veta mer om våra arrangemang eller
hur vi arbetar med Mottagningen så kan du
kika på vår hemsida, eller helt enkelt fråga
oss när du ser oss runtom på campus!
@mottagningskommittén
#mottagningen22

Mottagningskommittén

www.mk.chs.chalmers.se

TRYGGHETSJOUREN 031-772 39 27
Under Mottagningen ﬁnns en jour du kan
ringa dygnet runt om du behöver hjälp med
att hitta rätt väg, vill ha hjälp med att ringa
en taxi eller vill ha någon att prata med när
du går hem.
Lägg in numret i mobilen redan nu så har du
68
det när du behöver det!

ALLVARLIGT TALAT
För att den här Mottagningen ska bli så bra som möjligt för alla är det viktigt att
vi visar respekt mot varandra och tar hänsyn till allas olikheter. Vi vill dock peka ut
några saker som vi är extra noga med.
Alkoholhets
Det är inte okej att hetsa någon annan till att dricka alkohol. Vill man vara nykter
ska man få vara det utan att bli ifrågasatt. Vi lägger ingen värdering i om man
konsumerar alkohol eller inte. Det är upp till var och en att bestämma över sin
egen alkoholkonsumtion.
Sexuella trakasserier
Vi och Chalmers ser väldigt allvarligt på detta och arbetar aktivt med att det inte
ska förekomma. Det är nolltolerans mot alla former av sexuella trakasserier, stora
som små. Vi vill inte höra att detta förekommer i någon form, varken fysisk eller
verbal. Konsekvenserna av detta kan bli allt från att man inte får vara med på
resten av Mottagningen, att bli avstängd från Chalmers till att bli polisanmäld.
Exkludering
På Chalmers är gemenskapen stor, men det är viktigt att vi tänker på att se till
så att alla får vara med och att ingen lämnas ensam. Vi tar hand om och är snälla
mot varandra. Vi respekterar varandras olikheter och ingen form av kränkning
är tillåten. Om du blir utsatt för något av detta eller något annat du upplever
kränkande är det väldigt viktigt att du säger till. Du kan alltid vända dig till oss i
NollK så hjälper vi dig. Om du inte vill det kan du vända dig till SAMO, läs mer om
SAMO på sida 57. PHaddrarna finns också till för dig och kan hänvisa dig vidare. Du
kan givetvis alltid vända dig till styret eller kårledningen.

... du lyssnar på folk i cericea overaller.
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Studentportalen
Det är på Studentportalen du hittar den allra senaste och mest uppdaterade informationen om vad som gäller för just dig inför
den kommande terminsstarten!
På dessa sidor hittar du all information
från Chalmers som du måste känna till
som ny student. Här finns t.ex. information
om hur du tackar ja till erbjuden plats eller
reservplats samt hur du gör den obligatoriska registreringen på dina kurser.

Läs mer:
student.portal.chalmers.se
/sv/chalmersstudier/nystudent

70

Foto: cffc.se

BRA ATT VETA
Boende
Om du inte redan ställt dig i bostadskö så rekommenderar vi dig att göra detta då det
alltid är högt tryck på lägenheterna i Göteborg. Nedan är några länkar till olika hemsidor
där du kan söka bostad.
SGS studentbostälder:
Chalmers studentbostäder:
Boplats:
Guldhedens studiehem:

sgsstudentbostader.se
chalmersstudentbostader.se
boplats.se
guldheden.com

Kåravgift
Det är viktigt att betala kåraavgiften för att få sitt kårkort i god tid. Kårkortet ger dig
rabatter i Chalmers café och restauranger och ger tillträde till Chalmers pubar och
festlokaler. Utan betald kåravgift är du inte berättigad att skriva tentamen.

HITTA OSS

HITTA OSS
Journummer
Under Mottagningen kommer NollK att ha
ett journummer dit Nollan kan ringa eller
smsa om det har hänt något. Exempel på
situationer då Nollan kan ringa journumret
är om Nollan under Mottagningen känner
sig otrygg eller vilsen. NollK vill dock
uppmana Nollan att i akuta situationer
kontakta 112 först.

Facebook
Gå in och gilla Chalmers H-Mottagning
2022 på Facebook. Där kommer det under
Mottagningen att läggas ut all information
som Nollan behöver veta!
Instagram
Följ HMottagning2022 och HNollK på
Instagram och tagga dina bilder med
#HMottagningen2022 #HNollK22

Journummer till NollK: 0764–199657
Snapchat och TikTok
Följ HNollK på Snapchat och TikTok för att
se ännu mera av vad som händer under
Mottagningen.

Hemsida
Beskök nollk.se för diverse information och
glöm inte bort att göra Nollenkäten som
du får efter Mottagningen.

... du köper kaffe av underbaraste Katarina i kokboken.
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GÖTEBORGSKA
Göteborgarna har som många andra sitt eget språk. Det finns troligtvis ingen annan plats
där du kan höra någon säga ”De va la änna gôtt elle!” eller ”E du go i hôvvet, elle?”. För att
kunna göra dig förstådd, eller framförallt förstå andra kommer här lite ord som kan vara bra
att kunna.

Bamba - Skolmatsal

Tyken - Uppkäftig, spydig

Brôta - Föra oväsen

Åpen - Glupsk, girig

Bôs - Onödigt skräp som ligger och stör

Änna - Typ

Dôna - Skjuta-, sparka hårt

Öh - Hallå

Dôh- Du
Flane/fome - Stolle
Fippla - Pilla, peta, knåpa, fumla
Flô - Flytta på sig
Fuskigt - Orättvist
Go - Skön, trevlig, alternativt underlig,
lustig, dum i huvudet
Gänga - Ha samlag
Gôr - Jätte (t.ex. gôrgo - jättetrevlig)
Gôtt - Bra (t.ex. gôrgôtt - toppen)
Knô - Trängas, knuffas
Kubba/kuta - Springa fort
Käck - Fiffig, trevlig, hurtig
La - Väl
Mecka - Fixa, ordna
Måcklig - Avundsvärd
Svale - Trappuppgång
Pöka - Ömsesidigt sexuellt umgänge
Tjôta - Snacka
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NOLLK TACKAR
CASE
Chalmers fastigheter
Chalmers studenkår
DKV
Droopy
DSC
Felix Elofsson
Filip Lindblom
H-sektionen
H6
HArm
HD
Henriksberg
HKEX
Johan Lindahl
John Hamnered
JämH
KLØS
Lindholmen Science Park
Lindholmsfestivalen
Makerspace
MK
pHaddrarna
pHoto
PubF
Rustet
SnH
Styret
Teknologtryck
UV-NollK 1991-2021

BILD

... du får vänner för livet.
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CHECKLISTA
CHECKLISTA
r

Betala kåravgiften

r
		

Ställ dig i bostadskö och eventuellt skaffa boende om du 		
behöver flytta hemifrån

r

Kolla om du är berättigad till bostadsbidrag

r

Skaffa hemförsäkring och adressändra

r

Sök studiebidrag och skicka in studieförsäkran till CSN

r

Ladda ner apparna Chalmers maps & Orbi

r
		

Håll dig uppdaterad på Chalmers studentportal
samt nollk.se

r
		

Följ HMottagning2022 på Instagram och Facebook för all 		
information som behövs till Mottagningen

r

Ladda ned Supertext, här kommer du få mycket info

r

Fyll i Noll-enkäten (skanna QR-koden)

r
		

Sist men inte minst: Gör dig redo för den bästa
Mottagningen någonsin!
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t

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

20/8

LÖRDAG

21/8

SÖNDAG

MOTTAGNINGSSCHEMA
MÅNDAG
19/8

NollKollo

18/8

NollK

Nolluppdragsdag

Utomhusbio

Rafting

28/8

JämH

27/8

Rustet

Lunch-BBQ

Beachvolleyboll
DSC

Chilla med HD

26/8

HD

25/8

Mingel

2/9

DKV

Dagarna D

3/9

DSC

SåPatetiskt

4/9

HArm

Chalmeristmiddag

Makerspace

Makerspaces svävarr

DSC

SkHål

NollK

Finsits

Mottagningskampen:
Kappseglingen

Bastufäzt
H6

NollKalaset
FestU

Dagarna D

LanU

DKV

11/9

HD

LAN

Mottagningskampen:
Rocken

LAN
HD

FestU

NollFinalen

NollK

Finalsits

SkHål

Mingel

10/9

HD

LAN

SkHål

Ost- & vinprovning

Rustet

Slottsskogskvällen

Kappseglingens byggplats

NollK

Sittning à la H

DKV

Förhäng

SI-lunchföreläsning

17/8

Tivolit
Förhäng

Efterhäng

NollK

Provsits

DKV

Kappseglingens byggplats

24/8

H6 & DKV

Sittnings- & Häfvföreläsning

Nollbrickstillverkning

16/8

DKV

Häfv

Kappseglingens byggplats

23/8

Introföreläsning

Götaplatsen
Info från
programledning

15/8

22/8
Kappseglingens byggplats

Häfvträning
DKV

Förhäng
X:en

Kräftskivan
H6

31/8

BBQ

1/9

30/8

H6

29/8

Lunchföreläsning
med Centiro

Pubrunda

NollpoQuarlen

Rustet

DKV

Bastusittning

Räknecafé & Tenta 101

Sittning

NollK

9/9

SnH
Rustet

8/9

6/9

7/9

5/9

Chilla med HD

Räknecafé

Gasquesittning

HD

Räknecafé

Mottagningskampen:
Finalen & Cheeret

Ölprovning

SnH
SkHål

H6

Plugga med NollK

SnH
NollK

Nolluppdragspub
pHoto

OBS SCHEMAT KAN KOMMA ATT UPPDATERAS! HÅLL KOLL PÅ NOLLK.SE
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VECKA 1
VECKA 2
VECKA 3
VECKA 4

