Svår ångest?

Biljettsläpp!

FuMval

Har det varit en lång och svår vinter?
Är humöret långt ifrån på topp? Är
OS snart slut? Är tentaveckan snart
här igen? Det finns en lösning! Köp
en Spexskiva! Köper du en Gustav
II Adolf CD inom 10 minuter, jag
sa 10 minuter, så får du dessutom
en vinylskiva från ett helt annat
spex på köpet! Sänd ett email till
bobspexet@chs.chalmers.se
/Chalmersspexet Bob

Chalmersspexet Bob har fortfarande
några platser lediga då vi söker folk
som spelar fiol och bas! Känner du
dig sugen på att ha ett fantastiskt år
framför dig med den skojigaste föreningen på Chalmers? Tveka i sådana
fall inte att höra av dig!
Vi släpper vårens biljetter den 6
mars. Dessa kan du köpa vid vår biljettkur utanför John L, på konserhuset (tel. 031-726 53 10) eller genom
att ringa till spexrummet (031-16 46
67, 0703-13 41 34). Pass på! Bilda kö
med en gång så att du inte går miste
om årets föreställning. Glada spexhälsningar!
/ Chalmersspexet Bob

Glöm inte bort att kandidera till fullmäktige! Visst vore det kul och intressant att bestämma hur kåren skall
arbeta under nästa år? Tycker du studiemedlet bör höjas? Att kvotering
bör införas inom högskolan? Att kårobligatoriet ska avskaffas? Att man
bara ska tenta på lördagar? Allt går
att påverka, så ta chansen och ställ
upp!
Läs mer om fullmäktige och hur
man kandiderar på www.fumval.se
Vänliga hälsningar,
/Valnämnden

Zenit
Har du märkt att Zätas zektionztidning Zenith har lämnat webben? Ditt
ex finner du i M-husets studiehall
samt Zaloonen. Stor tävling i första
numret!
/Zenith

Kultur

11/3 Jävlaranamma
spelar i kårhuset.

Kalas

28/2 Sjöpub i Frasses/
11:an
2/3 Införtentapub i
Frasses/11:an

Danskväll 25/3!
PROVA-PÅ-KURS I JITTERBUG!
Nästa danskväll äger rum den 25 mars
i Scaniasalen i Kårhuset. Prova-påkurs i jitterbug/lindy hop kl. 18.00
och blandad dans från ca 19.30.
Alla danssugna och nyfikna är
hjärtligt välkomna! Se även vår hemsida www.dance.chs.chalmers.se.
/Chalmers Danssällskap

Hallob!
Då var ännu ett arrangemang avklarat på vår to-do-list. Charm genomlöpte utan större besvär och banketten
likaså. Vår uppfattning var att hela
genomförandet gick bra och det verkar
som att miss Charm och hennes
undersåtar instämde ;). Vi vill passa
på att promöuta (!) konserten med
Jävlar Anamma som spelar lördagen
den 11:e mars. Det kanske kan bli
ett bra sätt att fira avklarandet av
läsperiod 3 med!? Som alla gånger
Modulen hittills släppts vill vi sprida
budskapet att vi tar emot LoB-intressenter med öppna armar nere på föreningstorget i Kårhuset, där Lob-trollen
bor. Vill ni då samtidigt passa på att
hyra ett LoB-kit kostar det fortfarande tvåhundrafemtio snöbollsstora
chokladbollar!
/LoB

Maskinteknologsektionens
vårbal 2006
En 56-årig tradition lever vidare.
Maskinteknologsektionens
vårbal
kommer i år 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
där gästerna kommer att underhållas
in på småtimmarna.
Det är fritt fram för icke maskinister att deltaga på balen, förutsatt att
ens partner studerar på Maskinsektionen. Mer information kommer inom
kort!
/M-sex
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Studenters ekonomi
Studenters ekonomi är en central
fråga för varje student och studentkår.
Det är glädjande att se att det politiska
läget börjar röra sig. Tre olika partier
vill höja studiemedlet med 400 kr,
1000 kr respektive 1500 kr. Chalmers
Studentkår arbetar bland annat för att
en höjning av studiemedlet skall bli
en valfråga med förhoppningen att
det kommer påverka andra partier att
följa samma linje.
Men studiemedel kräver motprestation. Om du t.ex. under senaste
omtentaperioden missade en tenta för
andra gången med samma examinator har du rätt att begära byte av examinator. I sådana frågor kan du få stöd
av studerandeombudsmannen, som
bland annat hjälper och stöder studenter som hamnat i konflikt med lärare.
Kontaktuppgifter hittar du både på
vår hemsida och på Chalmers hemsida.

Pokerturnering
På måndag arrangerar Chalmers
Cortège Committé en pokerturnering
för de 50 första gästerna. Första pris
är en Byggrock, d.v.s. den lyckliga
segraren får fritt tillträde till byggplatsen, öltältet och gasquen – utan
att behöva sälja ett enda program!
Tid: Måndag 27:e februari kl. 18
Plats: Samling utanför John L´s i kårhuset
Endast kårmedlemmar får deltaga.
Kom dit! Missa inte! Bygg Cortège!
Bindande anmälan till Cortègen ska
vara inne senast 17:e mars.
Var stygg – Våga bygg!
/CCC

Ett OS för framtiden

När ännu ett fantastiskt olympiskt
spel precis har stängt dörren infinner
sig en känsla av saknad. De tidigare
så spännande och rafflande sporterna
har med tiden blivit grå och förutsägbara. Vem är till exempel förvånad
när Sverige slår Schweiz i hockeykvartsfinal? Möjligtvis de amerikaner
som har så svårt att skilja de båda länderna åt.
Nej, ett vinter-OS ”i tiden” är vad
som krävs för att inte evenemanget
skall dö ut inom kort. Vad som behövs
är en annan approach med nya grenar
och flashiga kommentatorer.
Allt för länge har ryssar och skandinaver skådats dregla på kapp i spåret.
Mil efter mil på samma tråkiga sätt
utan ett uns av stil eller finess. För
att öka spänningen borde man istället
t.ex. låta JAKTstart i skidskytte leva
upp till namnet.

I grund och botten behöver man
bara tjuvtitta lite på dokusåpatrenderna för att komma med uppslag.
Varför inte låta nybörjare utöva backhoppning, låta tv-tittarna rösta ut de
deltagare man inte gillar eller kanske
filma ALLT som händer i lägret och
sända detta live på nätet, listan är
nästintill outtömlig.
Sverige skulle sköta sig utmärkt
i det nya formatet. Tänk er en
lättklädd Göran Persson i skeleton,
ivrigt påhejad av Adam Alsing och
Pepe Eng. Eller föreställ er reaktionerna när Martin Timell snickrar ihop
en backhopnningsbacke i pausen. Det
vore bra TV.
/Farbror Modulen

”Visste du att...”
...alla backhoppare har skyddslina då deras försäkringsbolag kräver det?

/Johan Lodin
Sociala enhetens
ordförande

...puckar och laxar ofta förväxlas i Norge?
...detta är anledningen till att Norge är så dåliga i hockey?

