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Välkommen!
Till att börja med vill jag välkomna dig till
Karlstad universitet och
Civilingenjörsprogrammet. Mitt namn är Sandra
Hellgren och jag är ordförande i SEKE.
Om du har fått den här lilla boken har du tagit det
första stegen till att vara med på en av de roligaste
sakerna man kan uppleva som ny student,
nämligen nollningen. Nollningen är till för dig
som ny student för att du skall ha roligt, lära känna
Karlstad och viktigast av allt; lära känna andra nya
som sitter i precis samma situation som dig!
Nollningen arrangeras av oss äldre studenter som
skall underlätta inträdandet i studentlivet och i
SEKE, som är civilingenjörernas egen förening.
Självklart hoppas jag att du som student vill vara
med i SEKE även i framtiden.
Historien om SEKE började 1975 då SEktionen
för Kemi Ekonomi grundades, under åren som
kom har SEKE plockat upp andra föreningar och
skapat den föreningen vi är idag. Alla som
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studerar mot Civilingenjör eller påbyggnad mot
civilingenjörsexamen har rätt till att vara medlem i
SEKE.
Som Medlem i SEKE får du ett flertal
medlemsförmåner, bland annat erbjuds en rad
olika sittningar som anordnas av sexmästeriet. Om
du hellre vill vara aktiv på annat sätt så har vårt
motionsphöseri halltid minst en gång i veckan,
samt en del andra aktiviteter utanför halltiden.
Via SEKE bevakas även vår utbildning och vi ser
till att den håller hög kvalitet, något som
uppskattas av både oss studenter och universitetet.
Vi bjuder även in till en del företagssamarbeten
som bl.a. lunchföreläsningar med olika företag
vilket ger dig möjlighet att bygga upp ett bra
nätverk inför framtiden.
Jag påbörjar nu mitt tredje studieår på universitetet
och jag har under mina första två år deltagit i ett
stort antal studentaktiviteter. Jag rekommenderar
starkt att delta i nollningen och andra SEKEaktiviteter då detta har gett mig massvis med
skratt, ovärderliga minnen och så många vänner
för livet där nollningen bara var början.
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Den här lilla boken innehåller mycket nyttig
information som du som nolla kan tänkas behöva
för din närmaste tid med oss!
Vi ses på Universitetet, oftast i 21:an!

Sandra Hellgren
Ordförande 2019
SEKE – Civilingenjörerna
Karlstad
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Från Generalerna
Varmt välkomna till SEKE och nollningen 2019
med temat Film. Vi är generalerna Dumbledore,
Gandalf och Saruman. Tillsammans med våra
kaptener, löjtnanter och faddrar kommer vi leda er
in i studentlivet. Framför er väntar två
fullspäckade veckor med lek, sittningar, spex och
fest. Allt för att ni ska lära känna Karlstad och de
härliga människor som ni kommer att spendera de
närmsta åren med.
Den 26:e augusti på eftermiddagen sätter
nollningen igång med buller och brak och
avrundas tre veckor senare med den legendariska
hajken ute i Värmlands skogar. Schemat för
nollningens alla aktiviteter finns förutom i den här
bibeln även på vår hemsida (SEKE.se). Där finns
även kontaktuppgifter till oss generaler som du
gärna får höra av dig till. Glöm inte heller att våra
fantastiska kaptener, löjtnanter och faddrar också
alltid står till tjänst ifall du undrar något eller om
något skulle hända. Vi är här för eran skull!!
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Under nollningen kommer du
att lyda under följande regler:
1. Plagg och föremål som tilldelas under
nollningen medtages till ALLA aktiviteter!
(förutom finsittningen)
2. Kaptener, Löjtnanter, och Faddrar har alltid
rätt!
3. Generaler har auktoritet att både ge och ta
poäng!
4. Glatt humör måste alltid delas med!

Fjäsk uppmuntras!
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OBS!
Fredagen den 2:a September kommer årets första
sittning att äga rum, som dessutom är gratis för
alla. Temat är FILM och bästa utklädnad belönas.
Så kom utklädda i eran bästa outfit, det finns inga
begränsningar!
Det kommer även att vara en finsittning den 10:e
september så glöm inte ta med era snyggaste
kostymer, klänningar och byxdressar!
Med Vänliga Hälsningar
Era magiska Generaler
“May the force be forever in your favor” –
Gandalf
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ERA MAGISKA GENERALER

---------------------------------------"All we have to decide is what
to do with the time that is given
us." – Gandalf
“happiness can be found even in
the darkest of times if one only
remembers to turn on the light”
– Dumbledore
“So you have chosen death” –
Saruman

---------------------------------------
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General
Gandalf
Namn: Mikael Nerman
Telefon: 0739825666
Årskurs: 2 - Energi och
miljöteknik
Fjäsk: Patetiskt
Filmcitat: There is no secret ingredient
Favoritfilm: Kung fu panda
Drömmar: The noodle dream
Konstigt om mig: Har högre grad som student än i
militären
Motto: Ha kul! de blir roligare då
Rädslor: The Matrix
Favoritdrink: Vodka Martini, shaken not stirred
Om jag var en skådespelare hade jag varit: Benedict
Cumberbatch
Vad ser du mest fram emot på nollningen?
-Hörde jag skogsfest?
Om en film skulle beskriva ditt liv, vilken skulle det
vara?
- The secret life of Walter Mitty
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General
Dumbledore
Namn: Månz Nilsson
Telefon: 0767707133
Årskurs: 4 - Teknisk fysik
Fjäsk: Sötsaker i alla dess former
Favoritfilm: Batman the dark knight rises
Nemesis: Tentatanterna
Drömmar: Att äta en hamburgare på 13 tuggor
Konstigt om mig: Kan äta en hamburgare på 14 tuggor
Motto: Jag måste leva över mina tillgångar för att inte
leva under mina värderingar
Rädslor: Att benen och armarna byter plats
Favoritdrink: Pisco sour
Vad är den sämsta idéen du någonsin haft?
-Se hur många körsbärskärnor som fick plats i min näsa
Vad ser du mest fram emot på nollningen?
-Första två veckorna
Om en film skulle beskriva ditt liv, vilken skulle det
vara?
- Underbar och älskad av alla
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General
Saruman
Namn: Simon (Sajmen)
Bolton
Telefon: 0738928989
Årskurs: 4 - Industriell
ekonomi - energi & miljö
Fjäsk: Säg att jag är snygg
Favoritfilm: Mean Girls
Filmcitat: Oh my god Karen. You can't just ask people
why they're white
Drömmar: Bli rik
Konstigt om mig: Spyr högst i SEKE
Motto: Man ska aldrig kasta bäver i trähus
Rädslor: Gammeldansk
Hjälte: Killen i spegeln
Favoritdrink: Tom Collins
Vad är den sämsta idéen du någonsin haft?
-Klappa en vild haj
Vad ser du mest fram emot på nollningen?
-Nollor som bjuder på shots
Om en film skulle beskriva ditt liv, vilken skulle det
vara?
-Sharknado 2
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ERA ÄRADE KAPTENER
----------------------------------------

” YOU ARE A CHILDS PLAYTHING!!!!!!!” – Woody
“You doubt your value.
Don’t ” – Aslan
“It's an elephant bukkake party!” Norman 'Nobby' Butcher

“Tell me bout it, stud“ – sandy
“Fortune and glory, kid. Fortune and
glory” – Indiana Jones

“all energy is only borrowed and
one day you have to give it back” – jake
sully
” Who in the world am I? ” – alice
“imagination has no age” – tingeling

----------------------------------------
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#1 Sandy
Namn: Eleonora “Elli” Berglund
Telefon: 0707510483
Årskurs: 4 - Industriell ekonomi
- energi & miljö
Löjtnant: Rizzo aka Julia Olsson
Fjäsk: Skratta åt mina "roliga"
historier
Motto: Man blir mätt av öl,
men inte full av mat
Filmcitat: "I can't wait to show you my toys"
Konstigt om mig: Om du styr fest lånar jag din tandborste
Nemesis: Ofrivilligt celibat
Om en film skulle beskriva dig, vilken skulle det vara?
- Hobbit

#2 Aslan
Namn: Lange
Telefon: 0733211662
Årskurs: 2 - Maskinteknik
Löjtnant: Ishäxan aka Måns Olm
Fjäsk: Sambuca
Nemesis: Sambuca
Filmcitat: Aah nazg durbatulúk,
ash nazg gimbatulu, ash nazg
thrakatulûk, agh burzum-isig
krimpatul
Konstigt om mig: Reagerar inte på mitt förnamn
Motto: Sluta aldrig försöka
Vad ser du mest fram emot på nollningen? Förfesterna
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#3 Woody
Namn: Klas Forsberg
Telefon: 0722007192
Årskurs: 2 - Industriell ekonomi
Löjtnant: Buzz Lightyear aka
Adam Willman
Fjäsk: Tequila
Motto: Allt under fem bärs är en fika
Filmcitat: “Fortsätt simma!”
Konstigt om mig: Jag äter inte
pannkaka, vidrigaste jag vet!
Rädslor: Korritoaletten
Om ditt liv vore en film, vilken skulle det vara? -Stop, or my mum
will shoot!

#4 Alice
Namn: Nathalie Litzén
Telefon: 0730338400
Årskurs: 2 - Energi och
miljöteknik
Löjtnant: Galna hattmakaren aka
Oskar Holm
Fjäsk: Allt över 40%
Nemesis: Byxor
Filmcitat: Hyss hittar man inte bara på, det bara blir. Och att det är
ett hyss vet man inte förrän efter
Konstigt om mig: Spräckte 3 byxor första halvåret på korri
Motto: Spara vatten - duscha med en vän
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#5 Tingeling
Namn: Sara Lindh
Telefon: 0766201059
Årskurs: 2 - Maskinteknik
Löjtnant: Peter Pan aka
Amanda Helgöstam
Fjäsk: Allt med sprit i
Om jag var en skådespelare
hade jag varit: Rik
Filmcitat: Du ser mig äta en
bajsmacka och du säger ingenting!?
Konstigt om mig: Blir aldrig bakis
Hjälte: Iprenmannen

#6 Jake Sully
Namn: Alma Söderström
Telefon: 0725377179
Årskurs: 3 - Kemiteknik
Löjtnant: Neytiri aka Marcus
Roseen
Fjäsk: Tequila shots
Drömmar: Komma ihåg första
utgången denna gång!
Om jag var en skådespelare hade
jag varit: Hon som spelar Pippi
Långstrump
Konstigt om mig: Beroende av knäckebröd
Motto: Fake it till you make it
Vad är den värsta/sämsta idéen du någonsin haft?
- Det finns inga dåliga idéer bara svaga drinkar
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#7 Nobby
Namn: Edvin Åke Lundkvist
Telefon: 0708627058
Årskurs: 2 - Industriell ekonomi
Löjtnant: Sebastian aka Joel Ryden
Fjäsk: Utmana mig på en shuffle
eller rapbattle.
Motto: Bit IHOP
Konstigt om mig: Bastar i snitt
10h i veckan.
Rädslor: Att förlora poängjakten mot betahanen Simon Hellgren.
Drömmar: Att en gång bli lika kunnig som Marcus Oscarsson.
Vad är den värsta/sämsta idéen du någonsin haft?
- Seketatoo på röven

#8 Indiana
Jones
Namn: Simon Hellgren
Telefon: 0709793845
Årskurs: 2 - Industriell ekonomi
Löjtnant: Henry Jones Sr aka Felix
Andersson
Nemesis: Edvin
Fjäsk: Utmana någon att göra silly salmon
Motto: Alltid mest taggad
Konstigt om mig: Tycker inte om choklad
Drömmar: Att få på mig tröjor utan mina biceps kläms sönder :/
Vad är den värsta/sämsta idéen du någonsin haft? Har bara bra
idéer
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SCHEMA
Vecka 1

Vecka 2

Mån

Introduktion

Beerpong med
JFK & Neonfest

Tis

Förfest i grupper
& utgång nöjes

Beachvolley

Ons

Filmquiz &
karaoke på Rock
Bar

Flottrace +
Flottracefesten

Tors

Lunchföreläsning
Sveriges
Ingenjörer,
5-kamp &
Schlagerkväll

Pluggkväll i
21:an

Fre

Temasittning

Saftslinga +
Djurfest

HAJK!!!!!

Lör

Kortfilmen &
Föreningskamp +
Gubbholmen

Finsittning

HAJK!!!!!

Sön

Flott- och
Flaggbygge

Avslutning

HAJK!!!!!
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Vecka 3

SITTNINGSREGLER
1.

När toastmaster talar så är man TYST!
(håller man käften)

2.

Om man vill att det skall sjungas ropar man
”TEMPO” och är förberedd med ett låtförslag.

3.

Om man vill se ett spex göras en gång till ropar man
”ENCORE”. Detta sker ömsesidigt endast om
spexarna vill samt att toastmaster godkänner.

4.

Om spexarna klantat till sig och man vill ge dem en
chans att återfå sin heder så ropar man
”OMSTART”! (Spexarna kan då ta tillfället i akt att
göra smärre förändringar). Omstart skall INTE
blandas ihop med encore!

5.

De som ej har medfödd sångröst äga ändå rätt att
efter bästa förmåga delta i sången. Alla är dock
skyldiga att sjunga hellre än bra.

6.

Det är strängeligen förbjudet att behålla sitt
goda humör för sig själv!
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SÅNGEr.
SEKEs bröl
Den viktigaste sången att lägga på minnet inför
kommande 5 års sjungande
Å hör, å hör, å hör nu SEKEs bröl
Vi kan, vi kan, vi kan, vi kan förgöra 40 öl
Drick ur min vän, drick ur min vän,
slå följe sen med oss
och om du är själv och nykter ikväll
kan vi ändra det förstås.
Å hör, å hör, å hör nu SEKEs bröl
Vi började som nollor i SEKEs glada gäng,
nu festar vi som dårar, når aldrig ner i säng
Med mycket skoj och massa slit,
en supande elit
Ja vackra och bäst, redo för fest
här står en SEKEIT!
Å hör, å hör, å hör nu SEKEs bröl
Vi kan, vi kan, vi kan, vi kan förgöra 40 öl
Drick ur min vän, drick ur min vän,
slå följe sen med oss
och om du själv är nykter ikväll
KAN VI ÄNDRA DET FÖRSTÅS!
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Nationalsången
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord,
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig vänaste land uppå jord
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna
Du tronar på minnen på fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden
Jag vet att Du är och Du blir vad Du var
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden
Tungvrickar’n
Melodi: Räven raskar över isen
Räven raskar röva riset
Riset raskar rena räven
Å röva ris å röven rös
Å riva räven i röven
Finnen funno femton flaskor
Flickan finna finnen fyller
Å finnen fes å flickan fås
Å fira flickan å flaskan
Lisa längtar leva loppan
Lasse längtar Lisa lära
Å Lisa låg å läxan lär
Å leva loppan i ladan
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Spritbolaget
Melodi: Snickerboa
Till spritbolaget ränner jag
och bankar på dess port
Jag vill ha nått som bränner bra
och får mig skitfull fort
Expediten sa
”Goddag, hur gammal kan min herre va?
har du nått legg, ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg!”
Nej, detta var ju inte bra,
jag ska bli full ikväll
Då plötsligt en idé jag fick,
dom har ju sprit på Shell
Många flaskor stod där på rad,
så nu kan jag bli full och glad
Den röda drycken åkte ner
Nu kan jag inte se nått mer!

Långe dansken
Ikke nu din danske blasketask, MEN NU
Korte dansken
NU!
Brandon Stark
I’m gonna go now
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Strejk på Pripps
Melodi: Inatt jag drömde
Inatt jag drömde något som,
jag aldrig drömt förut
Jag drömde det var strejk på Pripps,
och alla bärs var slut
Jag drömde om en jätte sal,
där bärsen stod på rad
Så skrev de på en konvolut,
och reste sig och sa:
ARMEN I VINKEL
BLICKEN I SKYN
SÅ VAR DET MENAT
WHISKY OCH RENAT
VÅRT MÅL, ALKOHOL
FÖR DEM SOM TÅL – SKÅL!

Ingmar Bergmans snapsvisa
(Alla fattar sina glas.....)
TYSTNAD!
TAGNING!
(Varvid alla dricker ur sina glas.)

Finnen
Titta taket
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Feta fransyskor
Melodi: Tomtarnas julmarsch
Feta fransyskor som svettas om fötterna
de trampar druvor som sedan skall jäsas till vin
Transpirationen viktig e’
ty den ger fin bouquet
Vårtor och svampar följer me’,
men vad gör väl de’?
För...
Vi vill ha vin, vill ha vin, vill ha mera vin
även om följderna bli att vi må lida pin
Flickor: Flaskan och glaset gått i sin
Pojkar: Hit med vin, mera vin
Flickor: Tror ni att vi är fyllesvin?
Pojkar: JA! (Fast större)

Siffervisan
Melodi: Ritsch, ratsch, filibom
1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 75, 6, 7
1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 73
107, 103, 102
107, 6, 19, 27
17, 18, 16, 15
13, 19, 14, 17
19, 16, 15, 11
8, 47!
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STORA
FILMRULLEN 2019
Uppdrag #1 Smoothie Challenge (400p) Faddrarna
bistår med minst 10 ingredienser till en smoothie (lika
många goda ingredienser som äckliga). Dela in er i två
grupper. Skriv ner alla ingredienser på papper och vik
ihop dem så det inte syns vad det står. Lagen drar
varannan lapp och lägger i minst 1 msk och max 1 dl
av ingrediensen i sin smoothie. När era smoothies är
klara så ska alla i varje lag dricka av smoothien tills att
den tar slut. Allt ska självklart filmas. Försök till att
fuska bort de äckliga ingredienserna kommer ej att
fungera och kommer bestraffas!
Uppdrag #2 SEKE-tatuering (3000p) Skaffa en
tatuering med SEKES logga på valfri placering på
kroppen. Gnuggis eller ritad med spritpenna
tillgodoräknas inte och anses som fusk och kommer
bestraffas!
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Uppdrag #3 Maskot (300p) Bygg en maskot som stolt
ska representera er nolle-grupp. Maskoten får bestå av
valfritt material och storlek. Maskoten skall tas med vid
varje nolle-event och ger 20p/dag
Uppdrag #4 Baby! (1000p) Sjung Justin Bieber baby
under ägget/gläntan under lunchtid(12-13).
Framträdandet skall vara i minst 1 min. Bra koreografi
kan belönas! Filma!
Uppdrag #5 Tårtkalas (500p/700p) Köp/baka en tårta
och ta med till förfesten minuspoäng för oätbar,
pluspoäng för hembakad!
Uppdrag #6 Nollningsfilm (1000p) Gör en film om
eran första vecka av nollningen. Filmen ska vara ca 2
min lång och kan vara blandat med filmklipp och bilder
men väl redigerad.
Uppdrag #7 Bada i älven (400p) Bada i Klarälven med
valfritt klädval och doppa hela kroppen. Minst 50% av
er grupp skall bada. Filma!
Uppdrag #8 honk if u’re horney (200p) Tuta på valfri
buss i Karlstad. Filma!
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Uppdrag #9 15 minuter en kvart (400p) Svarva kebab
på en av karlstads gatukök. Filma!
Uppdrag #10 YOO! I like your style! (300p/500p) En
i gruppen ska byta alla kläder (ej underkläder, om ni
inte vill!) med en random människa den inte känner.
Pluspoäng för olika kön. Filma och ta kort!
Uppdrag #11 Så ska det låta (50p/st / 700p) Få alla i
nollningskommittén att sjunga ”Den långe dansken” på
film. Behöver inte vara samtidigt.
Följande personer måste sjunga: Simon Bolton, Mikael
Nerman (Micke), Månz Nilsson, Edvin Lundkvist,
Viktor Lange, Eleonora (Elli) Berglund, Klas Forsberg,
Sara Lindh, Alma Söderström, Simon Hellgren och
Nathalie Litzen. Filma!
Uppdrag #12 Parodi (1000p) Gör ett parodispex eller
film om kapten och löjtnant i din grupp. Spexet måste
visas under gemensam aktivitet med SEKE.
Uppdrag #13 Selfie (200p/kort) Ta en selfie med 3
kaptener/generaler i deras bostad.
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Uppdrag #14 PongMasters (1000p) Sätt juristerna på
plats och bevisa att vi ingenjörer kan detta med
kastparabel och kraft. Vinn finalen i beerpong mot JFK!
Uppdrag #15 Undercover nolla (1000/1300p) Delta i
en annan förenings nollningsaktivtet. Bonuspoäng för
nolleband/nolletröja från den andra föreningen! Prata
med generalerna för mer information om andra
föreningar. Filma!
Uppdrag #16 Vax on, vax off(500p) Vaxa in er grupps
siffra på tre personer. Hårigt måste det vara, filma!
Uppdrag #17 För Narnia... och för ASLAN!
(800/1000p) Drabba samman i ett episkt filmslag vid
Stora torget mot en annan grupp. (minst 5 personer från
varje grupp). Bonuspoäng ges för bra utrustning.
Krigsvrål är obligatoriskt) Filma!
Uppdrag #18 Faddrar vs Nollor (100p/gren) Slakta
faddrarna under den legendariska femkampen.
Uppdrag #19 Delta på nollning (10p/person och dag)
En för alla och alla för en!
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Uppdrag #20 Keep up with the plugg! (15p/person
per föreläsning samt 15p/person per räknestuga)
Ingen rast, ingen ro! Upp och hoppa du vill ju inte
droppa. (Gäller Maga51)
Uppdrag #21 Och årets Oscar går till… (500p)
Vinnarna av spex under temasittningen belönas!
Uppdrag #22 Daaamn Daniel! (500p) Bäst utklädnad
på temasittningen vinner poäng till sin grupp!
Uppdrag #23 Hemligt nattuppdrag (800/600/400p)
Mer information kommer när det är dags!
Uppdrag #24 Tystnad...Tagning! (500p/800p) Spela
in en ikonisk scen från er grupps film (bonuspoäng för
bra regi/skådespeleri). Visas upp under gemensam
SEKE aktivitet. Filma!
Uppdrag #25 Shaken, not stirred (300p) Skapa eran
egen craft cocktail och bjud er kapten och löjtnant.
(straff om den inte är god)
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Uppdrag #26 You have the right to remain silent
(1000p/1500p) Åk polisbil (pluspoäng med handklovar,
inga poäng om du blir arresterad på riktigt!) Filma!

Förstaplats på Kortfilmen 1500p
Andraplats på Kortfilmen 1000p
Tredjeplats på Kortfilmen 500p

Skicka alla filmer och bilder till er kaptens mail.
Lycka till och må bästa nollegrupp vinna!
//Generaler, kaptener, löjtnanter & faddrar
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THE CALL .
Nummer som är VÄLDIGT bra att ha
Polis och ambulans:
112
Studentkåren:
054-700 14 85
Taxi Solsta:
054-10 01 50
Karlstad Taxi AB:
054-15 02 00
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SPONSORER
Våra fina nollningsmärken
kommer ifrån mera.se
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HUNGRIG?
Vi rekommenderar vår kära campuscentrala
pizzeria Yalla Yalla som ska bjuda oss alla på
pizza under nollningens avslutning!
Yalla Yalla hittar du på Duettgatan 4, 656 32
(alltså samma hus som Direkte), eller nås via
telefon på 054-15 33 15
Menyn hittar du på Yalla Yallas facebooksida

36

37

Nu
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