NOLLEBIBEL CURA VT-19

KONTAKTINFORMATION
Telefonnummer
GENERALER

Julia Sjöström
Gustav Pinberg

076 -844 66 03
076 -322 55 39

Lejonens gruppledare

Therese Bood
Jennifer Smith

072 -525 59 55
073 -322 17 15

Björnarnas
gruppledare

David Jonsson
David Zügner

076 -572 70 13
070 -600 30 41

Facebookgrupper:
Cura Vt-19 Lejonen
Cura Vt-19 Björnarna

Nollningsschema

DATUM TID

AKTIVITET

PLATS ÖVRIGT

21/1
Måndag
22/1
Tisdag

18.00

Lära känna kväll

Campus

Nollekläder

16.30

23/1
Onsdag

16.30

Nollekläder,
ta varma
kläder!!
Nollekläder

24/1
Torsdag
25/1
Fredag

16.00

Stadsvandring och Centrum
stadsvandringsfest
på Tempel
Minikampen +
Campus
förbereda spex
inför preppsittning
Preppsittning
Barbros
brygga
Förfest + utgång
Centrum

26/1
Lördag

15.00

17.00

Film och mys.
Cura bjuder på
pizza

Ägget

Nollekläder
Civila
kläder +
nolleband
Myskläder

General Julia
”Hujedamig
sånt barn han
var” – General
Gustav EDIT
om Julia.
Spela meodi för
bästa effekt!!
Hör nu på,
Gonollor så ska
jag för er berätta
Vad en tös nu
gjorde, På en
campus-fest.
Först o främst så
kommer hon från
vårat kära
värmland, grums
bondehålet. Det
var tösens hem.
Ooooo Häärregud sån General, den bästa ni kan fått.
Och Julia var det namn hon bar, JA, Julia hette hon!
Sing-dudel-dej Sing-dudel-dej..
Hör nu på, Gofaddrar så ska jag för er berätta
Vad våra kära Julia åt en-campus-fest.
Tryckte i sig en pizza med mild sås blandad absint, låter kanske äckligt
men ej General’n.
Ooooo Häärregud sån General, dansa kan hon med, Nykter som onykter
det spelar ingen roll!
Nu ska ni få höra hur till Julia ni kan fjäska, bjud’na på en surdrink eller
quota Game of Thrones.
Ut i fingerspetsarna där går ju hästkärleken men man får ej glömma kära
WoW-Jocke.
Ooooo Häärregud sån General, alltid jävligt glad.
Skämtar vid fel tillfällen, men vem gör inte deee!
Lyssna jävligt noga nu så ska jag er berätta hon är vinst galen som bara,
bara den. Beerpong, Shotrace, Hästrace allt hon ju fan bemästrat tänk
på allt detta om ni har en kamp!
Sing-dudel-dej...!

General Gustav
General Julia om
Gustav:
Gustav är en riktigt
äventyrare som överlevt
allt från att bestiga höga
snötäckta höjder till små
och inte så djupa poler.
Som den
skogsäventyrare han är
föredras en riktigt blodig
köttbit till käk och hans
favoritgodis är passande
nog Toblerone med de
snötäckta berget som
symbol. Han är en
hängiven kaffedrickare
men dock en jäkel på att
blanda drinkar med
bidragande faktor till en
lite högre promillehalt.
Ska man bjuda honom på
något föredras mojito som helst ska kombineras med någon form av
dryckeslek.
Vissa kallar honom skogens konung men spindlar är något han gärna
undviker. Om de inte tillagas av Gordon Ramsay förstås som ses lite
som en idol.
Det bästa han vet är göteborgshumor. Han påstår sig även att citerat en
ganska känd fågel "dansar aldrig nykter", men när alla tävlingar är klara
och han fått i sig något stärkande kan man se honom smidigare än
hobitarna från favoritfilmen sagan om ringen dansa fram mellan träden.
"Snäppet vassare än Rickard Olsson"

Utbildningsföreningar på Karlstad Universitetet:
2
BAMSE : Byggingenjörer, Energi- och miljöingenjörer, Maskiningenjörer,
Elektroingenjörer. Aprikos overall.
CURA: Sjuksköterskeprogrammet, Idrottsvetenskap. Vit overall med blå
ränder på sidorna.
I.D.I.O.T : Innovationsteknik- och designingenjörer. Vita byxor med svart
rand på knäna.
IESK: International & Exchange students of Karlstad.
INFERNO: Informations- och Pr-programmet. Svarta byxor med gröna
bokstäver.
JFK: Rättsvetenskap. Gula varselbyxor.
KARLEKON: Ekonomistuderande. Rosa overall.
KEBAB: Biomedicinsk analytiker och biotekniker. Mörkgrön overall.
KNAS:Naturstuderande. Beige/brun overall.
KRAMA: Media- och kommunikationsvetenskap. Turkos overall.
KULTING: Kulturvetenskap. Orange overall.
LIGIST: GIS-ingenjörer, mät- och kartteknikprogrammet. Grå overall.
LINDA: Dataingenjörer, programvarutekniker och civilingenjörer i
informationsteknologi. Bordeuxfärgad overall.
LÄSK: Lärarprogrammet. Röd overall.
MEXIKA: Fastighetsekonomer. Blå overall. MINK: Miljövetenskap. Gul
overall.
PELIKAN: Personal- och arbetslivsprogrammet. Lila byxor.
SEKE: Civilingenjörer. Svart overall med gul text.
SPEX: Socionomprogrammet. Mörkblå overall.
SVIK: Politices kandidater, samhällsanalytiker och samhällsplanerare.Vit
overall.
TURE: Turismprogrammet. Blå overall.

Bussförbindelser Universitetet <-> Stora Torget
Buss 1: Campus – Ikea/Centrum
Buss 2: Mjölnartorpet/Välsviken - Ilanda
Buss 3: Universitetet - Sommarro/Jakobsberg
Alla nämnda bussar ovan går via Stora torget.
Kolla in hemsidan: karlstad.se/karlstadsbuss/
Ladda gärna ner appen så får ni alla busstider live!

Strejk på Pripps
Melodi: I natt jag drömde
I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde
det var strejk på Pripps och alla ölen var slut. Jag drömde om en
jättesal där ölen stod på rad. Jag drack så där ett tjugotal och
reste mig och sa;
ARMEN I VINKEL, BLICKEN I SKYN SÅ VAR DET MENAT,
WHISKY OCH RENAT VÅRT MÅL ALKOHOL, FÖR DEM SOM
TÅL! -SKÅL!!

Spriteboa
Melodi: Snickerboa
Till spritbolaget ränner jag och bankar på dess port. Jag vill
ha nå't som bränner bra och får mig sketfull fort. Expediten
sade godda', hur gammal kan min herre va'? Har du nå't leg,
ditt fula drägg? Kom hit igen när du fått skägg!
Nej, detta var ju inte bra, jag ska bli full ikväll.(IGEN!) Då
plötsligt en idé jag fick, dom har ju sprit på Shell.(och Statoil!)
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!

Lambo
Alla För nu glaset till din mun, tjofadderittan lambo
Drick nu upp din fyllefyllehund, tjofadderittan lambo
Se hur dropparna i glaset rinner ner i fylle-aset lambo HEJ!
lambo HEJ! tjofadderittan lambo
Nu börjar vi få gråa hår, gråa hår, gråa hår, nu börjar vi få
gråa hår, GRÅÅÅÅA HÅR
Mossan växer på vår rygg, på vår rygg, på vår rygg, Mossan
växer på vår rygg, på vår rygg på vår rygg, på vår RYYYGG!
Du dricker som en ekonom ekonom, ekonom, Du dricker
som en ekonom ekonom, EKOOONÅÅÅM!
Solo Jag nu glaset druckit har, tjofadderittan lambo
Ej en droppe finnes finnes kvar, tjofadderittan lambo
Som bevis ska jag nu vända glaset på dess rätta ända lambo HEJ!
lambo HEJ! tjofadderittan lambo
Alla Ja hon/han kunde konsten att va en riktig fyllefyllehund

STORFESTAR-CURA
Melodi: Sjörövarfabbe
Storfestar-CURA - festen e klar Är minsann sjusärdeles bra
Kring varje bar omkring vi far Tjohej haddelittan lej
Sjuksyrra-yrket passar oss Dokumentera och vårda förståss
Sticker hårt och sprutar loss Tjohej haddelittan lej
Men då Vad står på? Storfestar-CURA blir blek och grå! Oj
då Vad står på? Oj oj oj oj oj oj oj (oj oj oj oj oj oj oj)
Storfestar-CURA - röjer på Med lite dropp så kan det nog gå
Blodtransfusion - det kan du få Tjohej haddelittan lej

Ramlar runt och stukar tår Ölet brusar och spriten den slår
Storfestar-CURA illa mår Tjohej haddelittan lej
Kräks och svär och mår inte bra Bättre ölsinne kan vi nog ha
Men festa loss det kan vi bra Tjohej haddelittan lej

Var nöjd med allt som vinet ger
Melodi: Var nöjd med allt som livet ger
Nu åker botten upp igen och vettet åker ut med den världen blir då
vacker, mjuk och skön.
Värst för den som ej spriten tål han hickar fram ett sluddrigt “skål” O far
sen ner i ett djupt alkohol

Barnasinnet
(Växelsång

mellan två grupper, växla styrka på sången)

Ja, vi har vårat glada barnasinne kvar. Säg, har ni erat glada
barnasinne kvar?

Poängjakt
Samla så mycket poäng som möjligt under nollningen med hjälp av samarbete,
kreativitet, stor kämpaglöd och framförallt fjäsk för att öka chansen att ditt lag
vinner nollningen!
För att få godkänt på en utmaning skall nolleklädsel(Nolleband) bäras samt film
eller bild på hela utförande skall upp på erat lags facebooksida! En utmaning
kan bara klaras en gång per lag. LYCKA TILL!
1) Pierca eller tatuera valfri kroppsdel. 8p
2) Drick ett rått ägg. 1p
3) Bygg en maskot av valfritt material och storlek som symboliserar er
nollegrupp. Maskoten skall tas med vid varje nolleevent. 3p
4) Uppträd med ett lunchspex under Ägget eller i Gläntan mellan 12.oo-13.oo.
Så många som möjligt från laget ska medverka i spexet som bör vara längre än 1
minut och väl repeterat. 8p
5) Ta pulsen på en lärare 3p
6) Baka en valfri kaka till en förfest. 1p
7) Cykla igenom driven på McDonalds eller MAX och köp något. 2p
8) Gör en flashmob i Gläntan. 10p
9) Gå till en affär och köp en glass, tappa glassen, be om en ny och stå på dig!
Filma hela förloppet! 2p
11) Få hjälp av en tant eller farbror att gå över gatan. 2p
12) Tuta på valfri buss i Karlstad. 3p
13) Sitt ihop två och två i minst en timme under gemensam aktivitet, knyt ihop
skosnörena eller tejpa ihop benen. 2p
14) Vaxa minst tre personer i laget på valfritt ställe. 2p
15) Gå̊ luciatåg på stora torget där tomtedräkt eller lucialinne måste bäras, bara
en luciakrona räknas inte. 8p
16) Skär kebab på valfritt grillkök. 3p

16) Byt alla kläder med människa du inte känner (inte underkläder om ni absolut
inte vill). Pluspoäng för olika kön. 4/5p
17) Få alla generaler att sjunga ”Spriteboa” som ni hittar i här i nollebibeln. Det
behöver inte sjunga samtidigt. 7p
18) Skapa en parodiscen av generalerna. Spex eller film. Spex måste visas under
gemensam aktivitet med alla lagen samlade. 10p
19 Ta en selfie i minst 1 av generalers bostäder. 5p
20) Bygg en snögubbe utanför universitet och ta en selfie med skapelsen 4p
21) Raka ett ögonbryn 10p
22) Hitta en finne (valfri tolkning) 2p
23) Hitta ”the big five” 4p per djur

Sittningsregler
1. När toastmastern talar är man TYST! När toastmastern påkallar
uppmärksamhet har man tre ord på sig att avsluta pågående samtal. Dock
om det är så att man, som man präglar benämna det, har halva inne så må
man utnyttja fem ord för att avsluta konversationen.
2. När man tycker att toastmastern bör ta upp en sång, påkallar man
hans/hennes uppmärksamhet med: TEMPO!
3. När toastmastern tar upp en sång, sjunger man; samma sång som
toastmastern!
4. Det är strängeligen förbjudet att behålla det goda humöret för sig själv!
5. Intagen föda återtages ej. När maten är slut på sin egna tallrik, fortsätt på
den till höger.
6. De som känner sig osäkra ifråga om sången, torde hålla sig en takt före,
så att när slutet i sången nås, ingen blir efter.
7. De som ej ha medfödd sångröst äga ändå rätt att efter bästa förmåga
delta i sången. Om man vill sjunga en sång på egen hand må detta endast i
undantagsfall göras och i så fall ska det undantagslöst göras under bordet.

8. Dörrar med höga trösklar kallas fönster, dem får man inte gå ut igenom.
9. Kontrollera att era bordsgrannar ej nyttjar rusdrycker så att de får
suddiga ansikten.
10. Under bordet: Håll till vänster

Engagera dig i din studentförening
Nedan ser du flera olika sätt att engagera dig i styrelsen i din studentförening. Vi
ser gärna att nya medlemmar vill vara delaktiga på de olika posterna. Cirka en
månad efter nollningen är det årsmöte för föreningarna då de olika posterna
tilldelas. Hoppas vi ses där!
Ordförande – Representerar föreningen utåt, bl.a. på ordförandeträffar. Leder
styrelsens arbete.
Vice Ordförande – Tar över ordförandens uppgifter då denne inte har möjlighet
att utföra dem.
Sekreterare – För protokoll på styrelsens möten och har hand om föreningens
arkiv.
Ekonomiansvarig – Har hand om föreningens ekonomi, bokföring och
deklaration.
Utbildningsansvarig – Leder arbetet i Utbildningsutskottet* och är
utbildningsrepresentant för sitt program.
1:e Sexmästare – Leder sexmästeriets arbete. 2:e Sexmästare – Bistår 1:e
Sexmästare i att leda sexmästeriets arbete.
PR- och IT-ansvarig – Ansvarar för att få föreningen att synas.
Informationsansvarig. Har även hand om föreningens hemsida, nyhetsbrev och
Facebook.
Idrottsansvarig – Ansvarar för att det finns någon form av idrottslig aktivitet
som arrangeras av föreningen.
(*Utbildningsutskottet består av en representant från varje utbildning.
Utbildningsutskottet verkar för att förbättra utbildningarna)

