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Valkommen till ED!

Hej!
Stora gratulationer till dig som blivit antagen till studierna på Linköpings
universitet, speciellt till Campus Norrköping och Elektronikdesign!
Jag vill även välkomna dig in i gemenskapen på Civilingenjörsprogrammet
för Elektronikdesign.
Under dina två första veckor kommer du inleda studierna med en
Matematisk grundkurs, träffa dina klasskamrater och göra olika aktiviteter.
Du kommer även att stöta på faddrar, äldre studenter som jobbar
ideellt för att göra mottagningen så bra som möjligt.
Ditt program tillhör ED-sektionen och vi i sektionsstyrelsen jobbar aktivt
med de frågor som ni studenter tycker är extra viktigt. Vårt arbete är ideellt och målet är att alla studenter på Elektronikdesign är nöjda med sin
utbildning och studielivet i övrigt.
Delar av styrelsen kommer ni träffa på sektionskvällarna under
mottagningen.
Din kår heter LinTek (Linköpings Teknologers studentkår). Det är frivilligt
att vara kårmedlem men genom att vara det stödjer du det organ som jobbar för att din utbildning och studieliv ska bli så bra som möjligt. Gratulerar till ett bra val! Vi ses under mottagningen.
Emil Bendz Sörensson
Ordförande ED-sektionen 20/21

@Elektronikdesign
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Generalens halsning
Du har valt att studera Elektronikdesign vid Linköpings Universitet,
Campus Norrköping. Studenterna på ED programmet och speciellt Kretsn är väldigt
glada över det valet som just du har gjort.
Inom snar framtid kommer du att kunna ta del av alla de möjligheter som finns på
Campus Norrköping. Universitetet är beläget med en utsikt över Motala Ström
vilken går förbi precis utanför fönstret. Du har gångavstånd till centrum med
affärer, gym och restauranger. Samtidigt som skolans placering bjuder på en
underbar miljö och nära till natur.
Under de två första veckorna efter uppropet kommer du att få uppleva något utöver
det vanliga, nämligen en period som kallas Nolle-P (Nolle-perioden). Nolle-P heter
just så för att det ligger innan ordinarie läsperiod och Nollan kallas för Nollan därför
att Nollan inte blir etta förrän efter sista helgen på Nolle-P.
Nolle-P är ingenting som ska förknippas med något dåligt, denna period är endast
till för att Nollan skall känna sig välkommen till studentlivet, lära sig hitta i Norrköping och ha det fantastiskt roligt! Nolle-P kommer att bjuda på nöje och sysselsättning för alla och kommer vara fullspäckat med roliga aktiviteter och fester.
Under denna period kommer Nollan även att läsa sin första mattekurs kallad
Grunken (Matematisk grundkurs). Inför studiestarten kan det vara bra att ha
repeterat gymnasiematten. Ett tips är använda sig utav repetionsmaterialet som
Nollan ska ha fått från LiU. Det är helt frivilligt och man väljer själv om man vill slutföra kursen, men Kretsn rekommenderar Nollan att ge det ett försök!
På www.kretsn.se finns det lite mer repetitionsmaterial och Nollan kan även finna
information om scheman, se bilder och ställa frågor till Kretsn. Där finns även en
nolle-enkät Nollan kan fylla i. Kretsn rekommendear Nollan starkt att besöka sidan.
Under Nolle-P kommer det finnas en mycket trevlig skara faddrar som finns till för
Nollan och även om Kretsn är allvetande går det oftast även bra att ställa frågor till
dessa. Kom ihåg Nollan att alla som är med och anordnar Nolle-P gör det för just er.
Faddrarna kommer vara med på alla aktiviteter och de kan vara behjälplig Nollan
med viktiga saker så som tillfälligt boende, matteplugg och vart Nollan hittar bäst
snabbmat. De skall helt enkelt se till att Nollan får en så bra start på studierna som
möjligt. Givetvis finns även ditt phadderi Kretsn hos dig, ofta närmare än du tror.
Som avslutning på detta brev vill jag rekommendera att du tar vara på denna
Nolle-period, inte för vår skull utan för din egen skull. Många studenter pratar om
hur roligt de hade under sitt Nolle-P, ett minne för livet. Vi finns till för att göra ditt
Nolle-P till ett episkt minne som består! Ännu än gång hälsar vi Nollan välkommen
till Elektronikdesignprogrammet vid Campus Norrköping
PS.
Zehner ser allt, Nollan.
Med ledande hälsningar, Kretsn 7E4
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Vi är Linköpings teknologers studentkår, LinTek. Kåren är
ett studentdrivet organ som alla sektioner samarbetar
med och vi jobbar för att studenter ska ha den bästa möjliga upplevelsen på universitetet.
LinTek ser till att studenters åsikter om tentor, arbetsmiljö
och mycket annat tas vidare och jobbar också med saker
som näringslivsevent, fester och studiehjälp.
Som medlem i LinTek stödjer du allt det här och får också
en hel del schyssta förmåner.

Vill du bli medlem?

Du kan skriva till oss
om du får problem
eller har frågor du
vill driva!
Utbildning:
ua@lintek.liu.se

Skanna QR-koden eller
läs mer på LinTek.liu.se

Studiemiljö:
sac@lintek.liu.se

Viktig info
Nollan
Är vad nya studenter kallas då de
fortfarande går period noll
(Nolle-P), detta har alltså inget med
Nollning att göra. Nolle-P är till för
att Nollan ska lära känna nya Nollan,
få ta del av
studentlivet och få en inspark i
studierna. Nollan kommer inte att
utsättas för någon nollning då detta
är något vi tar avstånd från.
Fler nya ord och uttryck finns förklarade i ordlistan på sidorna 36-37.
KONTAKT
Om Nollan har funderingar på
Nolle-P kan Nollan gå in på Kretsns
hemsida.
För detta rekommenderas en
enhet med internetanslutning,
knappa in adressen:
www.kretsn.se
På denna sida kan Nollan få tag på
de epost-adresser som är lämpliga
att använda om Nollan vill ställa
frågor och få svar via e-mail.

NOLLE-ENKÄT
På Kretsn.se, finns en jättebra enkät.
Den bör Nollan fylla i och skicka
snarast. Syftet med
enkäten är att Nollan ska ha så roligt
som möjligt under Nollans första två
veckor på Campus.
Det är av yttersta vikt att Nollan fyller i allergier, specialkost eller annan
viktigt information.
KLÄDER
För mycket länge sedan började
människor känna ett behov av att
dölja sig för andra människor
(en del har valt att inte göra det).
Det var då vi började med kläder.
Dessa varierar för att passa olika
väder och förhållande. Så glöm inte:
Kläder efter väder, Nollan.
SCHEMA
Eftersom att vi befinner oss i en
rådande pandemi finns schemat ej
tillgängligt i boken. Detta på grund
av eventuella ändringar tätt inpå.
För att underlätta har Kretsn lagt
upp schemat på:
www.kretsn.se/schema
Det finns även förklaringar av vissa
aktiviteter på sidan 34-35.

6

Hej!

Mitt namn är Catrin
och jag är mottagningsansvarig för
LinTek på campus
Norrköping.
Min uppgift är att
försöka se till att din
första tid på universitetet ska bli så bra
som möjligt!
Har du några frågor
inför eller under ditt
Nolle-p så är det
bara att maila, ringa
messa eller varför
inte ropa på mig?
Vi ses i Augusti
ma-nkpg@lintek.liu.se
0723-41 23 42

Catrin Fandrey
Mottagningsansvarig Norrköping 2020

Covid-19
Under de rådande omständigheterna måste vi alla hjälps åt för att minska
smittspridningen. För att Nolle-veckan ska kunna genomföras så säkert
som möjligt är det viktigt att Nollan:
* Tvättar händerna ofta
* Stannar hemma om Nollan har symtom, även om de bara är lindriga.
* Håller avstånd till varandra.
* Hostar och nyser i armvecket
Phadderiet vill förtydliga att ingen av aktiviteterna är obligatoriska (förutom uppropet) och känner man att man inte vill delta om man är orolig
eller av andra anledningar är detta helt okej.
Vid frågor kontakta General Zehner Die Unüberwindliche på:
Instagram: Kretsn7E4
Facebook: Kretsn - Det Ledande Phadderiet
E-Mail: General@Kretsn.se
Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer samt de riktlinjer angivna av
Linköpings Universitet samt LinTek.
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Zehner ser allt
gör du, nollan?
Att Zehner ser allt är sen gammalt, Nollan.
Nedan finns två vackra bilder på Zehner, en lite vackrare än den andra.
På den nedre bilden är sex saker ändrade på Zehner. Ta fram pennan och
ringa in de alla och visa upp för Zehner för en fin överaskning kanske,
Nollan.
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HIstorian om kretsn
I tidernas begynnelse skapades
Kretsn.

Nollan befann sig plötsligt i fara.

Detta var under samma kaotiska
tid som universums lagar fastslogs
och på ett ungefär då Täppan
uppfördes.
Med hjälp av universums
bakgrundsstrålning kan man spåra
tillbaka till detta ögonblick.
Detta eftersom Kretsn utgav spår
av kanel i samband med att de
åstadkom alla elektromagnetiska
lagar. Skapelseögonblicket kan
även spåras medelst övertoner
i jordens gravitationsfält, vilka
uppstod när Kretsn böjde
rymdtiden och trotsade alla
nyblivna naturlagar.
I ett elektromagnetiskt fält nära
ett trasigt vägguttag på Täppans
plan fyra började de existera i vår
värld.

Generalen insåg allvaret. Zehner
vände sig därför till Zehner
Auf Dornröschen och hans ädla
springare Zehbrer vilka varit i
viloläge åtminstone sedan big
bang.
Med hjälp Zehbrers 5G-krafter
kunde Zehner lokalisera de andra
kretsianerna i hopp om att sluta
Kretsn.
Zehner fann Zehner Von
Zinsermäßigung vid Strömmen,
där Zehner stod och kastade
guldmyntww för att försöka förstå
sig på ytspänning. Santa Maria flöt
förbi. Tillslut var pungen tom och
Strömmen full. Zehners vandring
fortsatte.
Intill TP4027, nära regnbågens slut,
uppenbarade sig ett vitt sken. Det
var Zehner Von Trägerwelle som
försökte skapa ny slags energi. Det
var vid detta tillfälle som Zehner
skapade morgongympan och gav
de andra kretsianerna kraft att
enligt Lenz lag fortsätta sökandet.

Bruna kåpor och glödande röda
ögon. Ändlös kunskap från
sandaler till huva. För att vanliga
dödliga och Nollan skulle kunna
tilltala dem i tid och otid, gav de
sig själva namnet Zehner.
General Zehner Die
Unüberwindliche såg sig förbryllat
omkring från sin avsats i grottan.
Zehner såg upp och Zehner såg
ner. På så vis skymtade Zehner
plötsligt en figur i gul attiralj.
Nollan.
Bakom Nollan skönjade generalen
en skugga. En skugga som slöt om
och fördunklade. Solen stod i zenit.
Skurkeriet.

Zehner Der Verschlimmbeßern
hittades sittande på en trebent
stol ett stenkast bort. Zehner såg
generalens allvarsamma blick och
förstod att det var dags att trotsa
gravitationen och resa sig upp för
att bege sig vidare.
Zehner landade i tanken och på
marken. Att sitta eller inte sitta var
frågan.
Att undsätta Nollan var givet.
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Hädanefter satt inte Kretsn mer.

Med ens insåg generalen att han
slutit Kretsn - Det ledande
phadderiet och att de nu var redo
att ta sig anSkurkeriet.
Tillsammans med Legionen,
N-Phadderiet och Familjen
Spystars skulle de rädda Nolle-P.

Plötsligt frammanades en
avlägsen grön galax från vilken
Zehner Die Tochter föll. Zehner
förenades och definitionen av rum
var härmed krossad.
Nu återstod bara Zehner.
Generalen såg sig om både ett och
två varv.

Nollan, era beskyddare nalkas.

Från ingenstans harklade sig
Zehner Von Fingerspitzengefühl
med sin stylofon. Nu var tystnaden
i universum bruten för gott.
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Zehner
die
unüberwindliche
“Det är lätt.”

Karaktäristik:

Ideal

Reservdelar:

Nokia3310

El-skar:

Nollan

Triggar på:

PASCO Capstone

Närmar sig:

Volvo V70 2,4 2002
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Zehner
der verschlimmbessern
“Zehner, zehner.”
Karaktäristik:

Omänsklig

Reservdelar:

Kanel

El-skar:

Studentfiket

Triggar på:

VHDL

Närmar sig:

Flytande tillstånd

Zehner
die tochter
“Allt som glimmar är Zehner.”
Karaktäristik:

Perfekt

Reservdelar:

Mantel

El-skar:

S-N

Triggar på:

Uttal av beige

Närmar sig:

Ödmjukhet
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Zehner
Von fingerspitzengefühl
“Är det jobbigt så gör man det helt enkelt inte.”
Karaktäristik:

Hübris

Reservdelar:

Stylofon

El-skar:

Comic Sans

Triggar på:

Dåliga hemsidor

Närmar sig:

Ett Stylofonsolo

Zehner
Auf dornröschen
“Skulle ha övat mer.”
Karaktäristik:

Konstant trött

Reservdelar:

Ein Fußball

El-skar:

Zehbrer

Triggar på:

Bodediagram

Närmar sig:

Sängen

14

Zehner
..
..

Von tragerwalle
“Sen blev han en ättiksgurka, roligaste skiten jag sett!”
Karaktäristik: MSZ
(Most Significant
Zehner)
Reservdelar:

ATmega328-P

El-skar:

Kretsn

Triggar på:

ICA Basic Röda bär

Närmar sig:

Kylskåpet i TP4009

Zehner
..

Von zinsermassigung
“Gör inte idag, det du kan skjuta upp till morgondagen.”
Karaktäristik:

LSZ
(Least Significant
Zehner)

Reservdelar:

Altera DE-1 Board

El-skar:

Mutor

Triggar på:

Gram-Schmidt
Ortogonalisering

Närmar sig:

Konkurs
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Andra Phadderier

N-Phadderiet

Familjen Spystars

Förutom Kretsn traskar det omkring ytterligare tre Phadderier på Campus.
Dessa är N-Phadderiet, Familjen Spystars samt Legionen.
Tillsammans med Kretsn skyddar de Nollan mot det onda Skurkeriet.

Legionen

Skurkeriet

Vett & Etikett
Här följer några bra tips till Nollan så Nollan kan lära sig hur man beter sig
på Campus. Det är viktigt att Nollan känner till följande oskrivna lagar.
Hälsning
När Nollan möter en phadderist
(exempelvis en Kretsian) ska Nollan alltid hälsa på denne. Nollan ska alltid
vara beredd att möta Phadderister, man vet aldrig var och när de dyker
upp. Phadderister har en förmåga att vara där man minst anar.
Möter Nollan 3 eller färre Phadderister ska Nollan hälsa med “God dag,
Phadderister!”. Nollan kan även använda sig utav alternativen
“God morgon Phadderister!” eller “God kväll Phadderister!” om det faller
sig lämpligt.
Om antalet Phadderister är 4 eller fler ska Nollan byta ut Phadderister till
Phadderiet och istället yttra exempelvis “God dag Phadderiet!”
Tidspassning
På Campus använder vi oss utav den så kallade “Akademiska kvarten”,
även förkortat “AK”, detta innebär att Nollan får anlända upp till 15 minuter
efter utsatt tid på schemat. Står det 12 på Nollans schema kan Nollan utan
att skämams anlända 12:14:58 men det är bra att vara där lite innan, Nollan.
Föreläsaren börjar föreläsningen 12:15:00, och då är det mycket uppskattat
att man redan sitter ner och är redo för föreläsningen. Det finns undantag
då den akademiska kvarten inte gäller , dessa är till exempel Tentor. När
det på schemat står tider då minutrarna är utskrivna (12.00) är det exakt
den tiden som gäller och inte den akademiska kvartne. På Phadderiets
samlingar gäller inte heller AK, så kom i tid Nollan.
MEGALUREN
Megaluren är en fin uppfinning som är till för att Nollan ska höra sitt Phadderi och höra all den viktiga information som de ger Nollan. Så Nollan,
lyssna när Nollan hör Megaluren.
GYCKEL
På universitet är en vanligt förekommande aktivitet så kallade Gyckel. Dessa syns främst på tillställningar som fester, möten eller andra tillställningar(OBS. roligt, Nollan). Dessa går till så att någonting, t.ex. en sång, dans
eller något annat spelas i ordnade, eller för den delen, oordnade, former.
Dessa kan planeras under en lång tid och vara flera minuter långa eller
vara så kallade “spontangyckel” som sker helt utan förberedelser. Gyckel
är en sorts konstform som är väldigt uppskattad, men ett gyckel kan också
få kritik, och därför är det viktigt att tänka på att ett gyckel aldrig får vara
kränkande. Så kila iväg iväg till tänkarstolen(toaletten) och börja fila på
storartade skådespel, finstämda sånger eller totalt urflippade musikaler!
Om det inte tilltalar Nollan så går det också bra att bara njuta av det som
komma skall.
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Andmannen
Andmannen va från början en ung man som studerade på campus
Norrköping. Han va en helt vanlig student förutom det faktum att han
festade lite för mycket och därför inte klarade grunken.
Eftersom han inte klarade grunken klarade han inte heller de andra
mattekurserna Linjär Algebra, Analys 1 och Analys 2. Detta ledde i sin tur
till att CSN vägrade betala ut studiebidrag till denna student. Studentbo
vräkte honom strax därefter då hyran varit obetald allt för länge.
Uppgiven och utan pengar satt han utanför Gripen. Då han kände hur
något kallade på honom. Det var änderna i dammen som hade en sån
stark tilltalskraft att han tog av sig kläderna och började leva med änderna. Han blev Andmannen.
Som Andmannen lever han nu på bröd och havregryn som snälla tanter
matar änderna i dammen utanför gripen med. Han är även Norrköpings
beskyddare och motsvarighet till Batman.
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GRUNKEN
När Nollan kommer till Norrköping ska Nollan inte bara roa sig. Nollan ska
även räkna en del matte. Den första mattekursen som Nollan läser kallas
Grunken av faddrarna, men Matematiska Institutionen har döpt kursen
till Matematisk grundkurs. Teorin kommer Nollan att få på föreläsningar
medan Nollan räknar på lektion tillsammans med sin
klass.
Grunken är ingen repetitionskurs från gymnasiet, utan går djupare. Ett
annat mål med kursen är att Nollan ska få lära sig hur inlärningen på ett
Universitet sker. I två veckor kommer Nollan att bara läsa Grunken, när
sedan läsperioden börjar kommer Nollan att få bekanta sig
med andra kurser. Det är roligt Nollan.
Grunken kommer hålla på efter Nolle-P och Nollan kommer att skriva
tenta i denna kurs. Nollan har säkert hört talas om TENTOR, ett stort prov i
slutet av kursen där man ska kunna allt och sitta i flera timmar och svettas,
men Nollan kan vara lugn det är inte alls lika farligt som det låter. Plus att
Nollan får snälla lärare och faddrar som gör allt för att Nollan ska förstå. I
Grunken kommer Nollan även få skriva tre stycken kontrollskrivningar som
kan ge extra poäng och hjälpa Nollan att klara av Tentan.
Om Nollan räknar igenom det repetitionsmaterial som finns utlagt på
Internet, så går
det ännu lättare att räkna och Nollan får mer tid över till att umgås, för det
tycker Nollan om.
Nollan hittar mer information om matematik på sidan:
http://www.liu.se/utbildning/antagen
Här kommer föreläsarens tips för att det skall gå bra:
* Det lönar sig att räkna under sommaren.
* På universitet använder man generellt inte
miniräknare under mattekurser.
* Det är bra att räkna repetitionsuppgifterna
utan en miniräknare.
* Det är bra att försöka ligga i fas med
lektionsplaneringen.
* Lyssna ordentligt på exempel uppgifterna som föreläsaren går igenom.
Du klarar det, Nollan.
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Radda morgongympan!
Åh nej! Det verkar som att Zehner Auf Dornröschen har försovit sig till
morgongympan. Hjälp General Zehner Die Unüberwindliche att ta sig till
Zehner och rädda morgongympan, Nollan.
Fram med pennan och rädda morgongympan. Visa upp för Zehner för en
fin belöning, Nollan.

Nollebrickan
När man börjar studera så lär man känna många nya människor och
många vill lära känna Nollan. För att underlätta namninlärandet så har alla
Nollan som börjar på LiU en tingest på sig där Nollans namn står klart och
tydligt. De olika utbildningarna har olika tingestar på sig.
Detta för att varje utbildnings faddrar ska kunna se till att Nollan
inte kommer bort.

“Miss World”-band
Nollan som börjar ED ska bära ett “Miss World”-band.
Detta ska Nollan fabricera och ha med sig till Norrköping.
Nollebrickan ska vara av gult tåligt tyg med en bredd på 12.14cm.
Eftersom att Kretsn tycker att Nollans säkerhet är väldigt viktig så ska
det på insidan av bandet finnas kontaktuppgifter till en nära anhörig till
Nollan. Detta är väldigt bra ifall att det mot förmodan skulle hända Nollan
något. Givetvis så ska Elektronikdesigns logotyp vara presenterad. Nollan
får även pluspoäng om Nollans band lyser eller blinkar.
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Nagot gott, kanske

Nollan har med största sannolikhet funderat på vad Zehners favorit
bakverk kan vara. Baka, baka liten kaka, Nollan.
Garnering:
110010 g Smör
010 msk strösocker
Sjukt mycket kanel
(Det är här smaken sitter, Nollan)
010 tsk vaniljsocker
pärlsocker

Ingredienser:
11001000 gram Smör
01 msk Kardemummakärnor
11001 cl Vetemjölv
10100 cl Socker
01 krm Salt
011 Ägg
Sjuka mängder kanel

Så här gör Nollan:
- Sätt ugnen på 111011001 Kelvin
- Spänn fast ett bakplåtspapper i en form med löstagbar kant, ca 11000cm
i diameter.
- Smält smöret och låt svalna
- Mortla kardemummakärnorna
- Blanda mjöl, socker, kardemumma och salt i en bunke
- Rör ner smör och ägg med en slev eller visp(vispa inte, Nollan.)
- Häll smeten i formen och ös ner med kanel.
Garnering:
- Smält smöret och blanda med socker, vaniljsocker och sist men långt
ifrån sist, kanelen.
- Ringla garneringen på smeten och strö på pärlsocker och kanel.
- Grädda mästerverket mitt i ugnen ca 1111 minuter.
- Låt svalna på galler.
- Njut, Nollan! Det är du värd.
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overall
Overallen är det perfekta klädvalet då det nalkas kravall eller liknande.
Den kan bäras i alla väder och tål både regn och smuts. Overallen smyckas
med märken som studenten köper eller byter till sig. Nollan kommer att få
möjlighet att köpa sig en egen overall efter Nolle-P.
Overallen beskriver mycket mer än vad man tror. Alla olika program och
utbildningar har sin egen färg på overallen samt revärerna som smyckar
overallens sidor.

Faddrar/Fadder
En fadder är en student med ansvar för att sköta den direkta kontakten
med Nollan. Alltid klädd i overall och faddertischa. Det cirkulerar rykten
om att faddrarna inte har några andra kläder än overallerna, lyxigt!
En fadders främsta uppgift är att alltid vara redo att hjälpa Nollan med det
som behövs. Så var inte rädd för att fråga en fadder om du har en fråga,
Nollan.
Linköpings universitets
märke sitter på vänsterarmen

ED-overallen

Tekniska Högskolan-märket
skall pryda det högra bröstet

Sektionsmärket bärs
med stolthet,
närmast hjärtat,
Nollan.
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Revärerna beskriver
tillsammans med
overallens färg vilket
program man går. Det
betyder att Nollan får
gula.

*I
=R
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ZEHNER

Studentens namn brukar
pryda det högra byxbenet
så alla kan se

Kanel<3

Det är tradition att
skriva söta och roliga
hälsningar på varandras
overaller. Låt fantasin
flöda, Nollan.

..

•

Vem ar vem pa Campus?
- Utbildningar Lintek (Campus Norrköping)
MT
Medieteknik
Civilingenjörer
Phadderi: Legionen
Festeri: 3Cant
Bygg
Byggnadsteknik
Högskoleingenjörer
Phadderi: N-Phadderiet
Festeri: Fest-N
GDK
Grafisk design & Kommunikation
Kandidatexamen
Phadderi: Legionen
Festeri: Tryckbar
KTS, FTL & SL
KTS: Civilingenjörer
FTL & SL: Kandidat
Phadderi: Familjen Spystars
Festeri: Escort & 3Cant

- Övriga utbildningar i Norrköping
Kultur, Samhälle och Mediagestaltning
Sjuksköterskor
Miljövetare
Samhälls- och kulturanalys
Socionomer
Lärare
Arbetsterapeuter
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Sektioner
SEKTIONER
SEKTIONER
SEKTIONER

Festerier
FESTERIER
FESTERIER
FESTERIER

Graﬁsk design
design
Grafisk
Grafisk
Grafisk
design
design
ochoch
och
och
kommunikation
kommunikation
kommunikation
kommunikation

Medieteknik
Medieteknik
Medieteknik
Medieteknik

Elektronikdesign
Elektronikdesign
Elektronikdesign
Elektronikdesign

KTS
KTS
KTS
KTS
och
FTL
och
SL
FTL
och
FTL
SLSL
och
FTL

Byggnadsteknik
Byggnadsteknik
Byggnadsteknik
Byggnadsteknik

Tekniska
fakulteten
Tekniska
fakulteten

Medicinska
fakulteten
Medicinska
fakulteten

Filosofiska
fakulteten
Filosofiska
fakulteten
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Phadderier
PHADDERIER
PHADDERIER
PHADDERIER

festerierna
Festerierna på Campus finns till för att just du, Nollan, ska trivas och ha
roligt. De ordnar allt från temafester på kårhuset Trappan till de
mest knasiga lekarna Folkparken. Det är svårt att mista en festerist
“in action”, de sprider generöst sin festglädje omkring sig.
De kan tyckas komplett tokiga, men inom varje festerist bor en flitig
student. Kom ihåg dessa ansikten, Nollan, du kommer med säkerhet stöta
på dem flera gånger under ditt första år på LiTH!

Nollans festeri:
3Cant
Här är Nollans egna festeri, 3Cant, som är festeri för de tre
civilingenjörsutbildningarna här på Campus Norrköping.

3Cant

Civilingenjörernas festeri

Tryckbar

Grafisk design &
kommunikation

Fest-N

Byggnadsteknik

*V

Escort

Flygtransport & logistik
Samhällets logistik

Hej nya student!
Vi har ny och begagnad kurslitteratur,
kompendier, kontorsmaterial,
mobiltillbehör, overallstillbehör m.m.
Hos oss får du hjälp att hitta rätt
kurslitteratur.

50% rabatt
på ett Bokabkollegieblock.

Besök våra butiker i Täppan och
Kårallen eller på www.bokab.net.

En del av *Visa upp denna annons i kassan i vår butik i Täppan eller Kårallen. Rabatten gäller 1 block per kund . Giltig till 200930
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GRIPEN

MARKATTAN

HUGO/PULS

Schemaförklaring*

..
Allmant

Alla samlingar till aktiviteterna sker alltid “Mellan Husen” om inget
annat anges. Hittar Nollan inte, kan Nollan med fördel fråga en
overallklädd fadder. Minns inte Nollan hur elektronikdesigns overall ser ut,
kan Nollan se sidan 26 i Nolleboken.
Symbolen
betyder att ingen alkohol
					 får konsumeras under aktiviteten.

Morgongympa

Kretsn skänker energi till Nollan med hjälp av morgongympa.
Viktigt att röra på sig, Nollan! Nollan behöver inte byta om.
Eventuell information kring viktiga händelser som inträffar under dagen
ges även ut.

Lunchaktiviteter
Lunch på Campus
Första dagen på Campus bjuds Nollan på lunch. Jättegott Nollan!
Något spännande Mellan Husen
Något spännande Mellan Husen som Nollan inte vill missa!

Andra aktiviteter:
Frukost med ED-styrelsen samt upprop
Klockan 08:00 bjuder ED-sektionen Nollan på frukost på Campus i Täppan
på plan 5. Fråga en av alla overallklädda faddrar om hjälp för att hitta!
Efter frukosten går Nollan tillsammans med faddrarna till salen där
uppropet kommer att hållas. Väldigt viktigt, Nollan!
Campusrundvandring
Nollan får en rundvandring runt Campus. Här kommer även ett tillfälle
för Nollan att köpa biljetter till fester och sittningar.
Lär känna Nollan, Nollan.
Nollan är långt från den enda Nollan, för att gör Nolle-P roligare har Kretsn
förberett en rolig aktivitet. Så att Nollan kan lära sig saker som andra
Nollans namn och andra viktiga saker.
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Phadderiernas Skattjakt
Phadderierna har anordnat en skattjakt för Nollan och vem vet vad det
finns för skatter som Nollan kan hitta på vägen. Ät en stadig måltid innan,
ha bra skor och kläder efter väder, Nollan.
Slagphältet
För Nollan kan alla LiUs föreningar vara en enda stor jungel.
Men frukta ej Nollan. Här får Nollan en chans att bekanta sig med dem
lite mer, även ett ypperligt tillfälle för lite frisk luft. Samla poäng i de olika
aktiviteterna och lekarna för att vinna på det stora Slagphältet.
Frisk luft innebär utomhusaktivitet, fördelaktigt med bekväma skor samt
kläder efter väder. Fördelaktigt att äta innan, Nollan.
Ettans dag
Nollan vaknar upp som Ettan och kan tillsammans prata om allt kul som
hänt under Nolle-P. Dessutom får Ettan leka massvis med roliga lekar i
Folkparken tillsammans med andra Ettan.

NaffiNkpg

NaffiNkpg

Vi idrottar för
att det är kul!
Norrköpings Akademiska Förening För Idrott

HALVA PRISET!

Hej! Det är vi som är Naffi.

Student på teatern

Vi vill se till att alla studenter ska kunna sporta och ha kul.
Kom på våra prova-på-veckor (v.36 & v.37) och testa alla våra olika
aktiviteter helt gratis!

*Eftersom att vi befinner oss i en rådande pandemi är det viktigt att
Nollan tänker på att dessa aktiviteter är preliminära. Eventuella ändringar
samt fullständigt schema kommer att finnas på www.kretsn.se så glöm
inte att hålla utkik där, Nollan.

Ordlista
AK
Akademiska kvarten, innebär att
Nollan utan skam kan dyka upp
12:14:58, när det står 12. på
schemat.

LinTek
Din studentkår, Nollan. De hjälper
Nollan och alla studenter samt ser
till att dessa trivs på universitetet.

CSN
De lånar ut pengar till Nollan.

LiU
LiU - Förkortning för Linköpings
Universitet.

Dugga
Ett annat ord för kontrollskrivning
vilka är väldigt bra att klara,
Nollan.

LiU-Kort
Medtages alltid på Trappan och
gör att Nollan kan ta sig runt på
Campus.

Eventband
Ger Nollan tillgång till evenemang
och annat som arrangeras under
Nolle-P. Sitter på Nollans arm
under Nolle-P, bör ej klippas bort.

“Mellan husen”
Bra mötesplats mellan Täppan
och Kåkenhus där Nollan
säkerligen kommer stämma träff
med andra Nollan.

FilFak
Filosofiska Fakulteten.

Microkö
Tid för eftertanke. Ta vara på den,
Nollan.

Gasque
Sittning där Nollan bär finkläder,
äter mat och roar sig. Något att se
fram emot, Nollan.

Märken
Finns på ovven och är en typ av
dekoration.
Nollan
Så benämns alla nya studenter
under Nolle-P. Detta sker inte för
att på något sätt markera värde,
utan för att de nyintagna inte
räknas som ettor förrän Nolle-P är
slut.

Häfv
Sofistikerat sätt att med hast
dricka alkoholfri maltdryck.
Kravall
Fester där man overall, “står för
krav på overall”.

Nollebricka
Vackert band dekorerad med
Nollans namn, som bör bäras dag
som natt. Underlättar när Nollan
ska lära sig namnen på andra
Nollan. Nollan har Eventbandet
runt handleden.

Kåravgift
Avgift som betalas av studenter
för att föra LinTek framåt.
Ladok
Hemlig låda, där Nollans
akademiska poäng lagras.
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Nolle-P
På högskolan indelas varje termin
i två perioder. I ettan läser Nollan
period 1 till 4, i tvåan 5 till 8 osv.
Inskolningsperioden ligger innan
period 1 därför kallas denna för
period 0, Nolle-P.

Ovve
Annat namn för Overallen.
Bekvämt och oömt klädesplagg
som visar vilket sektion man
tillhör.
Tenta
Ett skriftligt prov.

Ohms Lag
Förutom att vara kanske den
viktigaste lagen i lagboken så
ropar även ED-Nollan Ohms Lag
istället för omstart som de andra
Nollan gör vid gyckel.
Bra att veta, Nollan.

Tenta-P
En period fylld med trevliga
tentor som är allt annat än
omöjliga. Glöm inte det, Nollan.
TekFak
Tekniska Fakulteten.

Sittning
En fest där man sitter ner. Zehner
Der Verschlimmbeßern älskar den
här typen av fester. Exempelvis
är Nollesittningen en mycket fin
sådan fest.

Trappan
Studenternas helt egna kårhus.
Här finns alla kårer, Kårservice
och myckt annat man som
student behöver. Självklart kan
man även äta, dricka och roa sig
här också, Nollan.

Skvallertorget
Korsningen nedanför Campus
där fotgängare har företräde och
högerregeln gäller cyklister som
bilar. Var försiktig, Nollan.

Trappans Café
Ett fik i Kåkenhus där Nollan kan
köpa kaffe och dylikt. Gott, Nollan.

Strömmen
Vattendrag som leder till Motala.
Här badar man INTE, Nollan.
Trots ström är det ej fördelaktigft
att ladda sin telefon här.

Östgötska
Nollans nya favoritdialekt.

Studentfiket
Ett studentdrivet fik i Täppan där
Nollan kan köpa kaffe och annat
trevligt.
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Phadderistspelet
Som Nollan vet(eller åtminstone kommer lära sig), så älskar
Phadderisterna att leka. Kretsn vill därför introducera Phadderistspelet. Ett
spel där Nollan genom att samla idolkort kan lära känna Phadderister och
andra Nollan.

Nollan behöver:
- Tre idolkort. Om Nollan har fler än så, får Nollan välja ut tre kort att spela
med.
- En annan Nollan.
o

..

Sa har spelar nollan:
Varje Nollan har sina tre kort och studerar dem. Phadderistspelet handlar
om såväl tur som skicklighet. Försök lägga kortens färdighetspoäng på
minnet. Vänd sedan på korten så att avigsidan hamnar uppåt och blanda.
Framför vardera Nollan ligger nu en hög med tre kort i okänd ordning.
Utse vem av Nollan som ska börja.
Nollan som börjar bestämmer vilken av de tre färdigheterna 1, 2 eller 3 som
ska spelas ut först. På given signal vänder båda Nollan upp sitt översta kort
i högen. Nollan med högst färdighetspoäng på den valda färdigheten 1, 2
eller 3 vinner omgången.
Nu är det den andra Nollans tur att välja vilken av de kvarstående färdigheterna som ska spelas ut. Här gäller det att tänka taktiskt och komma
ihåg hur starka ens kort var. Om en Nollan har vunnit båda omgångarna är
spelet slut. Om Nollan har vunnit en omgång var fortsätter spelet.
Om det skulle gå till en tredje omgång innebär det att det bara finns en
färdighet kvar att spela. På given signal vänder båda Nollan upp det sista
kortet i högen. Om Nollan av en händelse skulle vinna lika många omgångar var vinner den Nollan som har flest använda färdighetspoäng.
Zehner
Von Fingerspitzengefühl

PHADDERISTSPELET

Första färdigheten
av totalt tre

I SAMARBETE MED

1

Thrashtalk
Zehner trashtalkar sin
motståndare så denne
blir sårad.

4 av 4 möjliga
färdighetspoäng

LINKÖPINGS TRYCKERI AB

HOS OSS FÅR DU SOM STUDENT
15% RABATT PÅ TRYCKSAKER

2 Prokrastinering

Zehner blir stressad och
skjuter upp sina problem.

3 Glappkäft

När Zehners käft börjar låta,
slutar den aldrig.

RödaBär1337
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- Norrköpings bästa kårhus
Kårhuset Trappan – Studenternas vardagsrum
Kårhuset Trappan drivs till stor del av ideellt
arbetande studenter som ser till att du varje
vecka kan gå på pubar och nattklubbar. Som tack
får de mat och dryck till ett kraftigt reducerat pris,
gratis (och köfritt) inträde till alla nattklubbar och
mycket mer!
Trappan har precis flyttat till campus för att
komma närmare er - Studenterna! Just nu pågår
det fortfarande renovering av lokalerna och därför
kan vi inte erbjuda samma verksamhet som
tidigare, iallafall inte under höstterminen.
På kvällarna dressar Trappan om till pub. Kom
och ta en öl med vänner och testa på våra egengjorda hamburgare. Här finns bland annat billig
mat och dryck, kul (och gott!) att testa!
Trappan är även studenternas nattklubb där olika
studentföreningar anordnar fester lördagar året
runt. Då vi precis har flyttat, väntar vi ivrigt på att
få dansa på nattklubbarna efter jul!
Bli en del av gemenskapen på
personal.trappan.nu

KÅRHUSEN I LINKÖPING:

KÅRHUSET TRAPPAN ÄR EN DEL AV:

Välkommen till Norrköping!
Norrköping, Peking, Norrpan... kär stad har många namn. Norrköping växer och utvecklas
ständigt, men något som består är att du sällan behöver gå någonstans som tar mer än sju
minuter.
VÄLKOMMEN TILL CAMPUS

Campus Norrköping vid Linköpings universitet ligger i centrum, i det så kallade
Industri-landskapet precis vid Motala ström. På några minuters gång når du huvudstråket
Drottninggatan, det mysiga kvarteret Knäppingsborg, Kårhuset eller resecentrum.
Campus består av gamla industribyggnader som har fyllts med nytt innehåll och utsikten
över vattnet sätter sin prägel på hela området.
VÄLKOMMEN ATT SHOPPA

I Norrköping finns tre stora handelscenter, Norrköping City, Mirum Galleria och Ingelsta
Shopping. Norrköping City ligger mitt i centrum och består av tre större gallerior där det
finns en blandning av större kedjor och mindre butiker. Mirum Galleria hittas i stadsdelen
Hageby där fler än 60 butiker finns under samma tak, tillsammans med större matbutiker
för den flitiga veckohandlaren. Ingelsta Shopping ligger norr om staden och erbjuder ett
50-tal butiker och även här finns en rad större matbutiker.
VÄLKOMMEN ATT RESA RUNT

Den lokala kollektivtrafiken består av bussar, spårvagnar och pendeltåg. Östgötatrafiken
samordnar kollektivtrafiken i Norrköping och resten av Östergötland. Ett tips är att
ladda ner deras app och införskaffa ett resekort, för att alltid ha koll på nästa resa och få
smidigare och lite billigare resor. Mellan de olika Campus går busslinje 73, Campuslinjen,
som är gratis för alla studenter med giltigt LiU-kort.

VÄLKOMMEN ATT BO

Utöver de kommunala fastighetsbolagen Studentbo och Hyresbostäder finns en
rad privata hyresvärdar i Norrköping. Mer information och kontaktuppgifter till
hyresvärdarna som går att hitta på norrkoping.se under fliken ”boende och trafik”.
VÄLKOMMEN ATT TRÄNA

Det finns ett stort utbud av olika gym i Norrköping men även motionsspår, utegym
och tillgång till andra träningsformer så som klätterhall, simhall och squashcenter. Som
student får du dessutom ofta rabatt på gymkort och medlemskap.
VÄLKOMMEN ATT UPPLEVA

Kulturkvarterna Hallarna, biograf Cnema, Norrköpings konstmuseum, Norrköpings
stadsmuseum, Arbetets museum, festivalen Where’s the Music? och Kulturnatten
är bara ett axplock: utomhusbio, stand up och konserter - här finns något för alla.
IFK Norrköping startade 1897 och är en av Sveriges mest anrika och framgångsrika
fotbollsklubbar. De spelar sina hemmamatcher på Östgötaporten.
VÄLKOMMEN ATT ÄTA

Kronjuvelen Knäppingsborg ligger mitt i stadens hjärta precis intill Industrilandskapet
och erbjuder affärer, fik och flertalet restauranger, både i och intill kvarteret.

norrkoping.se
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Inte glömma, Nollan!
Errare humane est(på svenska: “Det är mänskligt att fela”), och på samma
gång är det mänskligt att glömma. Därför kom en gammal phadderist på
denna mycket användbara “kom-ihåg-listan”. Trots att denna phadderist
har patent på denna uppfinning har phadderisten bestämt sig för att låta
Nollan låna denna uppfinning då phadderister gör allt för Nollan.
Phadderiet har även tagit sig friheten att sätta ihop en egen
kom-ihåg-lista som vi hoppas att Nollan kommer att ha stor användning
av när Nollan ska komma igång här i Norrköping. Så Nollan, läs och gör det
Nollan inte redan har gjort.

Läs Kretsn Nollebok (det har Nollan förmodligen gjort då Nollan kommit
till den sista sidan och detta inte är någon manga).
Spara ihop pengar till Nollebandet.
Ta ställning till kåravgiften och betala, kanske...
Fyll i Nolleenkäten på www.kretsn.se
Packa ner tjusig klänning och/eller snitsig kostym till sittningen, samt
lämpliga skor.
Har Nollan inte sökt studiemedel från CSN så kan Nollan göra detta.
Om Nollan har tänkt göra detta, såklart.
Hitta bostad i Norrköping. Se Kretsn.se för tips till bostadssökningen.
Lär dig laga mat. Äta bör man, annars dör man, Nollan.
Krama Mor och Far innan Nollan åker.
Tag med tandborsten (tandtroll är bra, men inte i Nollans mun!)
Sist, men absolut inte minst... Medtag ett riktigt glatt humör!
Har Nollan några frågor eller behöver hjälp med något
(vad som helst, Nollan) så kan Nollan kontakta Kretsn på:
Email: General@Kretsn.se
Instagram: Kretsn7E4
Facebook: Kretsn - Det Ledande Phadderiet
Tveka inte att ställa alla frågor Nollan kan komma på i sommarvärmen!
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Taste of Thailan

Kretsn7E4
www.kretsn.se
Kretsn - Det Ledande Phadderiet

