
nummer 0
Finforms nollnummer produceras 
av fi nformredaktionen och planeras 
komma ut » ett par gånger « under 
nollningsveckorna. En förutsättning 
för detta är att du berättar för oss vad 
det skall handla om eftersom vi själva 
nollades på stenåldern. 

Skicka texter, bilder eller annat till 
fi nform@ftek.chalmers.se eller lägg i m@ftek.chalmers.se eller lägg i m@ftek.chalmers.se
brevlådan utanför styretrummet. 

Länktips 
Studienämnden har länkar 
till aktuella kurshemsidor, 
scheman och annat bra.  
www.dd.chalmers.se/~snf

Veckobladeriet har före-
läsningsanteckningar och 
gamla tentor.  
www.dd.chalmers.se/~vbl

På fysikteknologernas 
portal fi nns länkar till alla 
föreningshemsidor samt 
F-forumet där Finform har 
en särskild avdelning för 
vild debatt. 
www.ftek.chalmers.se

Vår egen hemsida har många 
gamla fi na nummer. 
www.dd.chalmers.se/~fi nform

Månen har vuxit
Den 24: e augusti röstade Interna-
tionella astronomiska unionen, IAU, 
igenom ett beslut om vilken typ av 
himlakropp som skall få kallas en 
planet. Beslutet innnebär bland annat 
att Pluto inte längre får vara med och 
leka med de stora barnen, men något 
som talas mindre om är att Månen 
iochmed detta blir Solsystemets största 
satellit i förhållande till den planet den 
kretsar kring. 

Finform konstaterar att när någon 
träder tillbaka fi nns plats för någon 
annan att träda fram. 

Finform hör dig !
» Zzzzzz …«

Balder på räknestugan 
dagen efter phadder-

sittningen

Beriktigande
Finform har tidigare hävdat att vi 
visste någonting om temperatur-
skillnaden mellan att Helvetet fryser 
till is och att Finland vinner Eurovi-
sionsschlagerfestivalen. 

Det har nu kommit till vår känne-
dom att Helvetet fryser till is vid en 

Det tog tid för färgen 
att torka, men det 
kan det ha varit värt. 
Ingenting rår på en 
fysiknollbricka i år. 
De är tillochmed 
eldfasta !

helt annan temperatur än vi trodde. 
Då vi inte har mankraft att undersöka 
saken själva tänker vi anta att om 
Helvetet fryser till just is så gör det det 
vid ungefär noll grader celsius. Natur-
ligtvis förutsatt att trycket är ungefär 
detsamma som på markytan. 
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Nollan kommer 
marsch erande med 

pompa och ståt. 

Månen i jordsken. 
Bild : en.wikipedia.org. 



Finform söker 
redaktion ! 
Skulle du vilja göra något från en 
odefi nierbar lista av olika saker som 
fi nformarbetet innebär ? Skulle du vilja 
jobba med oss ? Känner du någon som 
skulle göra jobbet bättre ? 

Ta kontakt med oss ! Vi bits inte. 
Bara Sara ibland, fast inte så hårt. 

Post, e-post eller vardagligt tal går 
lika bra vilket som. 

CHEFREDAKTÖR OCH
ANSVARIG UTGIVARE
Sara Sahlin
sahlsara@student.chalmers.se

EKONOMISKT ANSVARIG
Anders Jonsson

WEB & E-POST
www.dd.chalmers.se/~fi nform
fi nform@ftek.chalmers.se

Finform är F-sektions egen tid-
ning. Åsikter och  värderingar som 
uttrycks i en artikel är artikelför-
fattarens egna och speglar inte 
inställningen hos redaktionen eller 
sektionens medlemmar.

För icke beställt material ansva-
ras ej. Redaktionen förbehåller sig 
rätten att redigera insänt material.

Eftertryck är förbjudet utan 
skriftligt tillstånd från redaktionen.

F noll K på balkongen

Fanborgen som visar att Nollan är på väg

Noll K grillar korv i stora högar

Detta har hänt :
I begynnelsen skapades Universum. 
Strax därefter bildades Fysikteknolog-
sektionen* och i tisdags kom äntligen 
Nollan ! 

Efter samling på Götaplatsen 
marscherades det till Lisebergshallen 
där det pratades och lyssnades för fulla 
muggar. Sedan traskades det vidare till 
Chalmers och Origogården ( avsides, 
men ändå i mitten ). Där fi ck Nollan 
lära sig att vara tyst när Noll K pratar 
samt att hälsa på Dragos. 

Dagen avslutades med hopp och lek 
i phaddergrupper. 

På onsdagen var det lektioner 
och rundvandring i regn och sol och 

[*] : Vi hoppar naturligtvis över några händelser som vi anser vik-
tiga men irrelevanta i sammanhanget såsom Gustav II Adolfs död, 
upptäckten av penicillinet, Göteborgs stora bränder och den starka 
kraftens separation från den elektrosvaga. 

solregn. Det obeslutsamma vädret 
gjorde att Fnoll K: s grillkväll ägde rum 
på Focus och Kemigården. För första 
gången serverades öl. 

Torsdagen blev de diagnostiska 
provens dag. Det tillverkades även 
nollbrickor och svors över färg som 
inte torkade. På kvällen ordnades sitt-
ning i phaddergrupperna. 

Tidigt fredag morgon blev noll-
brickorna godkända – eller inte – av 
alltid lika pigga och glada F noll K. 
17.23 var det DuP. Mat åts, spel 
spelades, nollbrickstillverkades gjordes 
litegrann. Sen blev det helg med Idrott 
på Fysiken, provsits på Focus, skatt-
jakt över hela stan. Enligt F noll K: s 
hemsida var provsitsen på Fysiken 

men vi vet bättre. Då 
bevisades att nollbricks-
färgen var väl värd att 
vänta på eftersom den 
slog Chalmers Ballong 
Corps med häpnad 
genom att stå emot 
deras brännare. 

Även Finform fi ck 
äran att testa 
en nollbricka 
och Alexander 
Wirdemos 
bricka pallade 
trycket. 

Under skattjakten var alla deltagare 
duktiga på att känna igen citat men 
till Anders besvikelse hade ingen läst 
Slaget vid Meldun om hur vikingarna 
tilläts vada över fl oden Panta. Två 
grupper klarade elva av tolv citat. 
Samtliga grupper blevo blöta. 


