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Djungelpatrullen, DP
Verksamhet perioden 1 juli 2009 till
30 juni 2010

Patrullmän
Överste
Skattmästare
Rustmästare
Överflödig
PR/Skurk
Caps-chef
Bakis
Sprit-chef
Öhl-chef
Röj-chef

Jenny ”Leifi” Andersson
Simpanen ”Ewa” Simpanen
Lars ”Knurk” Lundberg
Henning Holmgren
Olle ”Narnia” Norelius
Joakim Garcia Wernersson
Fredrik ”Bitter” Claesson
Soheil ”Solle” Bashirinia
Carl Onsjö
Mathias ”Skitzo” Elmeskog

Föreningens verksamhet
Djungelpatrullen, oftast kallad DP, har i egenskap av sektionens PR-förening
och rustmästeri hand om sektionslokalen Focus, ordnar diverse arrangemang
och agerar sektionens ansikte utåt. DP har dessutom till uppgift att värna
om och skydda sektionens traditioner samt att hedra sektionens skyddshelgon
Fantomen.
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Djungelpatrullen årgång 2009/2010
Djungelpartrullen 09/10 har med kraft, lust och smutsiga overaller
• Vördat och hedrat Fantomen
• Givit sektionslokalen Focus kärlek och omtanke
• Assisterat FnollK under nollningen
• Vårdat sektionens traditioner
• Faktiskt städat sitt föreningsrum
• På ett anständigt och välartikulerat sätt representerat F-sektionen
• Tillbringat kvalitetstid med Cubsec-väktare.
• Tillgodosett F-teknologens behov av att äta minst en gång i veckan
Detta har tillförsetts genom diverse arrangemang för F-teknologsektionens
medlemmar.
Öhlhäfv
Ett traditionsenligt och mycket uppskattat arr då alla brukar se väldigt fåniga ut med öhl sprutandes ur både mun och näsa.
SirPreisz
Sittning under nollningen för alla små söta nollan.
Nollrock
Utan oss vore det inte detta samarbete möjligt. Och vad kan man säga, F
vann ju.
Bastusittning
Varmt, svettigt, DP!
Pubrunda
Den läsperiodsatliga företeelsen ”Pubrunda”under vilken chalmeristerna vandrar runt på området och hälsar på varandra i varandras sektionspubbar arras
för F-sektionens del av Djungelpatrullen. Djungelpatrullen 09/10 startade en
ny tradition genom att ha DJ-”Solles kompis” som basade över dansgolvet.
Fantastiskt lyckat.
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DuPar
Gemytliga sammankomster för F-sektionens medlemmar där veckans mat
serveras för en billig peng.
Caps
Den lille, den store, den efter labben, den spontana, den på fredagen, den
mitt i veckan, den när tentan gick bra, den när tentan gick dåligt, den när
alla var där...
Rock-DuP
Ett storslaget samarr med CROC. En livespelning med flera välkända namn
på scenen. Även mat och öhl i baren.
Sektionsaktiva städdagar
Inte så storslaget, inte så fantastiskt, men rent blev det!
Hofflor
Serverat utsökta, välsmakande, näringsriktiga, gyllenbruna, frasiga och alldeles, alldeles underbara hofflor varje onsdag LV3 till sektionens medlemmar.
Serverat morötter under aspningen
Men det gick bra ändå.
Balngt
Representerades av Fredrik i balngt, det gjorde i alla fall Fredrik mindre bitter.
Julbord
Med Bitter i spetsen slogs vi alla rekord gällande julbord! Ungefär 150 personer kom och frossade i nylagade köttbullar, prinskorvar, jansons, gratäng,
gröt, hembakat bröd och julmust och SILL såklart!
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Utöver detta har Djungelpatrullens överste
• Burit suspensoar för sitt eget skydd
• Blivit slagen i skrevet otaliga gånger
• Lett djungelpatrullens arbetet och representerat den samme i F-styret
• Städat Focus
Djungelpatrullens skattmästare har
• Sökt och funnit ekonomiska tillgångar (6.50SEK) under Focusdörrens
galler
• Haft en pesonligt bankkonto i sinusformat tillstånd
• Kontinuerligt fört en granskningsbar redovisning gällande Djungelpatrullens ekonomi.
• Visat goda resultat till följd av ypperligt konstnärlig ådra
Djungelpatrullens rustmästare har
• Städat Focus
• I överstens frånvaro lett Djungelpatrullens arbete
• Städat Focus
• Organiserat sektionsmedlemmarnas städtjänstgöring
• Städat Focus
• ”Lånat ut” Focus inventarier
• Städat Focus
• Älskat Åke
• Jagat gaffeltjuvar med slägga
Djungelpatrullens överflödig har
• Ansvarat för att föreningens historia har antecknats och bevarats väl i
krönikan
• Skrivit El-fältduggan
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Djungelpatrullens öhlchef har
• ...
• ...
• ...
Djungelpatrullens övriga adjutanter har
• Städat Focus
• Städat DP-rummet
• Städat Ljusgården
• Städat Köket
• Städat Origogården
• Städat Städskrubben
• Städat Fantomengrottan
• Städat Skrubben
• Varit vältaliga och representabla
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