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Ännu ett år på Chalmers... Nollan är som vanligt 
dummare än vanligt och fyllenivån på mottagnin-
gen sjunker i takt med kårens PK-fasoner. Vart är  
Chalmers på väg? Hur kommer framtiden se ut? Död 
och förstörelse mest troligt... Eller så är det bara vi 
äldre som minns den svunna tiden som guld och 
gröna skogar.

Att börja på Chalmers kan som allt annat nytt man 
gör i livet vara något skrämmande. Men räds ej! Ty 
har vi i Zenith kommit till år 2 respektive 3 så kan 
du det också (Zenith har en medelintelligens på ca 
73 IQ och kuggar 103% av alla tentor)

Den här upplagan av Zenith är speciellt ämnad åt 
Nollan 2019 och därmed späckad till bristnings-
gränsen med mer eller mindre användbara tips, 
tricks och annat gött som bör användas på egen risk. 
(Till exempel är det en lögn att man inte borde supa 
dagen innan en tenta)

Vi på Zenith har jobbat hårt hela sommaren med 
att prokastinera denna produktion och hoppas att        
resultatet smakar! Om inte tidningen gör det så   
kanske zmörgåztårtan eller drycken gör det...

Hadegötthajj

//Durin

Nollan... Gå och bada!

“Jag sökte inte 
ens kazzör...”

-Götz
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“Zenith är portade för 
evigt”

-Zherman

NØLLK ZER DIG!
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Harry Potter
(Varning detta är en semiseriös artikel och spoilers varning i guess)

I början av året vid juletid nalkades tentorna runt hörnet, följt av ångestfylld prokastination. Det var 8 timmars 
snitt av Youtube med allt från “hur Indiens tandvård utvecklas” till “detta missade du om Svampbob fyrkant”. 
Något behövdes förändras jag behövde läsa inför tentorna. Vaknade upp lördag morgon men bara hälften av 
”läsa tentor” överlevde, läsande blev det men råkade byta ut tentorna mot harry potter. Potato potata.

Harry Potter serien fångade snabbt mitt intresse.De första böckerna var ganska milda och handlade mest om 
lära känna det goa gänget och inte så mycket om den mörka sidan av deras värld kom i fokus. Det var lätt un-
derhållande läsning och reflekterade basicly nada. 

När voldemort sedan kom med i bilden efter att återuppfötts märkte man det inte bara var 3 ungdomar där 
nästan allt gick att jämföra med vanliga skolan i riktiga världen. Många delar tog en mörk twist och kändes som 
även om det alltid var de goda som vann kändes de som det var mindre och mindre betydelselöst, situationen 
blev ändå sämre för all tid som gick.

Under läsningen av det här blev jag omedvetet mer och mer skeptisk till Harry och de andra ungdomarnas 
inställning och prioriteringar. Alla deras val att göra annat än faktiskt fokusera på att bemästra magi störde mig, 
kändes som de slösade sin chans. De visste att det fanns sådant hot mot sig att de bör ha gett hundra procent 
fokus på det och bortprioriterat quidditsch, Hagrid och andra ’roliga’ påhitt.

Vi har ju inget dirket hot mot oss om man inte vill jämföra putin med Voldemort men känns ganska långdrag-
et men ändå började jag reflektera. Om vad man själv gjorde när man har möjlighet till Chalmers och utbilda 
sig och komma hur långt som helst men sedan spenderar sin tid på annat. Om jag resonera kring att Harry och 
co borde lagt 100% fokus på magin för det kan ha så stor påverkan för alla borde jag väl resonera lika dant i 
verkligheten. Att man i I-land med alla möjligheter borde prioritera studierna så man kan förbättra levnads-
villkoren i allmänhet. De kunde ju göra rätt otroliga saker i den magiska världen, men vi kan också göra en del 
jävla otroliga saker. 

Men plötsligt insåg jag att jag resonerat helt fel. Att endast gå efter studier, bemästra mer information och ha 
mer makt är inte något nödvändigt. Det som behöver strävas mot är att har kärlek och nöjen i sitt liv. I böckern 
jämförs ofta Harry och Voldemort, med den stora skillnaden att Harry har kärlek i sitt liv. Det jag tyckte var det 
logiska valet hade lett honom till att bli som Voldemort. Att bara söka mer och mer makt, att prioritera överlev-
nad över allt annat. Att umgås och göra sociala event är vad som gör att man ens har något värt att leva för. 

Basicly tänk på att ta hand om dig själv innan du tar hand om dina studier, viktigaste är att du mår bra. Finns 
alltid omtentor. 

Se inte till att hjärtat slår så länge som möjligt, se till att hjärtat har något värt att slå för.
Mumbo jumbo, [Poetiskt Bullshit]

Peace out motherfuckers

Hej alla nollan! På chalmers kan du stöta på alla typer av läskiga personer. Förutom examinatorer med stirrande 
blickar och personalen vid store som börjar bli trötta på att ladda kårkort fi nns det även så kallade 
utbytesstudenter. Dessa fi gurer har den unika egenskapen att de pratar språk. Men hur ska du som gick tre år av 
spanska i högstadiet kunna prata med indisk-tjeckiska-brasiljaner? Frukta inte, vi har nämligen tagit fram en 
omfattande ordbok som gör att du kan kommuniciera med allt och alla.

Svenska Hej! En öl tack! Var är toaletten? Ja Nej Vad pluggar du?

Finska Hei! Olut kiitos Missä wc on? Joo Ei Mitä opit?

Afrikaans Hallo! ‘N bier asb Waar is die toilet? Ja Geen Wat studeer jy?

Japanska Kon’nichi-
wa

Bīru kudasai Toire wa dokodesu 
ka?

Hai Iie Nani o benkyō shite 
imasu ka?

Österrik-
iska

Hallo Ein bier, bitteh Wo ist die Toilette? Jawohl Nein! Was studierst du?

Latin Hi! Obsecro, unum 
cervisiam

Ubi latrina est? Sic Nullum Quam discitis?

Norrlänska *Nicka* Ro hit en norr-
lands

Varsch harru dasse? Schup Int Skarru bli häm-
brännare eller?

Ryska привет пиво пожалуйста Где туалет? да нет Что вы изучаете?

Mandarin Nǐ hǎo Qǐng hē píjiǔ! Cèsuǒ zài nǎlǐ? Shì Méiyǒu Nǐ zàidú shénme?

Danska En øl tak Hvor er toilettet? Ja Nej Hvad studerer du?

Basque Hi Garagardo bat 
mesedez

Komuna non dago? Bai Zk Zer ikasten ari zara?

Gaeliska Hi Beoir mas e do 
thoil e!

Càite a bheil an 
taigh beag?

Tha No Dè tha thu a ’sgrù-
dadh?

Franska Salut! Une bière s’il 
vous plait

Où sont les toilettes? Oui Non Vous étudiez quoi?

Bosniska Zdravo Molim vas pivo Gdje je toalet? Da Ne Šta studiraš?

Zulu Sawubona Ubhiya ngicela Ikuphi indlu yangas-
ese?

Yebo Cha Ufundani?

Hund Voff ! Ruu Ruff ! (Sätter sig o skiter) Voff ! Veff ! Vruu Vaff ?

Spanska ¡Hola Una cerveza por 
favor

¿Dónde está el baño Sí No Que estas estudian-
do?

Göte-
borska

Öh! Dô, en öl, änna? Flö daj, ja ska till 
kanalen

Jadå Ge daj E du chalmerist
eller?

Persiska مالس !افطل وجبآ کی ؟تساجک تلاوت هلب هرامش ؟یناوخ یم سرد هچ

Hindi Haay Ek biyar krpaya! Shauchaalay kahaan 
hai?

Aur nahin I Aap kya padh rahe 
hain?

(Välj själv)

Disclaimer: Google translate kan ha används till översättningen, vänligen använd inte dessa fraser på jobbinter-

“Om man äter             
mycket pizza blir man 

tjooooooooock”
-Hubert
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Hej alla nollan! På chalmers kan du stöta på alla typer av läskiga personer. Förutom examinatorer med stirrande 
blickar och personalen vid store som börjar bli trötta på att ladda kårkort fi nns det även så kallade 
utbytesstudenter. Dessa fi gurer har den unika egenskapen att de pratar språk. Men hur ska du som gick tre år av 
spanska i högstadiet kunna prata med indisk-tjeckiska-brasiljaner? Frukta inte, vi har nämligen tagit fram en 
omfattande ordbok som gör att du kan kommuniciera med allt och alla.

Svenska Hej! En öl tack! Var är toaletten? Ja Nej Vad pluggar du?

Finska Hei! Olut kiitos Missä wc on? Joo Ei Mitä opit?

Afrikaans Hallo! ‘N bier asb Waar is die toilet? Ja Geen Wat studeer jy?

Japanska Kon’nichi-
wa

Bīru kudasai Toire wa dokodesu 
ka?

Hai Iie Nani o benkyō shite 
imasu ka?

Österrik-
iska

Hallo Ein bier, bitteh Wo ist die Toilette? Jawohl Nein! Was studierst du?

Latin Hi! Obsecro, unum 
cervisiam

Ubi latrina est? Sic Nullum Quam discitis?

Norrlänska *Nicka* Ro hit en norr-
lands

Varsch harru dasse? Schup Int Skarru bli häm-
brännare eller?

Ryska привет пиво пожалуйста Где туалет? да нет Что вы изучаете?

Mandarin Nǐ hǎo Qǐng hē píjiǔ! Cèsuǒ zài nǎlǐ? Shì Méiyǒu Nǐ zàidú shénme?

Danska En øl tak Hvor er toilettet? Ja Nej Hvad studerer du?

Basque Hi Garagardo bat 
mesedez

Komuna non dago? Bai Zk Zer ikasten ari zara?

Gaeliska Hi Beoir mas e do 
thoil e!

Càite a bheil an 
taigh beag?

Tha No Dè tha thu a ’sgrù-
dadh?

Franska Salut! Une bière s’il 
vous plait

Où sont les toilettes? Oui Non Vous étudiez quoi?

Bosniska Zdravo Molim vas pivo Gdje je toalet? Da Ne Šta studiraš?

Zulu Sawubona Ubhiya ngicela Ikuphi indlu yangas-
ese?

Yebo Cha Ufundani?

Hund Voff ! Ruu Ruff ! (Sätter sig o skiter) Voff ! Veff ! Vruu Vaff ?

Spanska ¡Hola Una cerveza por 
favor

¿Dónde está el baño Sí No Que estas estudian-
do?

Göte-
borska

Öh! Dô, en öl, änna? Flö daj, ja ska till 
kanalen

Jadå Ge daj E du chalmerist
eller?

Persiska مالس !افطل وجبآ کی ؟تساجک تلاوت هلب هرامش ؟یناوخ یم سرد هچ

Hindi Haay Ek biyar krpaya! Shauchaalay kahaan 
hai?

Aur nahin I Aap kya padh rahe 
hain?

(Välj själv)

Disclaimer: Google translate kan ha används till översättningen, vänligen använd inte dessa fraser på jobbinter-

“Jag förstår ingenting 
men är nästan klar med 

alla uppgifter.”
-Anonym
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“Aron har inte gått på 
KTH”

-Anomnym

NØLLK APPRØVEZ!

Brokk gillar kvalitets-Øhl,
till skillnad från Ztohl

Hubert tyckte bilden var medioker,
nollan ritade honom tjock i flera epoker

En vacker röst har Zponken,
man kan nog hitta honom på donken

Magma är het som få,
Nollan målade henne blå

Nollan vet att DanX är rik,
Hon ser inte ut som ZiK

Fylkes skägg är rött,
Nollan tycker det är sött

P Ø H är go o glad som en björn,
Han ska inte stå i ett hörn
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“Arvid e dum”
-Alla Zooms ever
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Att byta ventillockspackning på 
sin Volvo 940 LTT, 
ett måste för att göra lyckade böörrrns i denna prövande tid

Jag minns det som om det var för något år sedan, 
(vilket det också var för den delen) då jag började på 
Z. Jag hade hoppet uppe återigen lagom till hösten och 
längtade på att få dyka ned i tunga studier och lite frit-
id. Men ACK vad jag blev besviken när jag kom till 
Z. Var är alla studier? Varför verkar folk bli dummare 
ju längre de går här? Men som tur var kände jag mig 
ändå hemma här på Z, för jag visste fan ingenting om 
varken Göteborg, Chalmers, eller pripps blå när jag 
kom hit vilket snart skulle ändras och de fanns en stor 
Volvo Kultur vilket var uppenbart från dag 1. På tal om saker som man själv inte visste när man 

började på Z, att byta packningen på sin ventillockskå-
pa på ens 940 LTT vilket var problematiskt då mina 
börrrnns blivt sämre och sämre på sistone.

Precis som tårarna rann nedför mina kinder så rann 
även oljan nedför motorblocket, någonting behövdes 
göras. Inte för min skull utan för min pärlas skull...

Varje kirurg måste ha sina preciisionsverktyg för en 
lyckad procedur. Jag valde med noggranhet de första 
verktygen min blick föll på i det sönderfallande 
garaget.

Hylsa+skiftnyckel 10mm
Kniv
Aceton
???
Ny packning från biltema
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Att byta ventillockspackning på 
sin Volvo 940 LTT, 
ett måste för att göra lyckade böörrrns i denna prövande tid

Jag minns det som om det var för något år sedan, 
(vilket det också var för den delen) då jag började på 
Z. Jag hade hoppet uppe återigen lagom till hösten och 
längtade på att få dyka ned i tunga studier och lite frit-
id. Men ACK vad jag blev besviken när jag kom till 
Z. Var är alla studier? Varför verkar folk bli dummare 
ju längre de går här? Men som tur var kände jag mig 
ändå hemma här på Z, för jag visste fan ingenting om 
varken Göteborg, Chalmers, eller pripps blå när jag 
kom hit vilket snart skulle ändras och de fanns en stor 
Volvo Kultur vilket var uppenbart från dag 1. På tal om saker som man själv inte visste när man 

började på Z, att byta packningen på sin ventillockskå-
pa på ens 940 LTT vilket var problematiskt då mina 
börrrnns blivt sämre och sämre på sistone.

Precis som tårarna rann nedför mina kinder så rann 
även oljan nedför motorblocket, någonting behövdes 
göras. Inte för min skull utan för min pärlas skull...

Varje kirurg måste ha sina preciisionsverktyg för en 
lyckad procedur. Jag valde med noggranhet de första 
verktygen min blick föll på i det sönderfallande 
garaget.

Hylsa+skiftnyckel 10mm
Kniv
Aceton
???
Ny packning från biltema

“Åh nej! Jag är 
onykter!”

-Götz
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Pubrundan, att gå par
Det vettigaste du kan göra egentligen

AH torsdag, torsdag LV 1, varje torsdag LV1.. också 
känt som den kära pubrundan. Vid det här laget har 
Nollan fått bekanta sig med den underbara kvällen 
fylld med Dallonzs zlaktarburgare och två dussin öl 
utspridda över campus ca 21 mysiga pubbar.

För många är pubrundan endast en chill kväll med 
umgänge, socialisering och många goda alkoholhalti-
ga drycker men för andra är denna kväll mycket mer. 
Ingen alkoholhets på chalmers… MEN att gå par är 
något helt annat. Att gå par är en prövning på hjälte-
mod, ekonomi och chalmersistens havererande lever. 
Att gå par innebär alltså att chalmeristen ska ta sig 
igenom alla öppna pubbar under samma kväll utan 
att drabbas av större leverskador och eller dö. Helst 
försöker chalmeristen genomföra denna ritual ihop 
med en annan chalmerist. Serveras det shots skall 
detta tas utöver den obligatoriska drycken. Finns det 
ingen shots skall minst en dryck per bar konsumeras.

Det som förstör många par är köerna, också där 
hjälper ens parkompis(ar). Man får gå par i en hur 
stor grupp som helst, bara alla är nyktra nog att bli 
insläppta. Att känna mycket folk på chalmers hjälp-
er också mycket då man kan vara en dryg jävel och 
hoppa före i kön. Men tro mig att vara ett riktigt as 
kan vara värt det om du lyckas ta dig igenom kvällen 
och lyckas gå par. Gå före i kön på egen risk. På tal 
om köer så är det en tradition på pubrundan och en 
sådan som tyvär är tradition på riktigt. Pro tip; köa 
tid för öppning av varje enskild bar, för att köa, det är 
riktigt tråkigt samt att man lätt nyktrar till under denna 
inaktiva period.

Planera i förväg, planera varje pubs öppning med din 
egna rutt för att slippa köa så möjligt. Ligger du bra 
till tidsmässigt kan du även ha tid över till det roli-
gaste, socialiseringen, och även njuta av din dryck. 
Häv inte och shota heller inte whiskeyn i Zaloonen, då 
kan ditt försök till par nullifieras då du också kastas ut 
snarast. 

Glöm inte skriva ut det heliga dokumentet som pubbar 
lämnar sin stämpel på vid ingång.

Vad du än gör, drick något annat än detta blasket, Det 
förtjänar du om du ens är lite mänsklig

“Jag har inte köpt biljett  
eller anmält mig, får jag 
komma in på zittningen 

ändå?”
-Nollan 2019
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Vi i Zenith är tacksamma för att tofsen var produktiva en gång i tiden 
och gjorde en fin karta över chalmers pubbar för några år sedan.

“Det är inte räknandet 
som är det viktiga, det är 

tänkandet!”
-Turbofredde
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Tentastatistik

“Vi har allt utom öl, och 
öl går ju att fixa”

-Durin
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“Ni kan inte få mig på er 
citatlista!”

-Emeric Tengil
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Katlas tips för en klarad 
tenta
Nu har det äntligen hänt! Du har börjat plugga vidare, och inte vart som helst, utan på Sveriges bästa 
tekniska högskola, Chalmers. Jag hoppas verkligen att alla har en alldeles fantastisk mottagning och att 
ni känner att ni både befinner er på rätt utbildning och har hittat er plats i gänget. Dock så är vi ju inte 
bara här för att hitta på olika roliga saker utan om ca två månader är det dags för första tentan. Jag minns 
själv hur otroligt nervös jag var inför första tentan. Efter matteproven på gymnasiet känns en 4 timmar 
lång tenta väldigt stor. Dock så brukar sådant faktiskt lösa sig väldigt bra för de flesta. Även för vissa som 
börjar plugga bara en vecka innan. Men för att göra bra ifrån sig på tentan kan det vara bra att börja lite 
tidigare. Här kommer mina bästa tips:

Hitta en bra plats att vara på när du pluggar:

Zaloonen är ett bra ställe att sitta på. Många kommer 
dit så det finns alltid någon att fråga om hjälp. Dock 
så kan det ibland bli lite högljutt ibland.

Boka ett grupprum. Detta görs lättast på student-
portalen, där man på startsidan ser en flik där det står 
“Genvägar” och under en länk där det står “Boka 
grupprum”. Där är det bara att klicka, logga in och 
boka. Man kan boka grupprum två veckor framåt och 
som max fyra stycken separata pass som är fyra tim-
mar långa. När man har bokat ett grupprum har man 
en halvtimme på sig att “claima” det. Annars får vem 
som helst ta över bokningen.

Man kan också boka grupprummen i biblioteket. 
Då går du in på lib.chalmers.se och klickar sig in där 
på första sidan (det står).

Dock så kan ju grupprummen lätt bli fulla vid ten-
tatider. Då finns det många grupprum på Chalm-
ers som “Först till kvarn”. Dessa funkar alldeles 
utmärkt om man är där innan någon annan har hunnit 
ta dem. Vill man ha ett bra först till kvarn-grupprum 
veckan innan tenta kan det vara bra att vara på plats 
mellan 7:00 och 8:00*.

Det finns ju såklart andra även andra platser. Studie-
hallen i Maskinhuset är bra ställe.  Chalmers bib-
liotek har också en tyst läsesal där man kan sitta med 
andra och ändå har det tyst. Det finns också en mindre 
tyst läsesal i EDIT-huset. Då tar man trappan mitt 
emot Kajsa och går in i en korridor, där tysta läsesalen 
är. 

Förutom tysta läsesalarna finns ju även andra platser 
i biblioteket och jag vill även slå ett slag för Kuggen 
på Lindholmen. Om man känner att man blir trött på 
att alltid sitta och plugga i samma gamla grupprum 
och vill komma bort från campus lite så kan det vara 
skönt att ta bussen till Lindholmen och sitta där istäl-
let.

* Kl. 02:00 är det inte heller så mycket folk på Chalm-
ers.

“Jag är inte så bra på 
att köra dumper”

-Katla
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Katlas tips för en klarad 
tenta
Nu har det äntligen hänt! Du har börjat plugga vidare, och inte vart som helst, utan på Sveriges bästa 
tekniska högskola, Chalmers. Jag hoppas verkligen att alla har en alldeles fantastisk mottagning och att 
ni känner att ni både befinner er på rätt utbildning och har hittat er plats i gänget. Dock så är vi ju inte 
bara här för att hitta på olika roliga saker utan om ca två månader är det dags för första tentan. Jag minns 
själv hur otroligt nervös jag var inför första tentan. Efter matteproven på gymnasiet känns en 4 timmar 
lång tenta väldigt stor. Dock så brukar sådant faktiskt lösa sig väldigt bra för de flesta. Även för vissa som 
börjar plugga bara en vecka innan. Men för att göra bra ifrån sig på tentan kan det vara bra att börja lite 
tidigare. Här kommer mina bästa tips:

Hitta en bra plats att vara på när du pluggar:

Zaloonen är ett bra ställe att sitta på. Många kommer 
dit så det finns alltid någon att fråga om hjälp. Dock 
så kan det ibland bli lite högljutt ibland.

Boka ett grupprum. Detta görs lättast på student-
portalen, där man på startsidan ser en flik där det står 
“Genvägar” och under en länk där det står “Boka 
grupprum”. Där är det bara att klicka, logga in och 
boka. Man kan boka grupprum två veckor framåt och 
som max fyra stycken separata pass som är fyra tim-
mar långa. När man har bokat ett grupprum har man 
en halvtimme på sig att “claima” det. Annars får vem 
som helst ta över bokningen.

Man kan också boka grupprummen i biblioteket. 
Då går du in på lib.chalmers.se och klickar sig in där 
på första sidan (det står).

Dock så kan ju grupprummen lätt bli fulla vid ten-
tatider. Då finns det många grupprum på Chalm-
ers som “Först till kvarn”. Dessa funkar alldeles 
utmärkt om man är där innan någon annan har hunnit 
ta dem. Vill man ha ett bra först till kvarn-grupprum 
veckan innan tenta kan det vara bra att vara på plats 
mellan 7:00 och 8:00*.

Det finns ju såklart andra även andra platser. Studie-
hallen i Maskinhuset är bra ställe.  Chalmers bib-
liotek har också en tyst läsesal där man kan sitta med 
andra och ändå har det tyst. Det finns också en mindre 
tyst läsesal i EDIT-huset. Då tar man trappan mitt 
emot Kajsa och går in i en korridor, där tysta läsesalen 
är. 

Förutom tysta läsesalarna finns ju även andra platser 
i biblioteket och jag vill även slå ett slag för Kuggen 
på Lindholmen. Om man känner att man blir trött på 
att alltid sitta och plugga i samma gamla grupprum 
och vill komma bort från campus lite så kan det vara 
skönt att ta bussen till Lindholmen och sitta där istäl-
let.

* Kl. 02:00 är det inte heller så mycket folk på Chalm-
ers.

Se till att hålla dig fokuserad:

Det är väldigt lätt att sitta och plugga flera timmar i 
sträck, medan fokuset glider iväg och plötsligt sitter 
du och dina kompisar och kollar på olika modeller av 
penisvärmare (tro mig, det har hänt). 

Försök att röra på dig! Gå ut och ta en promenad 
(pluspoäng för frisk luft), gör dansen till Double 
Dream Hands (sök på youtube) eller bara sträck på 
dig ordentligt. 

Ha en bestämd tid som du ska plugga, då du inte får 
prata om annat eller röra mobilen. Såsom föreläsning-
arna är uppbyggda, med 45 min föreläsning och 15 
min paus är faktiskt en bra mall att gå efter. Dock så 
är det viktigt att inte glömma att ta den är pausen, den 
kan behövas mer än va man tror.

Pomodorometoden:
• Sätt en timer på 25 minuter.
• När timern ringer sätter du ett kryss på ett papper 

och tar en 5 min rast.
• Upprepa tills du har gjort fyra kryss, då tar du en 

längre rast, 15-20 min.

Försök att planera så att du inte behöver plugga 
dagen innan tentan. Det är ganska svårt att uppnå 
den nivån av planering så att du slipper det. Det är 
mer motiverande att skriva en tenta om man inte har 
suttit och panikpluggat strax innan.

Hitta egna små knep:

Ett knep som som jag brukar göra för att lära mig 
formler och regler är att göra små, pedagogiska kort. 
Skriv vad det är för regel/formel på framsidan av kor-
tet och skriv facit på baksidan. 

När kursen börjar så kan du skriva ut några tentor som 
du kolla igenom och tar fram ord som verkar komma 
ofta. Dessa ord skriver du sedan upp i en ordlista. 
Under kursens gång kommer du sedan att känna igen 
de viktiga orden när de kommer upp och på så vis bli 
mer motiverad att lära sig det. 

Random tips
• Be för typad tenta, men var förberedd på att den 

kanske inte är typad.
• Dygna inte innan tenta
• På morgonen innan tentan så ska du fokusera på 

det du är bra på. Du kanske är en mästare på att 
derivera. Då är det, det som du ska fokusera på 
morgonen och inte att de där vektorerna är svåra, 
eller vad det nu kan vara.

• Drick inte alkohol under tentaveckan
• Acceptera att det är okej att det inte alltid går vä-

gen.
• Gå på SI

Checklista innan tenta
• Kårkort
• Legitimation
• Bläckpenna
• Blyertpenna
• Eventuella stift
• Suddgummi
• Vattenflaska (alltid bra)
• Fika (Katla i Zenith brukar ha med sig fyra banan-

er, råpressad juice och ett paket gifflar. De flesta 
brukar dock inte ha med sig riktigt så mycket.) 
(Ankên brukar ha med sig bananer, energidricka, 
drickyoghurt, paket gifflar, vattenflaska, protein-
bar, mörk choklad, kexchoklad tuggummi, ky-
ckling, lammrostbiff, smörgåstårta, slowcooker, 
men andra har oftast lite mer)

Denna bild föreställer en penisvärmare så att ni skip-
per googla det i er första tentaperiod. Varsågoda! 

Lycka till! // Katla

“Make it end”
-Hela Zenith varje 

dag varje vecka varje 
månad varje år
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Att hålla i en jävligt bra tackphadder, det är en tradi-
tion för alla Z-Nollan. Så känn ingen press men det är 
stort fokus på planering, koordination och utförande. 
Räkna med 10 timmars arbete per person ( inräknat 
6.9 timmars städning)

Efter fyra veckors välgörenhetsarbete som phadder för 
Nollan är det upp till Nollan själv att nu klara sig på 
Chalmers. Förhoppningsvis har Nollan lyssnat på de 
(oftast bra) tips och knep som de kära phaddrarna har 
hittat på predikat om. Det finns inga dåliga phaddrar, 
men de finns också de som bara fanns där första dagen 
och som nu också ska gå på tackphaddern. 

En tackhpadder är som sagt en ljuv tradition där varje 
phaddergrupp får tacka sina kära phaddrar för att de 
fått stå ut med Nollan i fyra veckor. Detta med en 
underbar zittning. Det är nu Nollans tur att ta hand om 
phaddrarna! Varje phaddergrupp arrangerar en egen 
zittning för sina phaddrar och väljer ett eget tema av 
slags. En bra zittning har ett bra tema! Förhoppnings-
vis har Nollan gått på tillräckligt många zittningar 
under mottagningen för att ha memorerat de stan-
dardiserade sånghäftena och zittningstraditionerna. 
(eller upplevet ett ögonblick av fyllo-klemptomani 
och sparat undan ett sådant sånghäfte för ett perfekt 
tillfälle som detta). 

För ytterliggare smidig tackphadder kan Nollan även 
höra med andra phaddergrupper om de vill hjälpa till 
med t.ex servering och utkastning av för fulla phad-
drar, detta kallas puffning och brukar underlätta 
mycket. Tacka gärna puffarna med gratis mat eller 
alkohol.

För att det ska bli riktigt livat på en tackhpadder BÖR 
Nollan även bjuda in kommitteer som är kröksugna. 
*HOST* även Zenith *HOST* 

ex: Zexet, Dallonz, Zenith, Ztyret, ZiK, Webbgruppen, 
JämZ, ArgZ, ZNollK, ZKK, SNZ, Zenith, Zpel, Zfoto, 
ZiG

Tid? Mycket viktigt, Men oavsett vilken tid Nollan 
sätter kommer phaddrarna alltid för sent

Plats? Zaloonen. Borta bra men hemma bäst.
Tema? Varje BRA sittning har ett tema

Klädkod? beror på tema 

Fördrink? Gärna spetsad med stor mängd alkohol. 
Ska vara på gränsen till drickbar. En bra fördrink ger 
ett bra första intryckk

Övrig Dryck? BYOB om inte Nollan vill böja på 
regler och sälja svartalkohol vilket inte är okej, det 
sagt så kommer inga phaddrar att skvallra

Mat? Trerätters av rimlig standard. Ska helst kunna 
förtäras av alkoholpåverkade phaddrar. Är maten 
kastbar är det Nollans problem.

Biljett Pris? Nog för att köpa in maten samt fördrink. 
Nollans fyllenivå på denna sittning bör inte sponsras 
mot phaddrarnas vilja. ca 47.5kr

Helst tackar man sina phaddrar i läsperiod 1 men gär-
na inte i läsvecka 7, 8 eller under tentaveckan. Så med 
det sagt; arrangera gärna den mitt i lv7 på en onsdag 
kväll där phaddrar har en obligatorisk lab kl 08:00 
dagen därpå. Av någon anledning brukar Nollan alltid 
göra så i vilket fall. 

Ena Tackphadder Tipz and Trickz - How to Z
Det fi nns många sätt att spara pengar på kurs-
litteratur. En av de mest populära metoderna 
är
teknologbok.se där man lätt kan söka efter 
begagnade böcker. Annars så kan man alltid 
fråga en äldre student ifall de har lust att sälja 
sin bok direkt.

Ifall möjligheten fi nns så är det oerhört bra 
att samla ihop ett följe och laga mat tillsam-
mans för att på så sätt spara in på kostnaden. 
Inte nog med att detta kan vara ett bra sätt 
att lära sig nya maträtter och lära känna folk, 
utan det sparar också tid i slutändan för alla 
involverade.

Tentorna kommer potentiellt vara läskiga 
och orsaka stress, men trots detta så är det vik-
tigt att veta att en missad tenta inte är världens 
undergång utan rättare sagt ett sätt att lära sig 
från sina misstag. Tentor man imte lyckas 
med kan man försöka igen på, då visare och 
mer förberedd. Tentor går upp till fyra gånger 
per termin, något som man kan kolla upp via 
studentportalen.
Det viktigaste att komma ihåg är att studier 
är viktiga, men hälsan är viktigare. Ifall man 
oroar sig över sina studier så kan man alltid 
kontakta studievägledaren för Automation 
och Mekatronik, Anders Ankén.

Vill du komma i kontakt med Anders?
Anders Ankén, studievägledare
031-772 6722
anken@chalmers.se

Er tid på Chalmers kommer vara några av de 
mest händelserika och möjlighetsfulla åren i 
era liv, så ta tillvara på detta genom att inte 
bara göra ert bästa på kurserna framför er 
utan även försöka vara med på så mycket som 
möjligt runt studierna. Många relationer med 
både företag och andra skapas för att man är 
med på evenemang.

Trots att äldre elever kan verka bittra elitister 
som inte vill något annat än att få sitt mor-
gonkaff e och onsdagslunch så är det säkert 
att de mer än gärna svarar på alla tänkbara 
frågor som ni kan ha under åren. Ingen gillar 
att berätta sina erfarenheter med svåra kurser 
lika mycket som de äldre.

“Vilken kommitté är 
vi?” - Götz som sitter i 
Zenith 19

Ett bra sätt att lära känna nytt folk och samti-
digt få ut mer av tiden på Chalmers är att gå 
med i en kommitté eller utskott. Nyttig lär-
dom och väldigt många roliga stunder väntar 
den som söker kommittéer (speciellt Zenith).

“Det kommer bli 
dyrare om du spiller 

på min pung”
-Ankén
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fråga en äldre student ifall de har lust att sälja 
sin bok direkt.

Ifall möjligheten fi nns så är det oerhört bra 
att samla ihop ett följe och laga mat tillsam-
mans för att på så sätt spara in på kostnaden. 
Inte nog med att detta kan vara ett bra sätt 
att lära sig nya maträtter och lära känna folk, 
utan det sparar också tid i slutändan för alla 
involverade.

Tentorna kommer potentiellt vara läskiga 
och orsaka stress, men trots detta så är det vik-
tigt att veta att en missad tenta inte är världens 
undergång utan rättare sagt ett sätt att lära sig 
från sina misstag. Tentor man imte lyckas 
med kan man försöka igen på, då visare och 
mer förberedd. Tentor går upp till fyra gånger 
per termin, något som man kan kolla upp via 
studentportalen.
Det viktigaste att komma ihåg är att studier 
är viktiga, men hälsan är viktigare. Ifall man 
oroar sig över sina studier så kan man alltid 
kontakta studievägledaren för Automation 
och Mekatronik, Anders Ankén.

Vill du komma i kontakt med Anders?
Anders Ankén, studievägledare
031-772 6722
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Er tid på Chalmers kommer vara några av de 
mest händelserika och möjlighetsfulla åren i 
era liv, så ta tillvara på detta genom att inte 
bara göra ert bästa på kurserna framför er 
utan även försöka vara med på så mycket som 
möjligt runt studierna. Många relationer med 
både företag och andra skapas för att man är 
med på evenemang.

Trots att äldre elever kan verka bittra elitister 
som inte vill något annat än att få sitt mor-
gonkaff e och onsdagslunch så är det säkert 
att de mer än gärna svarar på alla tänkbara 
frågor som ni kan ha under åren. Ingen gillar 
att berätta sina erfarenheter med svåra kurser 
lika mycket som de äldre.

“Vilken kommitté är 
vi?” - Götz som sitter i 
Zenith 19

Ett bra sätt att lära känna nytt folk och samti-
digt få ut mer av tiden på Chalmers är att gå 
med i en kommitté eller utskott. Nyttig lär-
dom och väldigt många roliga stunder väntar 
den som söker kommittéer (speciellt Zenith).

“Vi heter ändå 
ZEN-IT”
-Durin




