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Orförande har ordet (en sista gång)
DåvardetdagsigenföråretssistaFilicia
aktuelltochjagfårbeattfåtackafördet
gångnaåret,specielltdemedlemmarsom
visatintresse påvåratillställningar.Vihar
ännunågratillställningarkvarsom100
klubben,1000meterölochhjulfesten.Jag
hoppasattsegamlaochnyaansiktenpå
dessatillställningar.Tillernyastuderanden
kanjagsägaattdetkommerfleratillfällenatt
festapåvårenochdessafårnibarainte
missa!
Hadetbraochfestamyckettylivetär
fortfarandeen danspårosor!!!

Andreas Backman

Gulnäbbsintagningen 2002
Hösten2002börjadesomvanligtmedtraditionellGulisfördenya
ettorna.Årets Gulis hölls som vanligttillförstSandöditdetkomca
100stförväntansfullagulisar.Därdeladesdeinigrupperom5
personer,medtrepojkarochtvåflickorpergrupp.Ettantal
grupperhadeförmånenattendastfåmedlemmaravdetegna
könetigruppen.Härbörtilläggasattdetvarendastpojkar(från
Korsnäs)somhadedenförmånen.
EfterSandöbardetutpåstanförattgöradiverseuppdragsom
textvätta övergångsställetvidAnttilakorsningen.Vifickbrevfrån
Vasastadsenaredärdeberömdeossförtvätteriet ... (NOOOT),
menövergångsställetblev betydligtrenareänvaddetvarit.Till
uppgifternahördeävenattsamlapåsig
diversesakersomtexenLavatorsk.Vivissteinteriktigtsjälvavad
dettavarförensakMENintef---närdetnågonlastpallsomfinnsi
en containerbredvidCittare,fleraavgulisarnatrodde dockdet.
DettamedfördeattvihadehelaFiliciaCastlefullav,förutomfulla
gulisar,lastpallar. Om detiframtidenskasamlaslavatorskarkan
jaggeföljanderåd:
TAINTEENLASTPALL!
Vidtorgetfannsdetävenendanskontrollochdetsomjagsaknade
varnaknahudar,inteblandpojkarnamenblandbrudarna.Jagkan
säga attviINTEvillsepåerpojkarutanpåbrudarna(åtminstone
förmindel).Dettaärensaksommåsteändrastill
nästaår;)

forts.nästasida

Andreas Backman
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Före avfärden till Filicia Castle hölls det
traditionsenligtsvärandeav
teknologeden. Om det inte hörts nåt från
gulisarnaföredetkanjagsägaatt
då hördes det, bra gjort. Vid Filicia Castle
försöktestyrelsenräknapoäng
pådesakergulisarnasamlatsamträknaihop
de poäng respektive grupp fåttvid de olika
kontrollerna. Här hade vissa grupper missat
sigendel.Meningenvarattdeskullespara
poänglapparna samt ta medsigdesakerde
samlat,mendevarväl
interiktigt"sigsjälva".
Det bör även nämnas att vi i år hade
finfrämmande från Radio Extrem i form av
Peter "Tysken" LÜttge som var en av
deltagarna.
DettapgaenhetdebattsomförtspåExtrems
hemsida om gulnäbbsintagningarnas vara
eller inte vara. Vi kan väl konstatera att de
kommerattordnasifortsättningenockså.
Till sist bör tilläggas att alla som jag pratat
med sa att detta var en av de bästafester

domvaritmedom...

Andreas Backman

Lär dig sitza sitz.
Jaha så var det ett nytt år igen och med det en del nya studerande här på technis. Dessa nya studerande är kanske
inte alltid bekanta med sitzandet och därför ordnade vi ett tillfälle där de fick lära sig sitzens vett och etikett. Det är inte
alltid det lättaste att veta vad man kan, får eller ska göra på en sitz och därför hade vi bjudit in en del äldre studerande
från andra skolor får att gulisarna skulle ha någon att imitera om de blev osäkra. Vi inledde sitzen enligt konstens alla
regler med ”Helan går” och alla därpå följande visor. Medan vi väntade på maten så gick vi över till sjunga en del andra
snaps och öl visor, detta visade inte vara det lättaste eftersom undertecknad hade glömt sidnumreringen på
sångbladet så det blev en del gäster med gester när det förklarades var sången fanns i häftet. Jag lade märke till att en
del var nervösa när de anlände till Filicia Castle, men vart efter kvällen gick börja de blygaste hänga med i sångerna.
Dessa sitzande människor lärde sig snabbt hur man får upp sina kamrater ”på bordet, på bordet”, så en efter annan
står de på bordet och vrålar ut sin glädje över att vara på sitz, det var väldigt roligt att se att så många vågade bjuda på
sig själv.
Så som det brukar gå på en sitz så blir det lite rörigt mot slutet av sitzen men jag tycket att dessa människor hade varit
väldigt lärorika och snappat upp väldigt fort hur man sitzar, även om inte alla hajade att man inte behöver ta en hel
snaps efter varje sång för jag tycket mig se en som låg under bordet och sluddrigt förklarade något om prostituerade
biodlare eller något liknande.
Efter att sitzen hade avslutats så fortsatte festen som vanligt med eftersläpp och ett antal äldre människor kom för att
festa med de nyutbildade gulisarna och i det stora hela så blev det en väldigt rolig och intressant fest där man fick
bekanta sig med de nya studerande...

Johnny Widdas
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FUTOUKAI KARATE
Den1:aseptember2002grundadesenheltnyföreningiVasa.FöreningenheterFutoukai
KarateochärenkarateföreningsomlärutstilenShorinji-Ryuochriktarsigenbarttill
studerande.VisomstårbakomgrundandetärKimGylling,KajGranholmochjag(Peter
Sjöblom).Orsakentillattvitogbeslutetatt”startaeget”ärattvivillattstuderandeskallhaen
möjlighettillensådanträningsformsomärlämpligförallaochdessutomgerengodmöjlighet
att knytanyasocialakontakterstuderandeemellan.Dessutomkommerdeltagaravgiftenatt
varalågjämförtmedetableradeföreningar.Ta nkenärändåinteattkonkurreramedandra
Varförskulledåenstuderandeväljaossframfören
mera”ingrodd”karateförening? Dåkanjagfråga
såhär: Vilken studerandetyckerdetärjätteskojatt
pungautmedskyhögamedlemsavgifterförlite
motion?Eller:Vemvillinteumgås,utanför
studierna,medmänniskorsombefinnersigi
ungefärsammastadieilivet?
Träningstidernakommerviockså attförsöka hålla
så”studievänliga”sommöjligt.Förtillfällettränarvi
på tisdagarklockan 20.00 21.30ochpåsöndagar
klockan19.00 20.30.PlatsenärSvenska
yrkesinstitutets gymnastiksalutepåBrändö.
Ifallmanredanharengradikarateärdetfrittframattkommamedpå”vanliga”träningar,
annarssåstartardetengrundkurstisdagenden19november.Sammatidersomovan.Alla
somtyckerattdetlåterliteintressantuppmanasattåtminstonekommaochtasigentittoch
sehurvitränar.Förmerainformationomtid,platsochföreningenöverlag:gåinpå
http://filicia.syh.fi/karateochsurfa runt ellermailanågonavosspå
fornamn.efternamn@technis.syh.fi.

Peter Sjöblom
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Filicias Innebandylag
KanskeallaredanvetattdetfinnsettinnebandylaghäriskolanmendesomintevisstedetvetdetNU.
Innebandylaget ärensaligblandningmellantoppidrottsmänoch bänknötare.Idettanu så ä r i n t e
toppidrottsmännensåriktigtmånga,ungefärNULL.Vibänknötareäravvarierande antalfrånmatchtillmatch,
menungefär 10-12bänknötare,lirare,brukarställaupppåträningochmatch.StadsserieniVasa,Aurinkoliiga,
harstartatoch Pagusharhafteninnebandyturnering.Lagetharmed varierandeframgångspelatmatcher,
ellerspelar, i dessaturneringar.

Pagus turneringen
Vihadeblivitlottadeigrupp2tillsammansmedHanken,PartyprissarnaochTeamN.U.D.Detvarliteoklartom
viskullevaramediturneringenellerinte.Undertecknadblevväckt09.00avenunderligröstitelefonen
(svaradeitelefonenisömnen),efterdettavardetmångaväckningarruntomistadenförränlagetnästanvar
kompletttillförstamatchen.
Hanken-Filicia 4-4
Enmatchsomvivissteskullevarajämnmatch
eftersomvipåmåndagkvällarträningsspelarmot
justhanken.En mycket bra innebandymatchmed
någraavgörande räddningarav Filiciasmålvakt
MikaelStröm.En annansombörnämnasär
tremålsskyttenMathias“Berre”Bergström.Sista
måletgjordes av PeterLiljekvist.
Team N.U.D - Filicia4-6
Tilldennamatchhadeenannanmålvaktanlänt
tillFilicias lag.Strömflyttades ut påplanochdet
medfördeliteändringarikedjorna.Därförblev
dennamatchsåjämn.PeterLiljekvistgjordetre
av målenmedanhanstvillingbrorTomasgjorde
ett.Bertil“Burra” Bäck gjorde ocksåettavmålen
medsinnyaklubba.
Partyprissarna-Filicia3-4
Partyprissarnasomtillvardagsspelarliteishockeykundeinte vissagångerskiljapåreglernainomsporterna.
Detblevenjämnochruffigmatchmedingetskönlir.SköntvardäremotattFiliciagicksegrandeurstriden.Vår
notoriskemålskyttPeterLiljekvistgjordetreavmålen.
MalaxUF-Filicia6-1
Semifinal.Detbörjadebra,Strömgjorde1-0tillFiliciamenefterdettogalltdetroligaslut.Mankanerkännaatt
detbättrelagetvannmenintekanmangråtaöverspilldmjölk.Detvarbaraattbörjaladdaomtill
bronsmatchen.
Filicia- Politivas5-4
Bronsmatch. Ocksådennamatchbörjadebra,Filiciagickuppien4-0ledning.Mensåfickmanrosti
maskineriet efteralltsvettsomsamlatsdär.Politivaskvitteradetill4-4.“Berre”togendumutvisningmedtre
sekunder kvaravordinariematchtid.DetsågmörktutförFiliciainförförlängningen.Mendethelafickenhärlig
avslutningdåendast36 sekunderhadespelatsavförlängningen.Strömfickbollenbakommotståndarnasmål
ochpassadetillPetersombarahadeattskjutabollenimål.Firandetkundebörja!
SlutligengickHankensegrandeurhela
turneringenefteratthabesegratMalaxmed2-1i
finalen. MedDaniel“Dani”Warghsombackvar
detmycketsvårtattkommatillavslutmot
Hanken.Tack“polarn”förattdubjödosspåett
målmoter.Filiciakommertillbakanästaår.Då
fårnogallalagseupp,viharbörjatträna!
Nämnasbörocksåattsomendatjejilaget
spelade“Ninni”allamatcherfrånbörjantillslutpå
ett föredömligtsätt.

Filiciaspoängliga:
Peter Liljekvist
MathiasBergström
MikaelStröm
TomasLiljekvist
BertilBäck
Patrik Björkman
AndersÖsteråker
JonasSjöstrand
“Ninni”Sjöblad

Mål:
10
5
1
3
1
0
0
0
0

Assist:
1
0
3
0
1
1
0
0
0

Poäng:
11
5
4
3
2
1
0
0
0

En som vill vara med
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JennyoKaajaTESTAR:Desjudödssynderna
Desjudödssynderna. Detlåterverkligenhemskt.Detlåtersomatt,begårmanbaraenendafårmanbrinnaförevigti
Helveteseldar.Mensåfarligtkandetväländåintevara.-Syndemyckeroligareänså,tänktevi.Därförbestämdevioss
förattprovapådesjuhemskadödssynderna.Vitogförstredapåvadsyndernaegentligengårutpå,förattsedantesta
dem ordentligt. Eftersom vi ville göra d e t g r u n d l i g t d e l a d e v i u p p d e t p å t v å gånger. I dethärnummret ska vitesta
högmod,lättja,frosseriochgirighet.Sorgligtnogråkadevifåredapåvilkastraffmanfårfördessasynder.Sånuve tvi
hursynddetkommerattbliomoss sen.

Högmod
Beskrivning: (en överdriven tro på sin egen förträfflighet, det är från
dennasyndallaandrasyndigalasterkommer).Betyderalltsåattman
tycker att man är störst,bästochvackrastochbetersigdärefter.Att
mantyckerattalltmansjälvgörärotroligtbra.Kanävenkallasfåfänga.
Test:
Kaaja:FörattfådettatestatpåettrealistisktsättsåsajagtillJennyatt
jagskulleskrivadenhärdelensjälveftersomjagärmycketbättrepå
detänhenne.Detkändesmycketbraattsägaså,jagvarheltnöjdmed
testet.

Nolltolerans...Menja,jajagfickgemigtillsist.
Fastdetintesynspåbilden.

Utvärdering: Ja,kulvardetju,enlitenstund.Tillsjagupptäckteattdetmisslyckats.EnhalvtimmesenarevarJennyhär
för attbörjaskrivaartikeln.Mendetärjutankensom räknas. Straffet f ö r e n s å n h ä r h a n d l i n g ä r a t t m a n s k i c k a s till
Helvetetdärmanspännsfastvidetthjulsomsnurrartillsmangårsönder.Sånufårjagvälliggadärensamdå…
Jenny:Mensåsynddå!

Lättja
Beskrivning: (ellerlikgiltighet,närmanundvikerfysiskellerpsykiskansträngningellerbåda.)
Heltenkeltattmanslapparochabsolutintevillgöranåttannatheller.Attläsapåprov,göranågonformavskolarbet eeller
attrörapåsigkommeralltsåintepåfråga.Dethärärjuenganskavanligsynd.Åtminstoneförossochvitrornogattdet är
ganskavanligtblandandraockså.
Test: Eftersomdethärärsåvanligtsågjordevisomvialltid
brukargörapåsöndagar. Vi slappade. Vistegupp(sent)
ochförflyttadeosstillsoffandärvilågheladanochsågpå
tv.
Utvärdering: Tja,dethärvajuintesåkonstigt.Ganskaskönt
egentligen, en helt vanlig söndag. Vi såg farmen,farmen,
farmen,farmen,farmen,BeverlyHills,Dr.Quinnsenkom
söndasbingo.Detklaradeviheltenkeltinteavsåvisoven
stund. Sen såg vi Segemyhr, veterinärerna , Parlamentet
ochkvällensfinal,söndagsbio.Enheltvanligsöndagalltså.
För denna lugna dag kommer vi sedan att slängas i
ormgropendåvikommertillhelvetet.Nubordeviverkligen
skämmas för dethäransesvaraenmycketskamligsynd.
Mendetorkarviintebryossom..

Lat-Johnny fårnoggöraosssällskapiormgropen...
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Frosseri
Beskrivning: Opassandeovanaattproppaisigmeränvadmanbehöver.
Test: Eftersom vi är så otroligt lata integrerade vi den här synden i den förra. Medan vi såg på alla tv
programmenbeställde vi hem (familje)pizza, limsa och godis. Såpraktistmedhemkörning! Myckegodis
beställdevieftersomviinteorkadetänkautvilkensortvivilleha.
Utvärdering: Dethärvarväldigtansträngade.Viblevjuproppmättaefterfamiljepizzorna.Menskamantesta
såskaman.Såviåtuppgodisetockså.Straffetfördethäräattmantvingasätaråttor,paddorochormar.De
vajulitejobbigtdåviredanvarsåmätta.Mennukanskedetinteärsåmångaormarkvariormgropen.Man
kanjualltidhoppas.

Girighet
Beskrivning:(strävaneftermateriellrikedomiställetförandlig).
Menvillhadetbästaochdyrastebaraförattdetärbästoch
dyrast,inteförattmanbehöverdet.Allrabästärdetommanfår
habättreänsinakompisar.Ärdetnånsomhardetdåligtställt
såvadetsyndfördem.
Test: Vigavossutpåstanförattshoppa.Viratadedombilliga
butikernaochstyrderättmotBenettonsengavviossivägmot
kesport därviköptevarsinmärkeströja.Dåviintevillegåpå
stan längre satte vi oss ner viddatornoch surfade fram en
nätbutik.
Girighetenkantamångagestalter.

Utvärdering: De vajuroligt!Kännsmycketbrafaktist,manfyllsavenhärligkänsla.Domdåligasidornaärjuattingenav
ossharsärskiltmycketpengar.Nublirdetintesåroligttillsstudiestödetkommer.Åja,deejubaraattväntapåattsakerna
vibeställdevianätetkommer.Dåblirviheltpankaigen.Menviharjuenmassasakersomviverkligenbehöverha,ådyra
vadomockså.Attvisedanihelvetetfårsittaienkittelmedkokandeoljaärjukanskeintesåkul.Menvivänderosssom
frasandepommesfritesochflinarnöjt.Japp,saltapåbara.
Dethärvarfyraavdesjudödssynderna.Dehärsyndernaärjuändåsåntsommangörofta.Varesigmantänkerpådet
ellerinte.Såensammalärvinogintebliihelvetet.Juflerdestoroligare...
Menkonstigtnogkännerviossintesomnågrasyndare.Viharjubaralevtvåravanligaliv.Fortsättningenkommerinästa
nummeravFiliciaaktuellt.Dåkommerviatttestalust,vredeochavund.Vilketåtminstoneviserframemotochviverk ar
intevaraensammaomdet.

Jenny Hjulfors och Anna-Karin Back

Dilbert
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Smått å gott från vice chefen….
Hejsan!Jakomatttänkapåendelsakersomjaggärnaskulleviljadelamedmig
omtillFiliciasmedlemmarochannatpack.HurolikasakerfungerariFiliciaoch
vadvisysslarmedegentligen,såntsomäraktuellto.s.v.

Verksamhetdagtid...
Dagtidharviettväjjysystem.Detbetyderförerattdetalltidskafinnasnågon
nereiFiliciapåtiansrastochpåmatrasten.Detäregentligendomendatidervi
ska betjäna er. Detta för att hålla bättre ordning på saker och ting då två
personer perdagharväjjyochingenannan.Allförsäljning ska ske utanför
styrelserummet där två personer sitter vid det blåa bordet med alla
kopieringskort, sitz listorochdylikt. Vi säljer juocksåtygmärken till era fina
halare.EttSYHmärkeochettFiliciamärkedekostar2,50€st.

Kopieringsverksamheten...
Kopieringsverksamhetenskötsavoss.Visäljerkopieringskortoch”prånglarut”kompendiernasomblivitbeställd a
frånkopiolahtinen.Avkopieringskortenfinnstvåolika,ettsomharettvärdepå20€ochettpå10€.Dåmanköpersitt
förstakopieringskortbetalar man tillenpantpå5€.Dåmansedanlämnartillbakadetutanattköpanyttfårman
tillbakapanten.Kompendiernasomblivitbeställdaviadengulalådaniaulanhämtasutfrånoss.

Sitz...
Då vi ordnar sitz anmäler man sig direkt till styrelserummet eller via mail. Bäst är att anmäla sig direkt till
styrelesrummet.Varjegångsätterviett datumochklockslagdåbiljetternaskavarbetalda,närmeddelasviamail.
Har man intebetaltdåstryksmanfrånlistan.Viharintekörtsåhårtmeddetihösteftersomvityckeratt vi inte
infomeratomsystemettillräkligtbra.MendettasNUibrukigen.Manbehöverjuintestålikalängeiköochtrycka(i
kylan)omallaharbetalatföreochbarabehövergesinbiljett.

Filicia Castle...
FilciacastletillhörallaFiliciasmedlemmar.Detbetyder attalla fårvaradärpådagarna.Viharnyligeninhandlat
någrasällskapsspelsommankankommaåspelaommaninteharnåttvettigareförsig.Deliggeribarenoch
väntar på att någonskasedem.Hoppasattnisliterdemmedhälsan.DeärjuköptatillErförErapengar.Det
finns ocksåendarttavlafördensomärintresseradavattslåsinkompisidet.Villmanintespelakanmanju
barasättasiginånsoffaochslappa.Välkommnaner!!

Gymnastiksalstider...
Viharjuocksåendeltideriyrkesgymnastiksal.DeärtillförFiliciasmedlemmar.Påanslagstavlanutanför
matsalen finnsenlistaövervilkatidernaärochvaddeärtänktaför.Vityckerdetärbraattstuderandeanvänder
dessatiderochhoppasattniharroligtundertidennispelarinnebandyellervadninugördär.Mensommedallt
annatfinnsdetendelreglerförattdettaskafungera.Nyckelnkvitterasutfrånstyrelserunnetsammadagsom
manskadit.EftersomvibaraharENnyckeltillsalenärdetVIKTIGTattmanlämnarinnyckelnpåTIANSRAST
följandedagsåattdesomvillkvitterautdendåharmöjlighettilldet.Händerdetoftaattsammapersoninte
lämnartillbakanyckeln kanviintekvitterautdentilldennapersonlängre.GymnastiksalstideraärjutillförALLA .
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Beteendepåsitz...
Enannansakjagkompånudåjagskrivitomsitzanmälningochbetalningärhurmanuppförsigpåsjälva
sitzen.Dåhösttermineninleds ordnarvijuenLär-dig-sitzasitzförgulisarna.Äldrestuderandefårockså
kommapådenhärsitzenommankännerattmanintevetvadvilkareglersomgäller.Denärtillförattmanska
fålärasighurmangörpåensitz,vilkareglersomgäller.Iårkomdetintesåmångapådenhärsitzen.Det
leddetillattstörstadelenintevisstehurmanuppförsigpåOktobesitzen.Denblevalltsåettendakaos.Sånu
tänktejagberättaförallahurdetgårtillsåattallavet.Toastmasternfinnsdärförattledastizen.Dådennetalar
ärmanalltsåmyckettyst.Mansmåpratarinteensmedbrodsgrannen.Manhörpåvadtoastenharattsägaså
mansedanvetvadsomhänder.Undersitzensgånglämnarmanintebordetomdetinteärmycketviktigt.Sen
tyckerjagdetärmesigtdåallagår”ut”påengångförattslippasjungaensam.BU!Detblir”oredigt”dåfolk
springeromkringhursomhelst.Manpratarhellerinteitelefon.Detärmycketoartigt.Detärtänktattmanska
sittablandatmedpojkarochflickor.Derfunkarkanskeintesåbrahäritechnismenjagtyckerattmanskagöra
detsålångt detgår.Menkommerjuintepåsitzförattumgåsmeddomsommanändåträffarheladagarna.På
sitzgårmanförattträffanyttfolkochharoligt.Därförskamanvaraartigochpratameddomsomsitterpåbåda
sidornaochmittemot.Skålabörmanoxågöra(oftaochmycket…?).Allavetvälattmanförstskålarmedsin
bordsdam (till höger)sedandenpåandrasidanochtillsistmittemot.Detärjutrevligtdåalladeltaraktivti
stizen.Såharmannåttroligtmankännerattmanvilldelamedsigombrukardetvaratillåtet.MENmedmåtta
somalltannat.Sitterdetca80persåstizargårdetjuinteattallaskrike rutprecisvaddevill.Härkanmanäven
tillämppa det traditionella handuppräcknings systemet (som även kan användas pålektion) och begära
toastmasternomordet.SomjagtidigareskrevärFiliciacastletillförföreningensmedlemmar.Därförtycker
jagdetärganskatråkigtoch..ja..konstigtattmaniblandserstuderandesomförstörsakerochsparkarflaskor
där.Deejusomattvandaliserahemmaochdetgörmanvälinte?Intejagiallafall.Snällaslutameddet!
Slutligen vill ja säga att jag tycker de e så roligt att se många glada studerande på våra tillställningar. Vi
försökerjusågot tvikanattfixasådetskablibraförerochniskafåharoligt.Annarskanvijulikabralägganer.
FördeejudetviiFilciavillståför;attniskamåbraochharoligt!Mankanjubehövatänkapåannatänstudier
iblandockså.Meniblandärmanjumåstemanjuläsa.DärförFÖRSÖKERviattinteläggasitzerochannati
slutetpåperioder,dådeflestaharmycketenter.Mentyvärrkanmanintegöraallanöjda.Mennunärmarsig
julenmedstormstegochallasnällastuderadeskafåsinajulklappar.DetfårmanpåHjulfesten,jahoppasvi
synnsdär!!!
Kramar,
”Puddingen”Anna-KarinBack
Viceordf.Filiciar.f.

Anna-Karin Back

Dilbert
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Filicias Innebandylagforts från sid6.

Aurinkoliiga
StadsserieniVasaharintebörjatpåbästasättförFilicia.Idenförstamatchenfickvipånöten12-5.Itvåperioder
orkadeviståemotochtackvarebramålvaktsspelavStrömsåhöllsmatchenjämn.Ställningenvarju4-4efterde
tvåperioderna,menidensistaperiodenrasadeALLT.
VeckandärpåspeladevivårandramatchsombörjadebramedledningsmålavStröm,speladepåplandenna
gång,efter17sekunder.DåsummerntjöteftertvåperiodersåhadeFiliciagåtttillen7-5ledningeftermålavbl.
a. PeterLiljekvist(2),MikaelStröm(2)ochTomasLiljekvist(1).Sistaperioden blev dock enlångpärsförFilicia,
då matchenvar sluthadeviförloratmed14-7.
DentredjematchenvarocksåjämntillsPeterLiljekvistgjordevårt3-2ledningsmål.Efterdetsåkomdetframatt
Peter intefannsisekretariatetspapperochhanfickseröttochpassadesupppåläktaren.Förlustävenidenna
match, mennumedsiffrorna10-6.FiliciasmålgjordesavJaniKorpi(2),PeterLiljekvist(1),TomasLinljekvist(1) ,
MathiasBergström(1) ochPatrikBjörkman (1).
Endastenmatcheftervårtredjespeladesvårfjärdematch.Därvardetingetsnackomsakenheller,
motståndarnavarklartbättre.Filici aförlorademed11-1,mendennagångslutadesistaperiode1-1omdetnuär
tillnågonströst.PeterLiljekvisttröstmåladeförFilicia.
Somnikanskemärkersåbehövervialltpublikstödvikanfå.Avnågonunderliganledningsåhartreav
matchernaspelatspåsöndagmorgonklockan10.00.Detärjuintedenbästatidenförvarkenspelareellerpublik
att kommatillVasainstitutförföretags-ochhotellverksamhet,merakäntsomHandels, för atthejaframmFilicia.
Kollain:http://personal.inet.fi/urheilu/aurinkoliiga/aliiga.htmdär fårniinformation om närinnebandylagetspelar
coh allaärvälkomna.

En som vill vara med

Kära dagbok!
05.30 Väckning,tyvärr,sängensitterfastimigochjagkaninterörapåmig.Addekommerinspringandeimin
lägenhet ochundrarvadfanjaggörisängenfortfarande.Detärväldagsattstigaupp,måstekommaihåg
att låsadörrenförnattennästagångsåmankanhållapersonerutstängdaochliggalitelängre.
06.00 Jag,jenny&addeåkerivägföratthämtauppJenny2,senärdetdagsförnästapersonpålistan:Peijo.Ringer
åt honomoch berättarattdetärdagsattbörjagåut.Gissavemsomharförsovitsig?Jomannenmedtågbiljetter&pengar!Skullehanhavaltattgåtilltågstationsåskulleingenharingtåtho nom s å v i h a d e a l l a
lämnativasamedanPeijoskullehasovitvidare.Nåja,hanlovarattskyndasigochmedandetsååkerviefter
Kaaja. Nukommerviocksåpåattbilenbörjarblifullsåviåkertilltågstationenochdumparavförstalasset.
Viåkertillbaxtillpeijos,ochliteefter06.20kommerhanäntligenut.Vilöserutbiljetternaochgårombordpå
tåget.
06.38 Tågetstartar,vikorkarförstamorgonölen.Viärhela7stperspåvägtillhelsingforspåENGRATISRESA.Varär
niandralatatekniselever??Vihoppasverkligenattomdetblirnågonresanästaårtillhesaattdetkommer
merastuderande!!! Mankanjuhellerintesägaattmaninteharrådattresagratis?
08.40 Vikommerpåattdetvar2timmarsedanvidrackvårförstaöl.Vibestämmerosshastigtattändrapå
densakenochkorkarölnr.2.Vigjordeocksåettbesöktillrestaurangvagnen.Smörgåsarpåtågärjättebilligt,
jag menar,4€uro såärjujättebilligtfören40g:ssmörgås,ellerhur?

Patrik Björkman
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Kära dagbok! (Forts. frånsida 11)
09.35 Dentredjeölenöppnas,likagodsomde2andra.
10.20 Vikonstateradeatteftersomde3ölenvidruckitvarsågoda,månneden4deärlikagod?Vitestar!4:deölen
öppnasförforskning.
10.25 Undertidenviförbrukarden4:deölensåtänkervikollatemperaturenpåleijonaflaskanviharmedoss.Som
mätinstrumentanvänder vivårahalsar.SNAPS!
11.04 Den5:teochsistaölenfördenhärtågresanöppnas&förbrukas.
11.37 VianländertillHesaochmötsavKristerKarlströmfrånTLK.ResanfortsättermedbusstillArcada.
~12.30 VianländertillArcada,ochsomförstarundturiArcadabestämmerviossattutforskaWC.Deuppfyllde sin
funktionmed+ikanten!Nästapunktblirmatsalen,Sodexstårförmatendär,ochtittarmanpåmenynsåverkar
denogfåbramatdärnereockså.Kristerfortsätterrundtureniskolanmedossochvisarolikautrymmen,de
verkarhaendatasalperprogram...lyx.FörattintetalaomVideoredigeringsdatasalenmedengigabitsnätverk.
Visågdessutomattettpardatasalersomhadeflatscreens!Ensånvilljagha!Självaskolanvardesignadsåatt
mankändesigsomombordpåettfartyg.Efterrundvandringengickvitillbakatillstudentföreningensutrymme
ochblevutklassadeifuzzball.Vifickäranattskrivainvåranamnunderspelet(förlorarmanmed10-0måste
mangöradet).TLKharettmöteochviväntarmedandomhardetförattfåeskorttillvårthotell.
16.00 EfterdiversebussarochspårvagnargenomhesasåanländervislutligentillEurohostel.Vidförstaanblicksåser
detjuintesådumtut.Vilöserutvåranycklarochtarhissentillsjättevåningenförattinspekteravårarum.OBS:
ryssarnaverkar hatagitöverdettahotell,detvari.a.f.språketsomdomineradehotellgångarna.Förattintetala
omdevakraryskorna!=)Ok.Viöppnadedörren,imponeradblevmanjuinte.2sängarochett skåp varalltsom
fannssamtutsiktöverVikingLinesCinderella.WClystemedsinfrånvaro,detmåstemangåtilländanav
korridorenföratthitta.NuärvilitetröttaefteratthavaritpåGhelamorgonenochtarenkortvila.
17.51 Nuharvifåtttillbakalitekraftereftervilan,liteextraenergiintaggenomettparbatterysochensnaps!(Adde
konstaterarattävenhärskötteWcnsinfunktion!).DetbörjarblidagsattgåmotVerket.
18.54 VianländertillTLKsfestlokal“Verket”,mindreän Filiciamedettmaxantalpå~50dudespåsitzarna.Konstaterar
i.a.fattderasbarvarstrategisktbraplacerat.Sitzenbörjar.Somförrättfickvisallad,ochhuvudrättenvarchilicon
carnemedvittbröd.Måstefaktistberömmamatenderas,detvarriktigtbra!TackTLK!Sompåallasitzar,
oberoende variFinland,börjademansåsmåningomkännasiggladochsångröstenblev10ggrbättre,trodde
mani.a.f!Vilärdeossocksåettnyttspelockså,därmankastadekorkariölglas.Vislogutdempåderashemplan
fastvialdrigspelatdetförut.
22.35 “JagtrorvilksdVERKETföårVLBBRS”-Nukanjaginteläsaminegenhandstilnåmera,såattiefterskottantar
jag attdetbörjarblilitedimmigt.Menjagvetattvifortsatte utklassadomiettspeldomlärdeoss,(utomadde
sopontå).Senvardetdagsattåkahem.Mittialltharjenny,kaaja,frej&burraförsvunnitmednågontaxi,trorjag
ochPeijo,Adde&jagfunderarpåsammasak.Peijoringerochfrågarbeskrivningartillnärmasttaxistolpe
eftersomdomvägrar köraända till Verket.Klockanärnuca.03.00.Ok,vibörjargå,vigårettkvarterochPeijo
harglömtbortgatunamnet,sånuvetviintemeravarviär.Viyrarvidare.Efterhetdebattpådiversevägarså
hittarvislutligenrättpånågotkonstigtvis,eftersomviupptäckteryskaambassadenvigåttförbipåvägentill
verket. Såpånågotvishittadeviframtill
05.00 Eurohostelpånytt,ochkonstaterarattdetärbara1timmekvartillmorgonbastun.Peijodödarminmandarinnär
jag gör enfinpassningåthonom!MandarindödarenPeijo!Viläggerossnerochvilarliteförebastun.
11.44 S**an! Peijo,Adde&jagvaknarochkonstaterarattvisovitbortmorgonbastun.Ryskornaspringerruntikorridoren
medendasthanddukruntsig.weee.Vibesluterossatttadettidigaretågetmenbeslutetblirändrat.Viloggarut
ur hotelletoch fortsätter färdenmotRax.
12.30 VianländertillRax,vårtbesökurartarsigochvikonstate rarattviharsilliz.Folkruntomkringossharentendens
att flyttatillandraändanavRax,ochfolkkollarallmäntkonstigtpåoss.
15.14 Vihartagitosshelskinnadetilltågstationenihesa.Tågetgår16.04ochsillizenfortsätterpåtåget.Vianländer
tillVasa,medpassagerarnahartroligtvislidithelaresan.Men det ärjuintevårtproblem.Alltsomalltsåvardet
riktigt kuloch vi hoppasdetblirmycketfolknästaåromdetordnasigen!

Patrik Björkman
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Das Oktobersitz
ÄnnuengångvardomtvåberömdaölflickornaHelgaündOlganärvarandepåsitzenmedstortD!(Öh?)
Jamänniskornaströmmadein,ikläddasinabästafestkläderialladefärger:Gul,vit,grön,blåsamtnågra
välanvändasomhadeblandingavalla.Kvällenbörjademednågotobeskrivligthopkokavsommarensbär
ochspetsningavfinsktsnapsmaterial.Våravärdarförkvällen?Tja,ensomlikandeentyskubåtsamten
förrymdbartender. Svårtattbeskrivningnåtsombordeses.HelgaündOlgaärenhistoriaförsig,dem
tänkerjainteensförsökaberättaom.

Fastänallakonstigaminersåtogfestensin
början. Nästan 100st (sång)röster ekade
nereiutrymmetdåförstasnapsvisandrogs
igangavT-mastersBqündWiddas.Dettog
inte länge innan ordet SSCHNAAPPS
hördes ochvårafinaservitricerfickdrauti
fält. Efter ett antal visor, snaps och andra
hyssblevdetdagsförmat.Allaverkadeva
hungriga, maten försvann snabbt, kaffe
slogs upp, och punch flaskorna korkades.
Justdåblirdetrusning,någrasomharsuttit
och vridit sig under sitzen flyger ivägmot
wc. Återvändande med glada lättande
miner så tar de ny fart. D e t ä r e n r o l i g s y n
men ännu roligare och vara med när
punchvisornabörjar. Lågt till takochtrångt
underbordenmenallaharskoj.

Programmetnärmadesigsittslutmenfestenhadebara
börjat. Dörrarnapå vidgavelochfolksomintevaritmed
på sitzenstormadein.Desommissatsitzenkanjubara
intemissaeftersläppet.Såmedandraordblevdetännu
en senkvällochenlyckadfest.

Anders Österåker
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Filicia Hockey

BildenhärovanförvisarmötetmellanB-TeeamochFilicia,ochsomniseritabellenpåbildensåblevdetFilicia
hockeylagetsomdrogdetlängrestråtjustdendärmatchen,sånuharFilicia2vinster&2förlusterpåsinnacke.
Ganskabramåjasäga.Såmycketmeraomlagetkanjaginteuttalamigomeftersomjagsjälvbaravaritmeden
gångoch det varförstamatchen,ochdärmärktejagganskasnabbthurstorskillnaddetärmellanrinkbandy
(vilketjagsjälvföredrar)ochishockey,blandannatsåvarklubban3meterförlångförmig,såjagharfunderatpå
attkapaavdenliteochkommaoch”förstärka”la get,detåterstårattseom manvågartaupphockeykarriären
pånyttsåskitsomdetgickförstagången.
Om man inte råkarhanågonerfarenhet avhockey från förut o c h harbara spelat innebandy/rinkbandy så
kommermansnabbtattbliförvånadavnärt.ex.dinklubbalyftsuppavmotståndarensklubbaochsentardom
puckenaven.Dåstårmandärsomettfånochfattarinteriktigtvadsomhäntförenmanmåsteinseattdetärju
faktistsådetgårtilliishockey.Detärjuiallafallturattmanharmeraerfarnaspelaremed,jagverkadetypvara
endasomintehadespelatishockeyförrut.Såfilicialagetklarar signogbraoavsettomjagärmedellerinte,
troligtvisklarardomsigbättreomjaginteärmed!
Nåja, nogomdetta.Händerdetnågotannatisport-vägunderkommandemånaderdå?Jodå,meramatcher
kommerattspelasavhockeylaget,ochvillniåkaochtittapånågonmatchsåkommerdetutmailomtider,jag
rekommenderarstarktniåkerochheijaframlagettillennyseger!
AurinkoliigadärFiliciaharmedettinnebandylagspelasjuhelatidenockså,detvorekulomnivillekommaoch
heija fram detta lag också någongång! Hittills har vi haft lite klent med stöd från publiken, snarare blir vi
påhackade av motståndarnas publik! Så har ni inte något bättre att göra så tycker jag ni kan släpa er till
Handelsläroverketnågonhelgochhurraframosstillseger!Resultathurdethargåttförinneabndylagetkommer
niattseiStrömsartikel,samtnågonbildfrånlaget!
En annan stor sak på gång är ju att Karate föreningens grundkurs startar ju denna Tisdag (19.11). Mera
informationomdettahittarnipå:
http://filicia.syh.fi/karate/frameset.html

Patrik Björkman
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The Gatering II
Nu är stormen över ännu en gång, kämparna från när och fjärran har drabbat samman och endast en står kvar
segrande. The Gathering II, som i år ordandes av Futokai karate och Filicia, när förbi och alla är nöjda med
arrangemanget, det hela förflöt utan några större incidenter. Redan tidigt onsdag morgon började de första av
arrangörerna sitt arbete med att så igång ljudanläggningen inför kvällens matcher, senare under dagen anlände de
övriga för att tejpa mattorna, instruera Staff-teamet och sätta igång det övriga.
På eftermiddagen började de tävlande anlända och värma upp. Det var mycket intressant att se de tävlande taggade
sig inför kvällen m.hj.a. kator, lättare matcher eller något annat. När klockan började närma sig sju så anlände
åskådarna fulla av förväntan och mycket nyfikna på vad som skulle hända under kvällen.
Det hela inleddes med några små demonstrationer av sparkar och ”slående med bildäck på annan människa”. När alla
var samlade presenterades alla, deltagare och arrangörer. Efter presentationen körde vi igång den första demon, där
deltog Kaj Granholm, Peter Sjöblom och Johnny Widdas. Kaj demonstrerade först en kata och sedan några
tillämpningar på karate, jag kan intyga att han gjorde det väl för jag har blåmärkena kvar. Efter det här var det dags att
släppa in de tävlande till den första matchen i grundomgången.
Det blev fyra matcher i grundomgången mellan de åtta kämparna. Det fanns väldigt mycket energi och kampvilja bland
de tävlande och det var ett sant nöje att se på när dessa människor drabbade samman, alla gick in för att vinna när de
steg upp på mattan. I den första matchen möttes Lövdhal (Taekwondo) och Wikberg (Kung-Fu) och det var Lövdhal
som gick segrande ur den bataljen. I den andra matchen möttes Stenberg (Jujutsu) och Westersund (Karate) och det
var Westersund som segrade. Den tredje matchen var mellan Ahlqvist (Kickboxning) och Boström (Jujutsu), segrade
gjorde Boström. I den sista matchen i grundomgången kämpade Daenkhamsarn (Karate) och Drifell (Jujutsu) och
vinnaren blev Daenkhamsarn. Efter grundomgången var det dags för en liten paus så att både deltagarna och publiken
fick vila ut lite. När pausen var över släcktes lamporna och det var dags för en andra demonstration. I den deltog Kim
Gylling, Peter Sjöblom och Johnny Widdas. Kim hade skadat sin högra fot dagen före tävlingen men lyckades ändå
utföra en demonstration med nunchaku som var väldigt uppskattad och precis som i den första demon fick Peter och
Johnny duktigt med stryk.
Nu var det dags för semifinalerna. Förväntan var hög ute i omklädningsrummet, de fyra som hade tagit sig så långt ville
verkligen gå vidare, de ville nå finalen. Först möttes Lövdhal och Westersund, det var en spännande match som
krävde tre ronder innan en vinnare stod klar, det var Lövdhal som gick vidare till finalen. I den andra matchen möttes
Daenkhamsarn och Boström, även det var en bra match men bara en gick vidare, Daenkhamsarn.
Två finalister stod klara för att kämpa om segern, Daenkhamsarn och Lövdhal. Dessa båda herrar är mycket duktiga
på kampsport men bara en kan segra de måste upp på matta en sista gång för att klargöra vem som var den bästa
figthern den här turneringen. Det blev en lång och hård kamp mellan de två kämpar men till sist så stod det klart att det
var Lövdhal som hade segrat.
På prisutdelningen så haltade en del av deltagarna och det vittnade om det hade varit ganska hårda matcher ändå sist
och slutligen men alla var nöjda med att de hade deltagit i The Gathering II och när allt var över så fortsatte en del till
Partyhouse för afterfight men vad som hände där avslöjar jag inte.

Liza Wörlin
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Bästa Studerande !
Ett nytt läsårhar startatoch månganyasakerkommersäkertemoter.Jag vill tatillfället I
akt ochinformera om ytterligareennysak!Kopiolahtinenhartillsammans med studentföreningenutvecklat ett konceptföratttillfredsställadestuderandeskopieringsbehov.
Vi har placerat en kopieringsmaskin till Ertförfogandeiaulan,maskinenfungerarmed
"kopieringskort" som kan köpasav studentföreningen. Bredvidkopieringsmaskinen
finnsenlådaditNikanlämnainmaterialtillkopiering,t.exettkompendiumsom
kopieras åt hela klassen. Innannilämnarinmaterialtillkopieringbörnifyllaien
beställningsblankett,endast materialmedfullständigtifylldblankettkankopieras.
Vitömmerlådan påtisdagar och torsdagar, i sambandmedtömningenhämtarviockså
ut färdigt kopierat material.
NiärgivetvisocksåvälkomnatillosspåVasaesplanaden 22,3.vån,medera
kopieringsarbeten.
Detjänster vi kanerbjudaerdärärföljande:
-CAD-utskrifter
-Scanningavritningar
-Vektoriseringavscannaderitningar
-Ritningskopiering
-Digitaltryck
-A4/A3kopiering
-Färgkopiering
-Digitaltryckifärg
-A4/A3färgscanning
-A4/A3sv-vitscanningmedtextigenkänning
-Utskriftavfärgplanscherpåolikamaterial
-Laminering
-Olikainbindningar

Alltförståsmedstudierabatt !!

Medhoppomettgottsamarbeteochengodstart
på studieåret
Sven-Håkan Back
Kopiolahtinen Oy

KOPIOLAHTINEN OY

Vasaesplanaden 22, III-vån
Tel (06) 312 1334 Fax (06) 312 1340
www.eurocopy.fi info@eurocopy.fi

