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Ordförande har ordet

Halååja! Till och börja med vill jag välkomna alla färska gulisar till Novia. Mitt namn är Daniel Thölix och 
jag studerar fjärde året till maskiningenjör och jag är också ordförande för Studentföreningen Filicia r.f.

Vi i Filicia försöker se till att studerande vid Novia vid Wolffskavägen också ska ha annat att göra än att 
lösa ekvationer och skriva labbrapporter. Bland annat ordnar vi en massa festliga evenemang och så har 
vi ett fotbollslag och ett rinkbandylag för de som är intresserade. 

I höst har ni många evenemang att se fram emot bland annat den fjärde upplagan av våran omtyckta 
Umeå resa där det finns möjlighet att bekanta sig med svensk sittningskultur och deras trevliga förening-
ar.

Jag hoppas ni har en trevlig studietid och hinner lära känna Vasas omfattande studieliv med allt vad det 
innebär. Over and out! // JOFA

JOFA
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Styrelsepresentation

JOFA

Namn: Daniel ”JOFA” Thölix
Styrelsepost: Ordförande 
Linje: Maskin (Driftking)
Bor var och hur: i en mysig trerummare med vår kassör bakom ollis
Ålder: Tjyvifyr
Intressen: Studieliv och soffhäng
Facebookstatus: ”Tack för alla gratulationer”? 
Favorit snapsvisa: Nå Rullan går vetcha

Beskriv kort en lyckad fest: Trevligt folk, å slocknar man föri 10 så 
var e billigt
Hur botar du din krapula: Me lektion klockan 8
Om du skulle vara ett djur, vad och varför: Sengångare verkar 
chill

Namn: Amanda ”Elovena” Lindholm
Styrelsepost: Vice ordförande 
Linje: FE3E
Bor var och hur: 29 steg från ollis tillsammans med mitt enmans- 
harem
Ålder: 23
Intressen: Ain’t nobody got time for that
Facebookstatus: All makt åt Tengil, vår befriare!
Favorit snapsvisa: Hande korta

Beskriv kort en lyckad fest: Vergi + pulka + fyrverkerier
Hur botar du din krapula: kunskap, glädje och så lite tango! (Alt. 
O’boy, o’boy, o’boy!)
Om du skulle vara ett djur, vad och varför: Stellers sjöko, sku va 
enda i världen!

Namn: Roberth ”Actionman” Sjöström
Styrelsepost: Kassör 
Linje: MDR4
Bor var och hur: med El Jefe ett ögonkast från den lokala vatten- 
hålan
Ålder: -92 vort ja född naschtans i Närpes 
Intressen: Månskenspromenader och att bada naken 
Facebookstatus: ”Jävla nice”
Favorit snapsvisa: Rullan går 

Beskriv kort en lyckad fest: Livet!
Hur botar du din krapula: Kotikuljetus och kryper med pizzan tillba-
ka under täcket där jag lever resten av dagen!
Om du skulle vara ett djur, vad och varför: Snöleopard för att di e 
stor å fluffig!
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Namn: Robin ”Stihl” Kanckos
Styrelsepost: Sekreterare 
Linje: Maskin (Driftking)
Bor var och hur: Produktionsekonomi 4
Ålder: 1 år äldre än ifjol samma tid
Intressen: Håller starkt fast vi allt som har oljud
Facebookstatus: Beror på vem som hittar en inlogga på kansli-    
datorn
Favorit snapsvisa: Helan, man får mest att drick tå

Beskriv kort en lyckad fest: Alkohol
Hur botar du din krapula: Krapula ska inte botas, krapula ska ge-
nomlidas
Om du skulle vara ett djur, vad och varför: Dinosaur, allt va bättre 
förr

Namn:  Jesper ”Lakupiippu” Jansson
Styrelsepost: Slottsråd 
Linje: ___________________________________________________
Bor var och hur: I ett trapphus på Handelsesplanadn
Ålder: Ja sluta ti räkn baket 20
Intressen: Allt fö mang, män ti kast saakrä från balkong er ganska 
enkelt å roolit
Facebookstatus: Vad gör du just nu?
Favorit snapsvisa: Meidän laivassa

Beskriv kort en lyckad fest: Ööli å ett pannrum, hä er allt som  
behövs
Hur botar du din krapula: Blåbärssoppo is da shit
Om du skulle vara ett djur, vad och varför: Mullvad, ti haar roko 
syyn å så föredrar di bördig slättmark men förekommer lokalt i bergs-
trakter.

Namn: Eddie ”Lammfärs” Westerlund
Styrelsepost: Datård 
Linje: PE2
Bor var och hur: 140 andetag från ollis
Ålder: 20
Intressen: Öl och människor
Facebookstatus: Bryr itt me
Favorit snapsvisa: Gäddan

Beskriv kort en lyckad fest: När Svampin kommit till ”stare of 
doom” stadiet 
Hur botar du din krapula: Netflix and chi...ps
Om du skulle vara ett djur, vad och varför: In guldfisk, fö tå sku 
minne mett var 5 sekund betär.
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Namn: Joel ”Kofot” Östman
Styrelsepost: Mysråd 
Linje: y=kx+m 
Bor var och hur: I min egna lilla värld jag kallar Kaos
Ålder: 22 år. Mental ålder 21 år, 10 månader, 17 dygn
Intressen: Långa skogspromenader och mysiga hemmakvällar
Facebookstatus: Kopiera den här statusen och lägg ut på din status 
så har du också den här statusen på din status.
Favorit snapsvisa: Skål

Beskriv kort en lyckad fest: En fest man inte minns
Hur botar du din krapula: Kollar på Ernst Kirchsteiger
Om du skulle vara ett djur, vad och varför: Dan Bilzerians katt, 
behöver jag verkligen förklara varför?

Namn: Mathias ”Svampin” Ståhl
Styrelsepost: Intråd
Linje: Elkraft 4e åre
Bor var och hur: I en etto i Vöråstan with me and myself
Ålder: Ja fylld 8 på 9/11
Intressen: Sånt som e roligt å he ja känner för att gör just den dagen
Facebookstatus: ? 
Favorit snapsvisa: Finns så många, men Jag fångade e no en av di

Beskriv kort en lyckad fest: Förfest, själva festen, efterfest, vakna 
upp, konstatera man har minnesluckor, far ti skolan, prata om går-
dagen me folket i kansli, skratta åt roliga saker som har hänt under 
gårdagen. Åhå blev int så kort dehär
Hur botar du din krapula: Far ti skolan å fösöker håll ut hela dagen, 
äter frukostorlo, far hem å sover
Om du skulle vara ett djur, vad och varför: Hmm svårt val, men typ 
fiskmås. Sku va coolt ti kunn flyg å så ere ju ett plus att irritera folk

Namn: Kim ”Jalapeno” Gästgivars
Styrelsepost: Je suis responsable de l’alcool 
Linje: EL4K, K star för karan 
Bor var och hur: Harlem, i en lägenhet fö en hobbit
Ålder: 7+7*2+2
Intressen: Gym & mat
Facebookstatus: Int får man entå naa
Favorit snapsvisa: 1,2,75,6,7

Beskriv kort en lyckad fest:  C2H5OH
Hur botar du din krapula: Had krapula en gång. He bota ja me 
smörgåstårta. He va en bra dag.
Om du skulle vara ett djur, vad och varför: Panda, samma kropps-
form o di gör allti random saker o har roligt.
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Namn: Rasmus ”Nalle” Back
Styrelsepost: Rådd a.k.a restaurangchef
Linje: IN3
Bor var och hur: I en man cave med ett husdjur på Brändö
Ålder: 2+2, alltså 22
Intressen: he e här man sku måst säg man har nån häftig hobby då
Facebookstatus: ”it får man entå na”
Favorit snapsvisa: Gör mig till Finlandssvensk

Beskriv kort en lyckad fest: Ett evenemang i Filicia Castle såklart
Hur botar du din krapula: Krapula e överskattat
Om du skulle vara ett djur, vad och varför: en katt, di sover 20h 
per dygn o resten av tiden äter di

Namn: Johan ”Sheba” Ekman
Styrelsepost: Idråd 
Linje: IT4
Bor var och hur: Bor med 2 andra hanar i stan
Ålder: Bord väl vara 22 om ja räknar rätt 
Intressen: Öl
Facebookstatus: Tack för alla gratulationer!
Favorit snapsvisa: Hande som e ganska snuski

Beskriv kort en lyckad fest: Om he finns öli bruk e va ganska nice
Hur botar du din krapula: Pirkka ugnspizza å apelsinjuice
Om du skulle vara ett djur, vad och varför: Lejon fö di e så cool! 
Eller så en gerbil...

Namn: Emil ”Hallonbåt” Granberg
Styrelsepost: Eksternal Komunnikeissön yes 
Linje: M & P, Konstruktionsteknik 2
Bor var och hur: Upper West Side Penthouse
Ålder: 22++
Intressen: Segelbåtar, Skaldjur, Hästpolo
Facebookstatus: Like my videos  www.sex.com 
Favorit snapsvisa: Schpriitbolaget

Beskriv kort en lyckad fest: Lycka är att få bekanta sig med Gräns-
bevakningens patrullrutiner till sjöss.
Hur botar du din krapula: Läser Filicia 16- chatten och är skadeglad 
åt andras missöden
Om du skulle vara ett djur, vad och varför: Närsynt Ankunge, för 
jag är halvblind och ganska snäll
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Onsdagen den sjunde september var det äntligen dags för den årliga gulisintagning som så många sett 
fram emot med skräckblandad förtjusning. Ca 250 noviagulisar tog mod till sig och begav sig till gruspla-
nen utanför ortodoxa kyrkan för att på allvar invigas i studielivet. Evenemanget inleddes med uppvärm-
ning i blåsten och sedan var det dags att tillsammans med tutorerna och de nya bekantskaperna i lagen 
påbörja racet genom staden och mot målgången vid allas vårt andra vardagsrum Oliver’s Inn. I år hade 
jag i egenskap av joker det stora nöjet att tillsammans med Kofot hålla den mobila punkten vilket tyvärr 
medförde att vi inte fick äran att träffa alla lag men de lyckosamma få som hittade oss visade prov på 
sann kämpaglöd, laganda och feelis vilket är hela meningen med gulisintagningen. Samt att vinna.

När tiden för tävlingen var ute var det som traditionen bjuder dags att samlas vid frihetsstatym vid torget 
för att svära ingenjörseden. När de sista högtidliga orden klingat ut bar det av i ett myller av svarta sop-
säckar och gula näbbar enligt principen ”Ingen panik, alla på samma gång” mot Ollis för några timmars 
fri samvaro innan vinnarna skulle koras. Efter en olidligt spännande och jämn kamp tog slutligen lag nr 
1 hem segern och priset bestående av evig ära och berömmelse, ett halarmärke och varsin biljett till Lär 
dig sitta. På det hela en oförglömlig kväll har jag hört av de som kommer ihåg något. 

Gulisintagning

Elovena
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Torsdagen den 15 september slogs dörrarna upp till Filicia Castle och gamla samt nya studerande stega-
de in för att ta del av dess underbara arom. Anmälningen till platserna fylldes på knappa 30 sekunder och 
de första 140 törstiga deltagare fick ta del av denna kväll. 

Beerpong borden användes flitigt hela kvällen och drycker av olika märken flödade i mängder. 
Klubbrummet fylldes av konversationer och allmänt häng med bekanta och nya ansikten. I discot dunka-
de musiken i takt till DJ Kofot och i takt med att dryckerna slank ner ökade tempot och ljudnivån på de 
glada gästerna. 

Kvällen avrundades sedvanligt med busstransport till allas favorit partykrog ca kl 22, där festen fortsatt 
enda in på småtimmarna. Från min sida var det en rolig kväll och det är allt roligt att återse bekanta an-
sikten samt byta några ord med nya. 

Back To Filicia Castle 2k16

Jalapeno
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Jalapeno

Onsdagen den 28:nde september var det dags för alla gulisar att ta nästa steg i studielivet, nämligen att 
lär sig sitza på äkta filicianskt sätt. Ett steg som är obligatoriskt om man vill få ut allt av studierna.

Kl.18:00 öppnades dörrarna och de nya, förväntansfulla eleverna tog sig ner i slottet. Många av dem kän-
de sig lite vilsna men tvekade inte för att ställa frågor. Redan då visste man att kvällen skulle bli en succé, 
de ville verkligen lära sig.

Kl. 19:00 ekade ”bordsdunken” i hela salen och orden ”när börjar sitzen” resonerade sin väg från folkets 
stämband. Kvällens toastisar var Roberth och Joel som började sitzen med en lång utbildning om alla 
regler och normer som en rutinerad sitzare följer med ett leende på läpparna. Utbildningen fortsatte 
mellan de 5 första visorna men efteråt kunde sitzen ta fart på riktigt. 

Fastän 80 % av deltagarna aldrig varit på en filicia-sitz förut märktes det ingenstans. Skratten och sånger-
na ekade från sitzens början ända tills det att sista bussen gått mot Oliver’s INN. En mer lyckad 
första sitz får man verkligen leta efter. Jag vill tacka alla som deltog och gjorde kvällen speciell och hopp-
as vi ses på fler evenemang i framtiden!

Lär dig sitza

Kofot
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Action Man

Höstens evenemang

Nu börjar denna dystra och mörka hösten vara i våra knutar och snart kommer vintern med köld och 
elände. Men häng inte läpp över detta ni kommer att under höstens mörker och vinterns kyla glädjas av 
sitzar och värma era kroppar med snapsvisor och punsch. Här nedan på detta blad kommer alla de eve-
nemang som återstår för detta år.

Oktobersitz 12.10.2016

Kom och sitza i äkta oktoberfestanda och dra på dig dina lederhosen eller klämm ihop brösten i en folk-
dräkt och kom och sjung eller joddla i Castles korridorer.

Movember 1-30.11.2016

Under November månad har vi en kampanj för att stöda prostatacancer och har då en tävling att spara 
mustachen. Vi har fina priser som väntar för både den ena och den andra som deltar, eller varför inte bara 
donera en liten slant till denna välgörenhet!

Filicia<3SSHV  2.11.2016

En sitz tillsammans med Hanken ordnas i början av November detta är något ni inte kan missa när det 
börjar nalkas mot en av de sista sitzarna för detta år!

Umeå 4.0  4-5.11.2016

Häng med Filicia över till Umeå på en studieresa. Vi kommer att på kvällen efter studiebesöket knyta nya 
bekantskaper med grannarna i väst på resans höjdpunkt när vi ska ha en sittning med de svenska fören-
ingar från Umeå universitet.

Svepskälsmegaglöggprovsmakningsbaijluelonaa 9.11.2016

Under denna kväll visas det om ni tillhör 1000meter klubben genom att springa eller varför inte 100 
klubben genom att lyfta armen varje minut. Du väljer själv!
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Action Man

FiliciaLAN 18-20.11.2016 

En helg med spel och turneringar och som Hannes på radion skulle sagt så har vi fin fina priser vi delar ut 
till vinnarna i alla de olika turneringar som ordnas. 

Beerpong 16.11.2016

Namnet förklarar allt, ryck din polare i ärmen och säg ska ni ska ställa upp och ta hem höstens turnering i 
beerpong.

Halarinvigning sker under November

Detta evenemang är till för er gulisar och det är nu som ni får ta på den legendariska halaren som ni ska 
ha med er under dessa 4 år, tills ni står där med betyget i handen och redo för nya äventyr.

Ett ljus i staken 23.11.2016

Dra på dig tomtedräkten och kom på sitz där även självaste jultomten kommer på besök så ta med en 
gåva annars blir du utan för tomten är sträng. 

Musicquiz 29.11.2016

Skrapa ihop dina kompisar som du vet är bäst på musik och kom till Castle med ditt lag på 5 och vinn 
höstens musikquiz.  Det är inte många som kan skryta om att de vunnit detta evenemang, eftersom ni får 
ett exklusivt halarmärke som tecken på att ni vunnit.

Hjulfest 16.12.2016

Detta spektakel sker också i vårt kära Castle på Brändö. En lite mer städad sitz men även lika rolig fastän 
man har finkläderna på sig. Ett måste att komma på under sin studietid, jag lovar. Även här kommer far-
bror Jultomte på besök så glöm inte gåvan!
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NUD:s styrelsepresentation

NUD

Hej på er! N.U.D rf är studentföreningen för dig som studerar på Sjukis i Roparnäs. Här utbildar vi oss till 
sjukskötare, barnmorskor, hälsovårdare, estenomer, socionomer, bioanalytiker och röntgenskötare. Så bli 
inte förvånad om vi någon dag står och tar hand om dig när du är sjuk.

N.U.D är en förkortning av Non Ultra Descriptus som på vårdspråk betyder ”det obeskrivbara”. Denna 
diagnos får du då läkaren inte vet vad du har för fel. Vår logo den blåa fågel som syns överallt har ett så 
fint namn som Roger. I styrelsen är vi för tillfället 10 kvinnor och 2 män. Vi är bosatta i vårt rosa kansli på 
Seriegatan 2 vart alla är välkomna. För att hitta till kansliet är det bara att följa pilarna till matsalen var 
vårat kansli ligger. 

Ute i studielivet syns vi med våra vita halare (sjukskötare, hälsovårdare, barnmorskor, röntgenskötare, 
bioanalytiker) eller gröna halare (socionomer, estenomer). 

Vi i N.U.D. ordnar en gång i månaden (första veckan i månaden för att vara lite mera exakt) halarkalas. Det 
ordnas även olika sitzar och motionsevenemang under årets gång. Vi ses! 

Översta raden från vänster: Simon Wiik (motionsansvarig) Erica Lehtonen (vicesekreterare) Jenny Fager-
ström (fotoansvarig) Lenita Hjortman (sekreterare) Natalie Norrholm (vicekassör) Ebba Dahl (kansliansva-
rig)
Mellerstaraden från vänster: Jeanette Nordlund (kassör) Henrietta Berts (viceordförande) Toni Rönn (in-
formationsansvarig).
Liggandest i famnen är vår ordförande Jessica Koivunen.
Nedersta raden från vänster: Thanh Dinh (PR&designansvarig) Heidi Isomäki (kulturansvarig) 
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Arkivet

Sitza rätt!

Regler för att hålla traditonerna vid liv!
Alla har ännu inte funnit vägen till sitzens förlovade bord, så hur ska man veta vem man skålar med? 
Varför är punschen gul? Och var tar gamylerna alla ramsor ifrån? Ta det lugnt, i denhär artikeln finns allt ni 
behöver veta för att sitza med stil!

• Inte prata då toastisar pratar => STRAFF
• Inte stiga upp, gå omkring (eller till wc) under sitzen => STRAFF
• Sträcker upp handen (och håller den uppe tills man fått vad man skall ha) och ropar EN gång 
”snaps/öl” eller annat som säljs. 
• Repetera hur man skålar: Damen: Först till vänster, sen höger o rakt fram. Mannen: Först till höger, 
sen vänster o rakt fram. Glöm inte ÖGONKONTAKTEN!
• ”Maten tystar munnen”, ingen skall upp på borden eller leka då folk äter. 
• Då folk kallas upp på borden, ställer de utvalda sig upp på sin stol (springer inte fram till scenen 
eller annat) och sjunger en gemensam snapsvisa. 
• Telefonen skall vara på ljudlös och hållas undangömd, trotsa det ifall ni törs.
• Absolut förbjudet att ha tråkigt.
• Det ses som god ton att presentera sig ifall bordsgrannarna är obekanta.
• Toastisarnars ord är lag. I värsta fall kan de kasta ut dig från sitzen om du inte uppför dig.

Det bästa med sitzar är då det finns en samhörighet och ett system som funkar så alla trivs. Gulisarna 
måste lära och ta modell av oss rutinerade gamyler;) Till gamylernas uppgift hör att sjunga/ropa saker 
och ramsor som:

• Åååååååååååååååååå..TEMPO!!!
• Den saken gjorde han fan så bra.. => Det var uti ungdomens fagraste vår... => Den långa ludna 
 svansen, o sen kom ambulansen
• Orutinerat
• Folk på borden
• Mellansnaps
• De va de bästa, de bästa vi har hört.. *bom, bom, bom*
Och mycket mer som inte ryms i en artikel.

Omstart
Tycker man att toastmastrarna börjar för tidigt med sången, att någon sjunger helt fel vers/sång/språk 
eller du inte svalt förra snapsen än, kan man ropa Omstart!
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Den heliga halaren

Svampin m.fl.

Halaren är ett frekvent förekommande och högt uppskattat klädesplagg som i allra högsta grad hör 
studietiden till, men den är så mycket mer än ett tygstycke man slänger på sig. Denna trogna följeslagare 
som kommer att tjäna dig genom blöta fester och torra toastisskämt är en sann vän som förtjänar att be-
handlas med kärlek och respekt. Din halare visar varifrån du kommer och vem du är, så gör ditt bästa för 
att få den att återspegla din personlighet, du är aldrig bättre än din halare ser ut! Som van användare av 
halare skall jag nu förklara några av de traditioner, regler samt rätt- och skyldigheter som medföljer äran 
att bära en halare.

Halarinvigning

 Vanligtvis har vi halarinvigning en kväll i november på Ollis. Vi rekom-
menderar att alla gulisar kommer på detta, för enligt traditionen skall 
halaren invigas med en svepartävling mellan alla NUDs och Filicias 
gulisar.

Användning

Halaren har man på sig på studieevenemang, alltså inte på en vanlig krogkväll. Halaren brukar då bäras 
som ett par byxor och knutna runt midjan. Endast vid sillizar brukar halaren bäras ”all the way”

Logon
 
Filicias logo i form av ett kugghjul är beläget på ryggen. När man har på sig halaren skall man vika hala-
ren så att kugghjulet syns, så att folk ser vilken skola du är från. För det finns nämligen andra föreningar 
som också har gula halare.

Namnet

Namnet ska vara i en båge ovanför föreningens logo. När man sedan knyter halaren runt midjan kommer 
namnet att perfekt placeras på baksidan. Då kan man enkelt ta kontakt med personen bakifrån till exem-
pel ropa ”Halåååja GUNNAR!!” om personen i fråga kallas detta.
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Svampin m.fl.

Halarmärken 

Halarmärken får man placera nästan hur man själv vill. Det finns dock 
några regler för vissa halarmärken. Din studentförenings egna halar-
märke är ett sådant, detta skall placeras på bröstet intill hjärtat. Andra 
halarmärken kan också ha speciella ställen de ska placeras på 

Hur får man fast märkena?

 Det har genom åren provats en hel del hur man bäst får fast halarmärkena. Om du precis som jag är lat å 
litar på kemins framsteg så limmar man med diverse medel. Tyvärr är detta absolut inte det bästa sättet. 
Bästa och hållbaraste sättet i längden är att ta nål och BJÖRNTRÅD och sy. Kom dock ihåg att du måste 
använde dina egna händer, symaskinen får inte ta hand om saken. 

Filicia Styrelsen

 Detta är studentföreningen Filicias eget styrelsemärke. Detta visar att 
denna halares ägare är eller, om det är frågan om en äldre studerande, 
har varit medlem i styrelsen. Detta märke är alltid placerat på höger 
bröstficka. 

Halarbenet

Att byta halarben är en av de äldsta och mest brutna traditionerna av de alla. Man får inte byta halardel 
med någon bara för att man vill ha ett ben av en annan färg. Detta får ske endast med en person man 
idkat ljuv älskog med. Detta skall då också ske i samband med en halarfest. Det går alltså inte att åka över 
till grannen en kväll på syjunta framför tv.

Utsmyckning

Det är upp till var och en vad man smyckar ut sin halare med. Man 
kan hänga lite vad som helst i sin halare, varför inte en mugg eller en 
kork öppnare. Ett antal studerande har även ett silver ”C” hängandes i 
sin halare. För de som inte känner till betydelsen så är det frågan om 
100-klubbens medlemmar. Efter att ha klarat 100-klubbsintagningen 
har man rätt att hänga sitt silver C på halaren. 



FILICIA AKTUELLT

FILICIA AKTUELLT18

Hälsningar

Populärt är det att skriva hälsningar på varandras halare, detta gör ju halaren mycket mysigare. Kom dock 
ihåg att använda en bra permanent penna och se efter så att inte texten fastnar på eventuella klädes-
plagg under halaren. 

Tvätta halaren

Absolut förbjudet att tvätta sin halare. Det är endast tillåtet att på vappen ta sig ett dopp i plurret ifall 
man vill fräscha upp sig lite. 
Vem har vilken färg: 

Gul – Studentföreningen Filicia r.f., Tekniska i Vasa 
Vit(Natur) – Studentföreningen NUD, Hälsovård vid sjukis i Vasa 
Grön – Studentföreningen NUD, Sociala vid Sjukis i Vasa 
Rosa – Elevföreningen ÅKA, studerande vid Novia Åbo 
Svart – Elevföreningen EKA, studerande vid Novia Raseborg 
Babyblå – Elevföreningen Skruvster, studerande vid Novia Jakobstad
Lila – FSLF, Ämneslärarstuderande vid ÅA i Vasa 
Rosa – Pedactus, Pedagogikstuderande som inte blir lärare, vid ÅA i Vasa 
Blå 1 – Politivas, Statsvetare- och Socialpolitikerstuderande vid ÅA i Vasa 
Blå 2 – Katharsis, Utvecklingspsykologistuderande vid ÅA i Vasa 
Vit(krit) – SSHV, Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa 
Vinröd – Justus, Juridikstuderande i Vasa 
Röd – Studerande vid Vaasan Yliopisto/Vasa Universitet 
Gul – Studerande vid Vasa Yrkeshögskola (VAMK), sociala 
Vit – Studerande vid Vasa Yrkeshögskola (VAMK), vård 
Svart – Studerande vid Vasa Yrkeshögskola (VAMK), teknologi
Brun – Rubbaret, en ”salaseura” vid Vasa universitet
Orange och grå – Wärtsilä, de studerar int..
Blå och röd - ABB, de studerar int heller..

Svampin m.fl.
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Styrelsen testar ölspel

Efter den stora succén i våras när styrelsen prövade diverse olika brännvin och gav ett utlåtande om dem 
åt er, så bestämde vi oss för att denna gång testa ölspel. Dessa tester samt dess utlåtande kan ni använ-
da er av för att pigga upp er fest. I utlåtandena berättar vi för er om hur lång tid ett spel tar, hur mycket 
dricka ni behöver, vilken rekvisita som krävs, svårighetsgrad, kort beskrivning av utförandet av spelet 
samt kommentarer. Svårighetsgradens bedömning är beroende på hur svårt spelet är att spela och hur 
svårt det är att ställa ordning. Som ni snart får läsa så är kommentarerna även denna gång skrivna i real-
tid, vilket betyder att de inte behöver ha någonting med själva spelet att göra eftersom deltagarna blev 
mer och mer runda under fötterna. Men vi hoppas ni får nytta av detta test, om inte annat ett gott skratt. 
Ifall det finns oklarheter kring spelen så kan ni alltid kolla på google eller fråga någon i styrelsen.

Beerpong

Antal spelare:  2-4 personer
Svårighetsgrad: 3 av 5
Tid:   10-15 minuter (beror på skicklighet och tur)
Mängd dricka:  3-4 öl per lag

Rekvisita:  Långt bord
   Pingisbollar
   Engångsglas (0,4 liter)

Utförande:  Lagen fyller sina 6 glas med valfri dryck och ställer upp dem i en pyramid på sin   
   sida av bordet. Därefter kastar man turvis 2 pingisbollar mot andra lagets glas och  
   försöker få bollarna att landa i glasen. Ifall man träffar ett glas måste moståndaren  
   dricka upp innehållet i glaset och sedan sätta det åt sidan. Så fortsätter spelet enda  
   fram tills ena laget är utan glas.

Kommentarer:  Fittit kul
   En kopp kvar tar fittit läng
   Tar fram inre douchegubbin bland folk
   Ju fullare desto bättre

Svampin & Stihl
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Slapcup

Antal spelare:  Minst 6 spelare
Svårighetsgrad: 3,5 av 5
Tid:   Beror på antalet spelare (minst 10 minuter)
Mängd dricka:  1 öl per person

Rekvisita:  Helst ett runt bord
   Pingisbollar
   Engångsglas (0,25 liter)

Utförande:  Alla deltagare häller upp sin öl i 3 glas, ställer alla glas i mitten på bordet och sedan  
   ställer sig själva runt bordet. Spelet börjar med att två deltagare mittemot varandra  
                har ett tomt glas framför sig och en pingisboll i handen. Spelet går ut på att man  
   ska studsa pingisbollen i det tomma glaset framför sig. Om man träffar flyttar man  
   glaset och bollen åt nästa spelare till vänster, men ifall man träffar på första försöket  
   får man flytta åt vem man vill kring bordet. 

   Tanken med spelet är att man skall komma ikapp det andra glaset. Ifall två spelare  
   bredvid varandra har glasen framför sig, ska spelaren till höger försöka hinna   
              träffa sitt glas och sedan sätta sitt glas i den andras innan den andra har hunnit   
   träffa sitt glas. Ifall detta sker ger spelaren glashögen till nästa spelare till vänster  
   och dricker ett glas från mitten av bordet. När han har druckit klart sätter han ner  
   glaset och får då börja försöka träffa det glaset. På så sätt kommer det att skapas ett  
   torn av glas, vilket gör det svårare att lyckas studsa bollen i det översta glaset.   
   Spelet fortsätter tills alla glas i mitten har druckits upp.  

Kommentarer:  Orättvist (oftast samma personer som dricker)
   Intensivt
   Ju mer glas och deltagare, desto roligare
   Kan bra spelas med mer än en öl per person
   Skall undvikas att spelas i början på festen då det är mycket roligare när deltagarna  
   är lätt berusade och har nedsatt träffsäkerhet
   Klottar så satans
   Eddie e spurgo

Svampin & Stihl
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Flipcup

Antal spelare:  2+ spelare
Svårighetsgrad: 1,5 av 5
Tid:   Beroende på spelarantal (kring 5 minuter)
Mängd dricka:  1 per person

Rekvisita:  Bord
   Engångsglas (0,4 liter)

Utförande:  Alla spelare fyller 2 glas med dricka. Spelet börjar med att en person per lag dricker  
   upp innehållet i ett av sina glas så snabbt som möjligt. Därefter ställs det tomma  
   glaset på kanten av bordet och spelaren försöker flippa glaset så att det landar   
   uppochner. När han har lyckats med detta så får nästa person i laget börja utföra  
   samma sak. När sista personen i laget har lyckats flippa sitt glas så börjar man om  
   från första spelaren. Det lag som först har druckit upp sina glas samt att siste man  
   har lyckats flippa sitt andra glas så har vunnit.

Kommentarer:  Rekommenderas för tävlingsinriktade
   Går att spela alla mot alla men då krävs flera glas per person
   Går även att spel helt ensam men he e ganska sorglit 
   Johan fick sick airtimes
   Joel e spurgo
   Douchegubbin Eddie kom fram för första gången (dock inte sista)
   Eddie e för ung för dethär (K21)

Svampin & Stihl
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Snusdoso

Antal spelare:  2+ spelare 
Svårighetsgrad: 0,5 av 5
Tid:   Så länge man orkar
Mängd dricka:  Beror på hur länge man spelar

Rekvisita:  Snusdosa

Utförande:  Spelet går ut på att man flippar en snusdosa på ett bord. Ifall den landar med övra  
   sidan uppåt får man dela ut en klunk till valfri medspelare och fortsätta flippa. Om  
   dosan landar uppochner så måste man dricka en klunk själv och sedan skicka   
   vidare dosan till nästa person. Ifall man lyckas få så att dosan landar på ståend så  
   får man dela ut 5 klunkar och fortsätta flippa. Om dosan faller eller rullar av bordet  
   så måste man dricka 5 klunkar själv och sedan skicka vidare dosan till nästa person.  
   Spelet fortsätter så länge man orkar och öl finns.

Kommentarer:  KIM! x2
   Douchegubbin Eddie kom fram pånytt
   Kanckos nu starta du krig
   Eddie visar respekt för de äldre
   Dramatik på hög nivå
   Jaa

Svampin & Stihl

Klappasi

Antal spelare:  4+ spelare
Svårighetsgrad: 1 av 5
Tid:   Beror på hur länge man orkar
Mängd dricka:  Så mycket man vill

Rekvisita:  Händer och dricka

Utförande:  Alla deltagare sätter sig i en ring och lägger sin höger hand över personen till   
   högers vänstra hand. Spelet går ut på att man ska turvis klappa i bordet i den   
         ordning som händerna är på bordet. Spelet börjar med att en spelare klappar i bor 
   det och man fortsätter sedan moturs. Efter att man har kommit ett varv runt bor 
   det får man börja med dubbelklapp, vilket innebär att om en spelare klappar med  
   handen två gånger så vänder man riktning. Om en spelare väntar för länge eller  
   glömmer att klappa så måste den spelaren ta straffklunkar. Samma sak gäller även  
   om en spelare lyfter sin hand från bordet trots att det inte är deras tur att klappa.

Kommentarer:  Kan spelas i två versioner, antingen som ovanstående utförande eller 
   att om man misslyckas tar man bort den handen från bordet.
   Vanligt förekommande på Backs släktträffar
   Roligt en liten stund
   Måst finnas ett ölspel som e meh
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Svampin & Stihl

Fuck the boss (Pyramiden)

Antal spelare:  3+ spelare 
Svårighetsgrad: 1,5 av 5
Tid:   20 minuter
Mängd dricka:  Beroende på hur otur man har (1-4 öl)

Rekvisita:  Kortlek

Utförande:  Man lägger ut kort på bordet i en pyramidform med baksidan uppåt. Upplägget  
   blir 1 – 2 – 3 – 4 – 2 varav första nivån består av en klunk, andra nivån 2 klunkar,   
   tredje nivån 3 klunkar, fjärde nivån 4 klunkar och sista nivån 10 klunkar. De återstå- 
   ende korten delar man ut så att alla deltagare får lika många kort på hand.   
   Man vänder därefter på det översta kortet i pyramiden och alla spelare som har   
   kort med samma valör får sätta ut sina kort och dela ut så många  klunkar som 
   nivån består av. Man kan även välja att spara sina kort i hopp om att samma valör  
   dyker upp senare, vilket innebär flera klunkar att dela ut. 

   När alla kort har blivit vända på så räknar man ihop summan av de kort som man  
   har kvar på hand. Den spelare som har högst summa när spelet är över hamnar   
   att ”fucka bossen”. Detta innebär att en dealer lägger ut ett kort och spelaren ska  
   gissa om nästa kort är högre eller lägre. För att klara spelet så måste spelaren gissa  
   rätt på 5 kort irad. Ifall man gissar fel så dricker man lika många klunkar som antalet  
   kort på bordet. Då lägger dealern undan korten och lägger ut ett nytt kort som   
   spelaren får gissa på.

Kommentarer:  Douchegubbin Eddie kom fram
   Joel e spurgo. Å Back. Kräftskivo på en söndag.
   Jävla roligt
   Socialt och icke-politiskt
   Kul – Daniel Thölix 20.09.2016 kl. 20:23
   Matte e dåli



FILICIA AKTUELLT

FILICIA AKTUELLT24

Svampin & Stihl

Fuck the dealer

Antal spelare:  4+ spelare
Svårighetsgrad: 2 av 5
Tid:   40 minuter
Mängd dricka:  Beror på (1-5 öl per person)

Rekvisita:  Kortlek

Utförande:  En person börjar med kortleken (dealern) och tittar på det översta kortet. Personen  
   som sitter till vänster ska nu gissa vilket värde kortet har, varvid dealern säger om  
   kortet är högre eller lägre. Man får nu en gissning till, har man fel även denna gång  
   får man dricka så många klunkar som man är ifrån kortets värde. Kortet läggs på  
   bordet, synligt för alla.

   Turen att gissa går nu till nästa person. När tre personer i rad har gissat fel på båda  
   sina gissningar skickas kortleken till nästa person som då blir dealer. Gissar man rätt  
   på första försöket måste dealern dricka 10 klunkar, gissar man rätt på andra   
   försöket måste dealern dricka 5 klunkar.

Kommentarer:  Bäst hittills
   I alla fall fick man drick – Joel
   Smakar ööli
   Easy
   NÄÄ! VITTU! JA FAR HEIM! – Rolf
   Stackars Matte
    Douchegubbin Eddie dyker upp igen
   Men Eddie har rätt
   Stolar är inte till för att sparkas
   Matte e skit  
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Nu var denna sommar över,
gå till skolan är det som gäller framöver.

Det är dags att sluta ligga på stranden,
istället sätta sig i med miniräknaren i handen.

Det är slut med ölen på terrassen
och istället vara vaken i klassen.

Det är slut med att från jobbet pengar tjäna
och återgå att till KELA be på bara knäna.

Kom ihåg att studierna inte bara behöver bestå av tester,
utan också härliga fester.

Det är tid för att åter sätta sig i sitzsalen,
där emellan allt letande efter pennor i penalen.

Ta en snaps och höja en skål,
efter man sjungit för allt vad halsen tål.

Nu får vi åter se alla kära vänner
och träffa nya som vi ännu inte känner.

Det ska skapas oförglömliga minnen,
t.ex. när man varit ute och bedövat sina sinnen.

Men kom ihåg ifall du varit ute kvällen före,
att klaga hjälper inte ett öre.

Stig upp och tag dig i kragen,
gå till skolan och sedan få lite mat i magen.

Jag vill välkomna gamla som nya!
Ifall ni undrar något, så kom ner till vår lya.

För oss behöver ni inte vara rädda,
även om vi ibland kan vara aningen lättklädda.

Jag hoppas att alla har haft en bra sommar!

 

En svamps berättelser

Svampin
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Oliver’s Inn informerar
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Medlemsförmåner

Filicia finns till för att fixa evenemang för er studerande. Dessa evenemang är visser-
ligen öppna för alla studerande, men som medlem får du en hel del extra förmåner. 
Att bli medlem kostar 60€ för hela studietiden och 20€ för ett år. 

Som medlem har man rätt att bära vår vackra gula halare, dessutom får man billigare 
biljetter till alla våra evenemang. Vi har dessutom ett samarbete med Oliver’s Inn, dit 
alla våra medlemmar kommer in för halva priset om man visar upp Filicias klistermär-
ke. 
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Officiellt organ för Studentföreningen Filicia.
Utkommer med varierande frekvens på läsarnas begäran,

men främst för vårt eget samvetes skull.

Öppethållningstider för Filicias kansli:

09:30 - 10:00
11:30 - 12:30

Vi säljer även studiematerial till ett mycket överkomligt pris. 
Kom ner och hälsa på!


