
 

 

Utbildningsföreningar   på   Karlstad   Universitetet: 
 
BAMSE 2 :   Byggingenjörer,   Energi-   och   miljöingenjörer,   Maskiningenjörer, 
Elektroingenjörer.   Aprikos   overall.  
CURA :   Sjuksköterskeprogrammet,   Idrottsvetenskap, 
Tandhygienistprogrammet.   Vit   overall   med   blå   ränder   på   sidorna.  
I.D.I.O.T    :   Innovationsteknik-   och   designingenjörer.   Vita   byxor   med   svart   rand 
på   knäna.  
IESK :   International   &   Exchange   students   of   Karlstad.  
INFERNO :   Informations-   och   Pr-programmet.   Svarta   byxor   med   gröna 
bokstäver.  
JFK :   Rättsvetenskap.   Gula   varselbyxor.  
 
KARLEKON :   Ekonomistuderande.   Rosa   overall.  
KEBAB :   Biomedicinsk   analytiker   och   biotekniker.   Mörkgrön   overall.  
KNAS :   Fysiker,   matematiker,   biologer,   kemister,   baselever.   Beige/brun 
overall.  
KRAMA :   Media-   och   kommunikationsvetenskap.   Turkos   overall.  
KULTING :   Kulturvetenskap.   Orange   overall.  
 
LIGIST :   GIS-ingenjörer   och   mät-   och   kartteknikprogrammet.   Grå   overall.  
LINDA :   Dataingenjörer,   programvarutekniker   och   civilingenjörer   i 
informationsteknologi.   Bordeuxfärgad   overall.  
LÄSK :   Lärarprogrammet.   Röd   overall.  
MEXIKA :   Fastighetsekonomer.   Blå   overall.  
MINK :   Miljövetenskap.   Gul   overall.  
PELIKAN :   Personal-   och   arbetslivsprogrammet.   Lila   byxor.  
 
SEKE :   Civilingenjörer.   Svart   overall   med   gul   text.  
SPEX :   Socionomprogrammet.   Mörkblå   overall.  
SVIK :   Politices   kandidater,   samhällsanalytiker   och   samhällsplanerare.   Vit 
overall.  
TURE :   Turismprogrammet.   Blå   overall.  
VISA :   Föreningen   för   vård-och   stödsamordnarprogrammet,masterprogram   i 
psykologi   med   inriktning   kognitiv   beteendeterapi   (KBT)   samt   kurseripsykologi. 
Svarta   byxor   med   grå   text. 
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Bussförbindelser   Universitetet   <->   Stora 
Torget 
 
Buss   1:   Campus   –   Ikea  
Buss   2:   Mjölnartorpet/Välsviken   -   Ilanda 
Buss   3:   Universitetet   -   Sommarro/Jakobsberg  
 
Alla   nämnda   bussar   ovan   går   via   Stora   torget. 
Kolla   in   hemsidan:   karlstad.se/karlstadsbuss/ 
Ladda   gärna   ner   appen   så   får   ni   busstiderna 
live! 

 
 

 



 

 

 

Jag   är   snäll  
 
Melodi :    Klappa   händerna   när   du   är   riktigt   glad   +   rörelse 
 
Får   jag   olla   dig   i   pannan,   är   jag   snäll 
Får   jag   ratta   dina   pattar,   är   jag   snäll 
Får   jag   tajja   dig   i   fajjan,   får   jag   ta   dig   uti   bajjan  
Får   jag   dumpa   dig   i   morgon,   är   jag   snäll 
 

 

 

Strejk   på   Pripps 
 
Melodi :    I   natt   jag   drömde 
 
I   natt   jag   drömde   något   som   jag   aldrig   drömt   förut. 
Jag   drömde   det   var   strejk   på   Pripps   och   alla   ölen   var   slut. 
Jag   drömde   om   en   jättesal   där   ölen   stod   på   rad. 
Jag   drack   så   där   ett   tjugotal   och   reste   mig   och   sa; 
 
ARMEN   I   VINKEL,   BLICKEN   I   SKYN 
SÅ   VAR   DET   MENAT,   WHISKY   OCH   RENAT 
VÅRT   MÅL   ALKOHOL,   FÖR   DEM   SOM   TÅL!   -SKÅL!! 
 

 
 

Engagera   dig   i   din   studentförening  
 

Nedan   ser   du   flera   olika   sätt   att   engagera   dig   i   styrelsen   i   din   studentförening.   Vi 
ser   gärna   att   nya   medlemmar   vill   vara   delaktiga   på   de   olika   posterna.   Cirka   en 
månad   efter   nollningen   är   det   årsmöte   för   föreningarna   då   de   olika   posterna 
tilldelas.   Hoppas   vi   ses   där!  
 
Ordförande    –   Representerar   föreningen   utåt,   bl.a.   på   ordförandeträffar.   Leder 
styrelsens   arbete.  
 
Vice   Ordförande     –   Tar   över   ordförandens   uppgifter   då   denne   inte   har   möjlighet 
att   utföra   dem.  
 
Sekreterare    –   För   protokoll   på   styrelsens   möten   och   har   hand   om   föreningens 
arkiv.  
 
Ekonomiansvarig    –   Har   hand   om   föreningens   ekonomi,   bokföring   och 
deklaration.  
 
Utbildningsansvarig    –   Leder   arbetet   i   Utbildningsutskottet*   och   är 
utbildningsrepresentant   för   sitt   program.  
 
1:e     Sexmästare     –   Leder   sexmästeriets   arbete.  
 
2:e   Sexmästare     –   Bistår   1:e   Sexmästare   i   att   leda   sexmästeriets   arbete. 
  
PR-   och   IT-ansvarig    –   Ansvarar   för   att   få   föreningen   att   synas.  
Informationsansvarig.   Har   även   hand   om   föreningens   hemsida,   nyhetsbrev   och 
Facebook.  
 
Idrottsansvarig    –   Ansvarar   för   att   det   finns   någon   form   av   idrottslig   aktivitet   som 
arrangeras   av   föreningen.  
 
(*Utbildningsutskottet   består   av   en   representant   från   varje   utbildning. 
Utbildningsutskottetverkarförattförbättrautbildningarna) 



 

 

 

 

Spriteboa 
 
Melodi:    Snickerboa 
 
Till   spritbolaget   ränner   jag   och   bankar   på   dess   port.  
Jag   vill   ha   nå't   som   bränner   bra   och   får   mig   sketfull   fort. 
Expediten   sade   godda',   hur   gammal   kan   min   herre   va'? 
Har   du   nå't   leg,   ditt   fula   drägg?   Kom   hit   igen   när   du   fått   skägg! 
 
Nej,   detta   var   ju   inte   bra,   jag   ska   bli   full   ikväll.(IGEN!) 
Då   plötsligt   en   idé   jag   fick,   dom   har   ju   sprit   på   Shell.(och   Statoil!) 
Många   flaskor   stod   där   på   rad,   så   nu   kan   jag   bli   full   och   glad. 
Den   röda   drycken   åkte   ner,   nu   kan   jag   inte   se   nått   mer! 
 

 
 
 
 
 
 

Var   nöjd   med   allt   som   vinet   ger 
 
Melodi:     Var   nöjd   med   allt   som   livet   ger 
 
Nu   åker   botten   upp   igen   och   vettet   åker   ut   med   den 
världen   blir   då   vacker,   mjuk   och   skön. 
 
Värst   för   den   som   ej   spriten   tål 
han   hickar   fram   ett   sluddrigt   “skål” 
O   far   sen   ner   i   ett   djupt   alkohol 
 

 

 

 



 

 

 

Lambo 
 
Alla 
För   nu   glaset   till   din   mun,  
tjofadderittan   lambo 
 
Drick   nu   upp   din   fyllefyllehund, 
tjofadderittan   lambo 
 
Se   hur   dropparna   i   glaset  
rinner   ner   i   fylle-aset 
lambo   HEJ!   lambo   HEJ! 
tjofadderittan   lambo 
 
Du   dricker   som   en   ekonom 
ekonom,   ekonom, 
Du   dricker   som   en   ekonom 
ekonom,   EKOOONÅÅÅM! 
 
Mossan   växer   på   vår   rygg, 
på   vår   rygg,   på   vår   rygg, 
Mossan   växer   på   vår   rygg, 
på   vår   rygg,   på   vår   RYYYGG! 
 
 

 
 
 
 
 
Solo 
Jag   nu   glaset   druckit   har, 
tjofadderittan   lambo 
 
Ej   en   droppe   finnes   finnes   kvar,  
tjofadderittan   lambo 
 
Som   bevis   ska   jag   nu   vända   glaset  
på   dess   rätta   ända  
lambo   HEJ!   lambo   HEJ! 
tjofadderittan   lambo 
 
Alla  
Ja   hon/han   kunde   konsten   att   va   en 
riktig   fyllefyllehund! 
 
 

 

 

 
 

 

STORFESTAR-CURA 
 
Melodi:    Sjörövarfabbe 
 
Storfestar-CURA   -   festen   e   klar 
Är   minsann   sjusärdeles   bra 
Kring   varje   bar   omkring   vi   far 
Tjohej   haddelittan   lej 
 
Sjuksyrra-yrket   passar   oss 
Dokumentera   och   vårda   förståss  
Sticker   hårt   och   sprutar   loss 
Tjohej   haddelittan   lej 
 
Men   då 
Vad   står   på? 
Storfestar-CURA   blir   blek   och   grå! 
Oj   då 
Vad   står   på? 
Oj   oj   oj   oj   oj   oj   oj   (oj   oj   oj   oj   oj   oj   oj) 
 

 
 
 
Storfestar-CURA   -   röjer   på 
Med   lite   dropp   så   kan   det   nog   gå 
Blodtransfusion   -   det   kan   du   få 
Tjohej   haddelittan   lej 
 
Ramlar   runt   och   stukar   tår 
Ölet   brusar   och   spriten   den   slår 
Storfestar-CURA   illa   mår 
Tjohej   haddelittan   lej 
 
Kräks   och   svär   och   mår   inte   bra 
Bättre   ölsinne   kan   vi   nog   ha 
Men   festa   loss   det   kan   vi   bra 
Tjohej   haddelittan   lej! 

 

 

 



 

 

Drick,   drick,   drick   din   öl 
 
Melodi:    Row,   row,   row   your   boat 
 
Drick,   drick,   drick   din   öl 
Sakta   glaset   töms!  
Glimmande,   stammande,   glammande, 
stimmande  
Nykter   är   en   dröm.  
 
Sjung,   sjung,   sjung   din   låt  
Hela   natten   lång!  
Skålande,   vrålande,  
prålande,   skrålande  
Livet   är   en   sång.  
 
Sov,   sov,   sov   ditt   as  
Njut   ditt   långa   rus!  
Drömmande,   tömmande,   gömmande, 
glömmande  
Spotta   ut   ditt   snus. 

 

Hyfsvisa 
 
Vad   i   allsin   dar,  
har   jag   brännvin   kvar   ?  
Är   jag   närsynt   eller   snål   ?  
SKÅL! 

 

Barnasinnet 
 
(Växelsång   mellan   två   grupper, 
växla   styrka   på   sången) 
 
Ja,   vi   har   vårat   glada   barnasinne   kvar. 
Säg,   har   ni   erat   glada   barnasinne   kvar? 

 

 

Bamse   den   snuskige 
 
Melodi:     Bamse 
 
Bamse,   Bamse   knullar   Skutt   i   baken, 
svansen   kittlar   skönt   när   man   är   naken. 
Skalman   runkar,   Farmor   kokar   honung, 
så   att   Bamse   kan   få   stånd   igen. 
 
In   och   ut   i   alla   hål,   mer   än   lilla-CURA   tål 
Men   det   är   svårt   att   säga   stopp   med   munnen   full   med   snopp . 

 
 

 



 

 

 
Datum Tid Aktivitet Plats  Övrigt 
28/8 17.30 Lära   känna   kväll  Campus  Nollningskläder,  

29/8 16:00 Stadsvandring   + 
Stadsvandringsfest  

Centrum Nollningskläder, 
egen   dricka  

30/8 18:00 Bio   med   Kåren  Sandgrund  

31/8 17:00 Preppsittning   +   utgång   på 
Cleasson’s 

Cleasson’s Nollningskläder 

1/9 16:30 Såpadag   +   utgång   på   welo  Centrum Nollningskläder,. 
Ta   med   extra 
kläder 

2/9 15:00 Föreningskampen   +   DJkväll 
på   Gubbholmen  

Gubbholmen Nollningskläder, 
egen   dricka  

3/9 14:00 Flottbygge  Campus Nollningskläder, 
egen   dricka  

4/9 18:00 Beerfest   +   utgång   på   Welo  Campus Nollningskläder 

5/9 16:00 Skattjakt   med   SEKE  Centrum Nollningskläder 

6/9 16:00 Flottrace   +   Flottracefesten   på 
Verket 

Centrum Nollningskläder 

7/9 17:00 Fullmoonparty   med   LÄSK  Gubbholmen  Nollningskläder, 
egen   dricka  

8/9 17:00 Hemligdag   +   Djurtemafest   på 
Verket  

Kronoparks 
centrum 

Nollningskläder,  

9/9 16:00 Vinstigen Campus   + 
Krp   centrum  

Nollningskläder,  

10/9 14:00 Avslutningsdag   + 
Prideparaden  

Centrum Nollningskläder 

 

Sittningsregler 
 

1.   När   toastmastern   talar   är   man   TYST!   När   toastmastern   påkallar 
uppmärksamhet   har   man   tre   ord   på   sig   att   avsluta   pågående   samtal. 
Dock   om   det   är   så   att   man,   som   man   präglar   benämna   det,   har   halva 

inne   så   må   man   utnyttja   fem   ord   för   att   avsluta   konversationen.  
 

2.   När   man   tycker   att   toastmastern   börta   upp   en   sång,   påkallar   man 
hans/hennes   uppmärksamhet   med:   TEMPO!  

 
3.   När   toastmastern   tar   upp   en   sång,   sjunger   man;   samma   sång   som 

toastmastern!  
 

4.   Det   är   strängeligen   förbjudet   att   behålla   det   goda   humöret   för   sig 
själv!  

 
5.   Intagen   föda   återtages   ej.   När   maten   är   slut   på   sin   egna   tallrik, 

fortsätt   på   den   till   höger.  
 

6.   De   som   känner   sig   osäkra   ifråga   om   sången,   torde   hålla   sig   en   takt 
före,så   att   när   slutet   i   sången   nås,ingen   blir   efter.  

 
7.   De   som   ej   ha   medfödd   sångröst   äga   ändå   rätt   att   efter   bästa 

förmåga   delta   i   sången.Om   man   vill   sjunga   en   sång   på   egen   hand   må 
detta   endast   i   undantagsfall   göras   och   i   så   fall   ska   det   undantagslöst 

göras   under   bordet.  
 

8.   Dörrar   med   höga   trösklar   kallas   fönster,   dem   får   man   inte   gå   ut 
igenom.  

 
9.   Kontrollera   att   era   bordsgrannar   ej   nyttjar   rusdrycker   så   att   de   får 

suddiga   ansikten.  
 

10.   Under   bordet:   Håll   till   vänster!  
 

 
 



 

 
General   Jonna 

Huvudstadens   skönhetsdrottning   med   ett   hjärta   av   guld!   Men   bli   inte   förförd   av 
hennes   vackra   leende,   för   bakom   det   så   gömmer   sig   en   mörk   själ.   Men   för   att 
vackla   hennes   styrka,   krävs   betydligt   mer   än   en   shotbricka,   Jonna   Carlsson 

 
1. Favoritdrink   -    Bloody   Mary 
2. Charmas   av   -    God   mat 

 
 

 

 
General   Philip  

Här   kommer   huvudstadens   hunk,   med   sin   naturbegåvning   är   han   både 
skolans   mattesnille,   Karlstads   poledanceproffs   och   självklart   dansgolvets 

konung.   Med   ögon   som   en   nallebjörn   kan   han   charma   allt   som   kommer   i   hans 
väg,   Philip   Larsson 

 
1. Favoritdrink   -    Whisky   sour 
2. Charmas   av   -    Dålig   humor. 

 
 



 

 
General   Ida 

Hon   är   huvudstadens   krigsgudinna!   Varje   tävling   är   på   liv   och   död   så   passa   er 
för   att   anta   strid!   Speciellt   farlig   i   dryckesspel   och   på   att   munhuggas   CURAs 

egna   älskling,   Ida   Nilsson. 
 

1. Favoritdrink    -   Piggelindrink/Bubbel 
2. Charmas   av    -   Överraskningar. 

 
 

 
General   David 

Sist   men   inte   minst   kommer   huvudstadens   sångfågel,   eller   ja   han   tror 
åtminstone   det   själv.   En   ädel   man   med   sina   rötter   i   krig   och   har   såklart   vunnit 

dem   alla.   "Gratis   är   gott"   är   något   man   ofta   hör   honom   säga,   så   vill   du   få 
honom   på   kroken   är   han   inte   den   svåraste   att   charma,   David   Andersson. 

 
1. Favoritdrink   -       Mojito. 
2. Charmas   av   -       Dans   och   sång 

 


