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Superleder

DØK-SMiler trykkes og finansieres af DSR,
imens udsendelse er reklamefinansieret.

Årstiden har igen fremkaldt en kemisk reaktion,
i kroppen på de personer der føler kaldet fra det
evige studieblad.
Årets første nummer er endnu engang blevet
produceret i bedste stil, med henblik på
profitoptimering og markedsøkonomi. Siden
sidste nummer har TAKE THAT ikke truet med
at slå sig sammen igen, men producerer derimod
dobbelt så meget hver for sig. Dette har
resulteret i, en international hadedag d.30.2.
Krigen fortsætter i Blekingegade, og HA har
lovet ikke at skyde, hvis der er børn tilstede.
Desuden er samtlige udvalg på DØK udvidet
med de sædvanlige 20 mennesker, samt Smiler
har fornøjelsen af at præsentere nye artikeltyper
samt et udvidet ordforråd. Dette bringer os
videre til konkurrencen omkring gættelege og
ord. Dette nummers specielle ord er
DØDSDRÆK. Hvis du kan finde dette ord på
en af siderne og kan afgive vidnesbyrd eller
logisk fortolkning, bedes du skrive til SMiler,
hvorefter der vil blive trukket lod om en mindre
præmie. Artiklen er forbeholdt folk, der ikke er
tilknyttet redaktionen, og sidste salgsdato er
ukendt.

Redaktionen
Dan ´96,
Christian J.´96,
Jon L.´96,
Jens, ´96,
Betina Chr.´96,
Tom ´96,
Zahra ´96,
Flemming ´92,
Jonas ´94,
Michael ´94,
Sonne ´95,

Fortsat god læsning
Mvh.
Redaktionen.

Næste formøde
Ikke fastlagt
Næste produktionsmøde(deadline)
Ikke fastlagt
Oplag
250 til afhentning i DØK/mök
122 sendes direkte til overbygningsstuderende
73 udsendes af dimittendforeningen
25 sendes til diverse institutter
E-Mail adresse
Smiler@cbs.dk
SMiler On-line
http://www.econ.cbs.dk/courses/SMiler
Indlæg til bladet
Alle indlæg skal såvidt muligt sendes som email, overhændes på en diskette til et
medlem af redaktionen, eller afleveres i en
lukket kuvert i postkassen i DØK/mökcenteret)(husk at skrive SMiler på kuverten)
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RUStur ’96
- Er der nogen, der har set
min sidste hjernecelle?
En varm solskinsdag i august mødtes ca. 110
for hinanden ukendte mennesker til morgenmad
spredt i forskellige parker rundt omkring i
København. For at være helt nøjagtig - 110
kommende DØK’ere.
Der blev disket op med morgenbrød og Gammel
Dansk. Efter ca. 5 minutters pinlig tavshed
begyndte snakken at gå, mellem de to vejledere
og de 10 små uvidende, flinke fraggler.
De første fem dage kan beskrives meget kort:
fagligt info, navneleg, Guld Tuborg, navneleg,
navneleg.
Efter en tiltrængt weekend mødtes vi glade,
friske og veloplagte op til den berygtede
RUStur, uvidende om hvilke strabadser de små
frække vejledere havde forberedt.
RUSturen kan vel kortfattet betegnes med flg.
ord: Druk, natløb, Jørgen Ryg-imitationer,
Svane/moonwalk, druk, Original Albani,
striptease, Giraffer, fest hver aften, boccia,
cases, nøgenbadning, besøgsaften, sex å så’en,
druk, gallaaften, auktion…black out. Men
hvorfor gøre en historie kort, når den kan gøres
lang..?..!..?..
Så tilbage til mandag. Vi mødtes på JTP, hvor
introvejlederne havde opbygget en Check-in
med nyudviklet letvægts metaldetektor i pap
etc. Det vil næppe være usandt at sige, at alle i
høj grad var indklistret i FRAGILE skilte og
handicapmærkater, da vi var klar til afgang.
Hvis man skulle være en smule kritisk, og det
skal man jo, så var det måske overdrevet, at de
ellers så flinke lufthavnsfolk konfiskerede alt
flydende med en procent over 0,1 med
henvisning til de danske toldregler. Efter at have
fået udleveret boarding pass, som beskrev vores
beskidte sexuelle præferencer og smitsomme
sygdomme, kunne vi endelig, efter tre timers
venten på en “flying” bus, tage afsted til
Jomsborg. Ca. 20 minutter efter afgang sad
halvdelen af passagererne og holdt på vandet og
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skreg om tissepause, for hvad der kommer ind
skal også ud, især når man tømmer Le Bare for
ethanol.
Vel ankommet til Jomsborg fangekoloni, kom
det til vores attention, at den ene sovesal var
afspærret p.g.a. asbestfare, så vi måtte deles om
sengepladserne og sove i små portioner. Her
glemte vi desværre at være kritiske, så der gik
en rum tid, før vi erkendte, at vejlederne havde
taget r…n på os.
Resten af dagen gik med at fylde “bildækket”
med diverse herligheder såsom Albani.
Senere var der hygge og snobrødsbagning om
lejerbålet, og der blev skrålet i vilden skysovs man kan ikke just sige at det lød smukt, men
man kan jo ikke være god til alt.
Små øjne var ikke et sjældent syn tirsdag
morgen, som bestod af hård morgengymnastik.
Folk slæbte deres sønderlemmede kroppe ud på
det våde græs, hvor de blev udsat for hård
tortur - her kan nævnes høje knæløftninger,
englehop og kolbøtter. Der skal nævnes, at de
næste par morgener var der højst 3 nogenlunde
friske fraggler, der mødte op til træning…og
hvorfor mon!…Giraffer!!
Tirsdag var også dagen for det store natløb.
Ved mørkets frembrud listede 8 hold afsted for
at deltage i obskure discipliner endnu ukendte
for den olympiske komité. Uden at røbe for
meget kan nævnes en vis hr Mesut, der havde
opsat en falsk post, hvor han fik lokket
uskyldige fraggler til at efterlade en kasse øl, for
at lede efter en skjult skat, med løftet om en
masse ekstra point. Fragglerne var ikke just
glade for overnævnte vejleder, som måtte flygte
ud i skoven som en stukken gris.
Et hold overraskede post sex med at smide alt
tøjet - glæd jer til videoaftenen!!
Onsdag forløb mere roligt... Well…, who are
we kidding.
Onsdag var besøgsaften for resten af DØKstudiet. For at ryste årgangene sammen, blev
der bygget sandslotte, spillet rundbold og
drukket øl. Maden var fortrinlig: mexikansk
guacamole…, tzaziki, tortellioni, tortilla,
kakkerlakos og tacos… ja, vi kunne blive ved,
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men vores spansk/græske er ikke, hvad det har
været.
Der var fest hele aftenen, for dem som stadig
kunne stå på benene. Man havde jo håbet at
kunne lure nogle dansetricks af hos nogle af de
ældre DØK’ere denne aften, men vi måtte sande
tidligt, at hovedparten af dem havde - uden at
spørge om lov - indkvarteret sig i fragglernes
sovesale. Men danset blev der, selvom pigerne
var og stadig er en mangelvare. Heldigvis var
der mørkt i festsalen, bortset fra det suveræne
lysanlæg…wow, så man kunne alligevel ikke se,
hvem man dansede med.
Torsdag var dagen, hvor den store gallaaften
fandt sted. Men inden det sammenklemte festtøj
blev taget op af sportstasken, blev der varmet
op med lidt fysiske aktiviteter. Der blev ivrigt
løbet efter flødeboller, kastet med æg og spillet
handicap rundbold (rundbold med pose over
hovedet og sammentapede lemmer, altså ikke
sammenklistret med andres...).
Efter de hårde strabadser, blev vi alle vasket
grundigt og klædt pænt på til den store aften.
Spisesalen var blevet omdannet til flot,
udsmykket riddersal, og vi indtog vores pladser
og nød hinandens selskab, imens vi åd og drak
af køkkenets traktementer og vin. Senere var
der suverænt, forrygende, kanon underholdning
udført af både fraggler og vejledere. Her kan
blandt andet nævnes Lars’ Country
Cowboygirls, “Brian” Sonne, de kvindelige
vejlederes stripteaseshow, karakteristik af
årgang ’96, Blues Brothers og Per Beining
agerende som Mr Bean - en rolle han faldt
meget godt ind i.
Kl. ca. 01.00 lykkedes det at finde
mætningsgraden af ethanol i en opløsning af
hvide blodceller og hæmoglobin, hvilket for
mange betød, at vi her aktiverede vores
indbyggede systemnedlukning…eller sagt med
andre ord: total black out.
Efter torsdag kom fredag…nå..!
Efter en uges RUStur kan de 3 m2 store
sovesale godt blive temmelig indelukkede,
tilfisede og beskidte, så det meste af fredagen
stod på rengøring.
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Derefter blev vi hentet af bussemanden.
Busturen gik med højt humør de første 10
minutter, derefter var det ligsom om folk havde
et naturligt behov for at indhente fem dages
søvn. Det eneste man kunne høre var nogle små
grynt fra det bagerste sæde.
Velankommet til JTP, startede auktionen over
efterladte genstande og madrester. Det var så
sandelig ikke småting, hvad folk kunne finde på
at give for 2 liter letmælk, Lecks behåring, Per
Beinings skæg og en sur karklud. Men det går
jo til et godt formål, nemlig videoaftenen for
årgang ’96, hvor alle de slibrige detaljer fra
RUSturen bliver vist frem. Dette faktum var
nok skyld i, at nogle fraggler ikke bød på
auktionen.
Vi mener også at kunne huske, at der var
faglige indlæg på RUSturen, men hvem gider at
høre om dem.
Det er synd at sige, at vi kendte hinanden, da vi
startede, men det har hjulpet på det efter to
ugers koncentrerede sociale aktiviteter, hvoraf
druk og navnelege udgjorde en stor del af disse
aktiviteter.
Vi vil gerne på hele årgangens vegne sige tak til
intro-crew ’96 for et godt organiseret
introforløb.
Tilsidst en alfabetisk liste over, hvem der var
sammen med hvem:
(indlæg forkortet af redaktionen).
Dan ‘96 & Betina Chr. ‘96
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Guldaften på
DeSiRe.
'Orv klokken er 10 i 7
Christian'
- det er den sør'me også
Rasmus......
Morgen - Rasmus Radiomus...
- ikke for at sige et ondt ord om ham, men der
findes ikke noget, der får en ud af sengen så
hurtigt, som når man har indstillet radioen
forkert, og ens første sanseindtryk er en eller
anden svagt overvægtig mand, der prøver at
lyde som en mus....
Det var en morgen, som alle andre
morgener, jeg havde glemt at slukke min
forbandede clockradio, solen skinnede (eller
også gjorde den ikke, da vi jo befinder os i det
ganske danske land Danmark). Og pludselig
slog det mig - det var i dag, det var nu, det var
nær - og det var ikke enden, men Guldaften på
DeSiRe. Endelig skete der noget, en afveksling
fra den daglige trummerum, et pusterum, o.s.v.
Men, var det jeg tænkte, er der
ikke sket en fejl et eller andet sted her, jeg
mener:
Her sad jeg klokken var 6.55, og
arrangementet på DeSiRe begyndte først
klokken otte. Det giver (QR=SUM%Tidsfaktor
r,q,og p og lidt C++) sådan cirka 13 timer og 5
minutter - hvad fanden skal man lave en fredag i
13 timer og 5 minutter, måske.
Ja,alternativ 1.: Studere erhvervsøkonomi - ´
hmmm knap så fedt, videre
alternativ 2.: Sove videre - absolut en
mulighed, hvis ikke lige det var
fordi, at jeg er den lykkelige ejer
af 2 åndssvage katte og en lige
så mærkelig søster.
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alternativ 3.: Vente og håbe, at der er nogen
der ringer, og inviterer en til
prefest
- enstemmigt vedtaget.
Og sør'me så, jeg var heldig nok engang - så
ringede min telefon (det var dog ikke Kim
Larsen) og så var jeg glad. Nå ja, er det her, det
skal indskydes, at det absolut ikke er det vilde
hit, at begynde at drikke bajere kl. 12, når man
ikke lige har indtaget den vilde faste føde?........
- eller egentlig er det et hit, i hvert fald, hvis
man vil være stiv, ja lad os bare sige lallende
beruset, men hvad......udemærket..............
Det er så vigtigt sådan noget
(socialt sammenvær)..!
Så da klokken blev hen ad de otte
var jeg pænt småfuld, og temmelig klar på en
fest. Det eneste akutte problem var måske bare
lige, at min motorik ikke havde det så godt - det
kan godt nogle gange være en fordel at være i
stand til selv at gå, når man skal til fest (det gør
det hele lidt lettere...) . Men det tog jeg ikke så
tungt, og afsted det gik.
På DeSiRe var der liv og glade
dage ( i hvert fald gennem mine efterhånden
temmelig beduggede øjne), og jeg gik lige så
glad op i baren og købte noget øl (og noget
mer' øl, og noget mer' øl, og ..). Til alt held var
jeg dog ikke den eneste, der var 'lidt' halvvissen,
flere af de aldeles flinke mennesker, som havde
slået sig ned ved det bord, jeg kom til at sidde
ved, havde vist også lige lugtet til en kapsel - de
havde dog stadigvæk deres motorik i god
behold. Men som aften skred fremad, fik folk
lidt flere øl indebords, og den noget slatne
stemning, blev efterhånden fuldstændig spagettiagtig - jeg mener, der findes ikke noget federe
end at lære nye mennesker at kende til sådanne
komsamner' (det skulle da lige være, hvis man
dagen efter også kunne huske, hvem det var
man havde lært at kende), øhh det er simpelthen
så hyggeligt sådan noget.
Efterhånden var aften dog blevet
lidt fremskreden, skal vi sige i hvert fald for mit
vedkommende, og jeg følte derfor den vilde
trang efter en seng at knalde brikker i.
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Men festen forsatte da alligevel
for fuld tryk (jeg forstår det ikke, hvordan kan
folk more sig uden mig...?!!), og efterhånden
nåede de standhaftige op på cirka det stadie jeg
havde været i, da jeg fuldstændig vildt og
uhæmmet kastede mig ud i natten efter jagten
på en seng (øjenvidner til sagen om den
forsvundne seng, kan henvende sig til
Uggerløselille politi på tlf. 90001448 - de tager
telefonen live..).
Efter at folk er blevet i godt
humør, er der ikke rigtig nogen, der har været i
stand til at fortælle så meget om festens videre
forløb, så uklare detaljer såsom hvorfor nogen
endte i Hillerød, må stå hen i det uvisse. Det
skal dog nævnes, at jeg har hørt noget om, at en
eller anden fik den fikse ide at tænde for
brandalarmen, for at få de sidste ud, så
oprydderholdet kunne komme til (det uheldige
var bare, at alarmen ikke rigtig ville slukke igen,
så oprydderholdet blev da i hvert fald ædru...).
Men fest og farver, brandalarmer
og masser af humle skaber altid hygge...og en
ny fest er immer alles et godt sted at opbygge
sin psyke...!!!!!!
Godnat og sov godt.....
Zahra ´96

CM-dat’er se her.
Det sker ret tit at overbygningsstuderende
kommer ind på sekretariatet og spørger, hvorfor
de aldrig får materiale tilsendt.
Grunden er som oftest, at den studerende ikke
har semestertilmeldt sig ved sidste semester,
enten fordi han/hun skriver på
kandidatafhandlingen eller ikke går til noget fag
det pågældende semester.
Vi registrerer efter tilmeldingsblanketter og
bliver du ikke registreret, flytter
matrikelsystemet dig selv over som inaktiv.

Det er generende for jer - men også for os, fordi
vi ikke har de rigtige statistiske tal at arbejde
med.
Derfor skriver du kandidatafhandling - så
husk at semestertilmelde dig for foråret 97
senest 15. november 96.
Venlig hilsen
Anne Marie Biilmann og Lise Hanen
DØK-sekretariatet

Det døde lig.
Ja mine damer og herrer, i ved det ikke
endnu, men dette er historien, i har savnet.
Det fantastisk tåbelige første afsnit af den
fantastisk tåbelige historie om vor utrættelige
helt: Sam Spade.
Sam vågnede ved at solens første stråler blidt
strejfede hans ansigt. Han åbnede øjnene og
kiggede ud af vinduet. Det var en meget
almindelig dag. Solen bredte sit net af lys ud
over byens stadig søvnige atmosfære. Den
fravristede natten dens greb om de mørke
betongyder, trængte ind i selv de mørkeste
kroge og fyldte dem med lys. Nattens sne silede
ned fra tagene og forlod verden med et dybt suk
i kloakafløbet. De første søvnige børn løb
legende mod skole. Dette syn fik Sam til at
udbryde: “Åhh! Hvor skal jeg brække mig!.”
Han vaklede ud på badeværelset og gjorde det
for at tage den dårlige smag i munden. I spejlet
fik han øje på en usselt udseende privatdetektiv.
Han gjorde sine gerninger på lokummet færdige,
og gik ind i soveværelset igen. Først nu så han
hvad klokken var; 16:45. “Åhh, så tidligt.”
tænkte han, men så huskede han, at hans ur var
8 timer 44 minutter og 12 sekunder foran og fik
det straks bedre.
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Sam var ret sulten, så han gik ud i køkkenet for
at få sig noget morgenmad. Han plejede at tage
et glas whiskey og skylle det ned med en kold
øl, men i dag var han rigtig sulten, så han tog
sig en kold øl og skyllede den ned med et glas
whiskey.
Sam havde sit kontor i sin lejlighed, og han gik
nu derind. Der var meget rodet, som
sædvanligt, så derfor besluttede han sig til at
rydde op, som sædvanligt. Han nåede dog ikke
særlig langt, som sædvanligt, for han trådte i en
musefælde, som sædvanligt. Efter at have været
ude på badeværelset, for at sætte et stykke
plaster på sin ømme tå, gik Sam igen ind på sit
kontor. Her faldt han pludselig over en gammel
kalender. Den viste: Tirsdag d. 16 juni. Det
kunne i hvert fald ikke passe, for det var
tydeligvis næsten forår udenfor. Men hvad dag
var det egentlig? Han fandt en avis, men det
hjalp ham ikke, for avisen var fra dagen før.
Pludselig så han et neonskilt ovre på den anden
side af gaden. Skiltet viste Sam, at datoen var
fredag d. 13 februar. Det fik en iskold rislen til
at løbe ned af ryggen på ham. Han havde nemlig
set alle “Fredag d. 13”-filmene, og hver gang
måtte han gå før tid, fordi hans bukser skulle på
lynvisit hos “Changs Vasgeri”. Den kolde rislen
var nu nået ned til hans hæle, og den fortsatte
ned på gulvet, hvorefter Sam følte sig godt
tilpas igen. Men han besluttede sig til i dag at
undgå alle med fornavnet Jason, og især alle
dem,. der hed Donnovan til efternavn.
Ihærdigt begyndte Sam nu at grave
skrivebordsbunkerne igennem. Der måtte være
en radio et eller andet sted, det var han sikker
på. Til sin 13 års fødselsdag havde han nemlig
fået en clockradio med indbygget radio,
bipbipvækker med 10 min interval og
mikrobølgeovn. Et par dage efter fødselsdagen
havde han smadret bibpbipvækkeren, for den
kunne ikke slås fra igen. Men ha vidste at
radioen virkede, og den ledte han nu efter.
Under nogle tallerkener med gamle madrester,
et par skindøde sokker og to brugte
playboyblade fandt han endelig sin savnede
clockradio. Fluks åbnede han for FM-båndet for
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at høre radioavisen. Det var nemlig hans
yndlingsprogram. Da en efter nogen fumlen
endelig fik gang i radioen hørte han en mand
sige: “Og nu er det endnu en gang tid for To
Generationer Spiller Ud”. Dybt skuffet satte
Sam sig ned i sin lænestol, og kiggede ud på
den nu myldrende gade.
Kun Gud ved hvor længe Sam havde siddet der
og stirret ud på gaden (Vi har netop fået en
melding om at Sam havde siddet der et kvarters
tid), da det bankede på døren. Sam rejste sig op
og sagde: “Kom ind!” Døren åbnedes langsom,
og ind trådte en skikkelse iført (blandt andet) en
ishokceyhjelm. “Mit navn er Jason” sagde
skikkelsen. Som for sammen, og begik en
handling, der atter en gang medførte
overarbejde på Changs Vasgeri.
Jason kom nærmere, og sagde med en mørk
stemme: “Jeg er kommet for at snakke med
dig”. “Med mig?” spurgte Sam med bævrende
stemme. “Ja, med dig” svarede skikkelsen
tilbage. Han kom nærmere, og stod nu lig ved
siden af Sam. Pludselig så Sam noget glimte i
solen og skreg højt ...

Dette var første afsnit af historien om Sam
Spade og mysteriet om det døde lig.

Vil Sam overleve mødet med den mystiske
skikkelse, der kalder sig Jason?
Er det virkelig fredag den 13. februar?
Hvor ligger “Changs Vasgeri”?
Find selv på flere spørgsmål, og find svarene
i næste afsnit, der vil blive bragt i næste
nummer af Døk SMiler.
Vi tager forbehold for trykfejl,
brækfornemmelser, højdeskræk samt
julemandens rensdyr!
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DØK Foreningen
gallafest

DØK SMiler

DØK SMiler

Nyt fra
studienævnet.
Som det hører sig til i ethvert nyt nummer af
DØK SMiler bringes hermed “Nyt fra
studienævnet. Der skal fra os i nævnet lyde et
stort velkommen til alle nye studerende, selvom
mange af de studerendes repræsentanter
allerede er kendte ansigter.
Hvorfor et studienævn
Studienævnet er det styrende organ som er
tættest på de studerendes hverdag.
Studienævnet består af 4 lærere og 4
studerende, som har til opgave at udstikke
studiets fremtid i undervisningsplaner,
dispensationer, fagtilbud, undervisningsbetaling,
intro og så videre. I øjeblikket er dine
repræsentanter Gram’95, Nana ’93, Flemming
’92 og undertegnede som næstformand og
besiddende æren af at skrive disse indlæg til
SMiler.
Afbud fra flere lærere
Dette år’96 er startet med en række afbud fra
ellers kendte undervisere på 1. og 2. år. Finn
Gilling har været nød til at koncentrere sig om
HA og Jens Aaris Thisted har meddelt at han
ikke længere kan varetage økonomistyring på
2.år. Olaf Rieper som har undervist i metode på
1.år for årgang 94, har ligeledes meddelt sin
afgang. Det er således mest af tidsmæssige
årsager at disse afgange sker, men mon ikke det
bør starte en vurdering af de enkelte
underviseres forhold på studiet. Som studerende
er vi meget fokuserede på egen motivation, men
hvorledes kan denne opretholdes hvis
underviserne er uinspirede og umotiverede?
DIVE status
Per Beining ’92 overtog fra 1/1-96 opgaven
som udvikler og administrator af DØK’s
Informationssystem DIVE. Hans arbejde har
været tydeligt besværliggjort af en temmelig
ustabil WWW-server på IT Service Centers
HP3 Unix-maskine, men resultatet er alligevel
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blevet en ny og flot version af det
gammelkendte system. Systemets anvendelighed
er nu udvidet til at indeholde alle fag på
mellemuddannelsen for alle 3 årgange. Specielt
på 1. og 2. år er fagene godt med at udlægge
relevante plancher og noter fra undervisningen
på nettet, selvom enkelte fag halter bagud. 3.år
er ikke rigtig kommet i gang endnu men dette
forventes at ske snarest.
Frivillige øvelsesopgaver på 1.år
Gennem det sidste år har der været mange
forskellige forslag om hvorledes undervisning,
godkendelsesopgaver og øvelser skulle
sammensættes for at give det bedste resultat.
Umiddelbart inden sommerferien sagde de
studerende nej til flere mindre
godkendelsesopgaver i datalogi - dog med
nogen diskution blandt flere. Niveauet var ikke
højt nok, men der blev således ikke gjort noget
for at rette op på det. Resultatet er nu blevet at
studienævnet har godkendt “frivillige
øvelsesopgaver som bliver rettet af
instruktorerne” i både datalogi og statistik.
Studerende som ønsker at kende deres niveau
og vil have feedback fra instruktorerne i andet
end øvelsestimerne for nu mulighed for at
benytte sig af dette tilbud. Et sådant system er
også kendt fra universitetet og giver mulighed
for at man i højere grad selv kan tilrettelægge
sin indlæringsform.
Regler for re-eksamen, godkendelseopgaver
eller lignende
Reglerne omkring beståelse af
godkendelsesopgaver, eksamener, re-eksamen
og så videre er altid en kilde til diskution og
forvirring, og skal derfor kort beskrives her. Det
er studienævnets holdning at alle
godkendelsesopgaver skal være bestået før
tilmelding til den relevante eksamen kan komme
på tale. Har man først en gang bestået
godkendelsesopgaverne kan dette ikke tages fra
en - også selvom man går det samme år om og
udnytter tilbuddet om at få rettet en ny og
tilsvarende godkendelsesopgave.
Hvis eksamen herefter ikke bestås har man 2
yderligere forsøg til at overvinde denne
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forhindring. Eksamen gennemføres KUN på de
fastlagte terminer, som for sommereksamener
vil sige i juni og sygeeksamen i august. Der
arrangeres som hovedregel IKKE specielle
eksamener for personer som har fulgt 2 års fag
og således kan have sammenfaldende eksamener
på. I dette tilfælde må den studerende selv få
planlægningen til at gå op - der er frit valg
blandt til bestemme blandt de normalt
forekommende eksamenstidspunkter.
Seminar i studienævnet
I 1994 startede en ny studiereform som hele
mellemuddannelsen i dag følger. Denne reform
har gennem al denne tid stået som mål for
fremtiden og studiet er således ikke blevet
udviklet særlig meget i tiden herefter. Det har
været studienævnets ønske at høste erfaringer
fra denne omvæltning inden nye ændringer
introduceres. Tiden er dog efterhånden kommet
til at tænke i nye strukturelle og pædagogiske
ændringer for at kunne leve op til det hastigt
udviklende samfund omkring os. Der afholdes
derfor et heldagsseminar for studienævnets
medlemmer, hvor studiets position i dag og i
fremtiden skal diskuteres. Hvis der er nogle som
har input eller forslag til denne proces er det
således muligt, som altid, at give disse til sin
repræsentant, der herefter vil gå videre med
sagen.
Nyt møde
Dette var alt for denne gang. Vi håber i gruppen
af de studerendes repræsentanter at vi til næste
møde får et solidt antal 1.års studerende at se.
Kenneth Gram har lovet at lave en invitation og
vi har således i første omgang lagt os fast på
onsdag d.23 oktober kl.1700, hvor de
studerende formøde afholdes. Formødet har til
formål at diskutere de enkelte punkter på
dagsordenen forud for det egentlige møde d. 25
oktober, kl.0830. Dette giver den mest optimale
mulighed for de studerende til at koordinere og
planlægge deres indsats og sikrer at ideen om
medbestemmelse ud til den enkelte studerende
overholdes. Formødet er åbent for alle og det
står alle frit for at deltage aktivt i diskutionerne
her. Vi glæder os til at se jer.
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Jonas Bechlund’94
Næstformand i studienævnet.

DSR - En livstil.
Studie start igen. En travl tid for alle
studenterorganisationer. De aktive skal hjem fra
sommerferie og i gang med arbejdet - i gang
med at præsentere sig selv og deres
organisation for de nye studerende.
Den studenterpolitiske bolsjebutik.
Hvert år runger budskabet ud over de måbende
nye: “Kom nærmere, kom nærmere - mine
damer og herrer. Frit valg på alle hylder. Kom
og brug alle vores fasciliteter - de er naturligvis
meget bedre en konkurrentens.” Bolsjebutikken
er åben! Studenterpolitik er åbenbart blevet et
spørgsmål om at have de bedste varer på
hylderne. “Vi vil lave flere cykelstativer og have
grønne planter på gangene!” lyder løfterne. “I
skal vælge os, fordi vi har internationale
konferencer, kantiner, boghandler, fede fester
eller flotte piger” - maddingen er kastet ud men æder de den?
Hvad rager det mig?
Det nye studerende sidder stadig og måber, og
de fleste sidder og overveje om denne del af
deres introforløb skal vurderes som “under
middel” eller bare “urimeligt kedeligt”. Hele
forreste række har endvidere brugt tiden på at
nedfælde deres karriereplan på bagsiden af den
brochure der bærer bogstaverne MSR. 5 år på
Handelshøjskolen i København og så et fedt job
i en af Danmarks førende virksomheder. 2 år
skulle her være nok for at nå posten som
Danmarks mest succesfulde og yngste topleder.
Jo tak - grønne planter er da fint - men hvad
skal en topleder med grønne planter? - Hvad
rager studenterpolitik egentlig mig?
Et tilbud!
Den kommende erhversleder fortsætter gabende
med at bladre sine papirer igennem. Wow - en
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undervisningsplan! Hmmm - den er helt i vinkel.
Ja ja - der er da både organisation, erhvervs-,
afsætnings- og nationaløkonomi. Der er
regnskabslære, finansiering og måske endda
projektledelse og... En tom fornemmelse
begynder at brede sig den kommende leder.
Hvordan kan jeg blive til noget uden erfaring?
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Hvor er faget “Erfaring” i mit skema? Hvordan
kan jeg nogen sinde taget ansvaret for min egen
uddannelse når jeg ikke kan få alle de fag som
jeg behøver for at få succes? Den kommende
erhvervsleder er efterhånden lidt halvbleg indtil
han den følgende dag ser opslaget på tavlen:

Kursus i moderne ledelse og personlighedsudvikling
Kurset gennemføres løbende gennem studietiden og indbefatter primært praktisk erfaring i
disciplinerne planlægning, ledelse (herunder møde- og projektledelse), opfølgning og kontrol.
Kurset suppleres løbende med omfattende øvelser i menneskekendskab, mandskabsbehandling, personalesamtaler samt motivationsteori i praksis.
Kurset gennemføres i realistiske omgivelser i samarbejde med Handelshøjskolen i København
som til lejligheden stiller med en række af de mest kompetente forskere, undervisere og
teknisk administrative personel for at gøre forholdene så gode som mulige. De mange
praktiske øvelser vil blive gennemført under såvel afslappede forhold som under massivt pres.
Kurset afholdes af studenterorganisationen DSR, hvor tilmelding kan ske løbende. Kurset er
gratis for alle studerende og gennemføres efter særaftale med den enkelte kursist.
DSR - en livsstil.
Den kommende erhversleder kunne således
konstatere at hun alligevel kunne tage ansvaret
for sin egen uddannelse - det krævede blot en
anden livsstil. Nemlig DSR! DSR er til for at
give alle studerende en mulighed for at uddanne
sig som leder og som menneske. DSR’s
demokratiske grundprincip er basisdemokratiet
- for den moderne leder tager aldrig
beslutninger uden at tænke på konsekvenserne
for sit bagland. (Ellers er han i hvert fald ikke
leder særlig længe!) Den gode leder tænker på
sine underordnede og forstår deres tanker og
motiver - hvordan kan hun ellers få det optimale
ud af sine tildelte menneskelige ressourcer? Den
succesfulde leder skal kunne gennemskue de
skjulte dagsordender på mødet, i kantinen, på
markedet og så videre. Hun skal kunne
planlægge, gennemføre og kontrollere
aktiviteter og prioritere mellem væsenligt og
uvæsentligt. Dette er en livsstil - dette er
studenterpolitik i alle afskygninger - dette er
DSR!!! Hvor får du et bedre tilbud?

Motivation
Artiklen er skrevet efter min forbedelse af DSRpræsentation til studiet HA-IB. På bordet foran
mig lå efter flere timers hårdt arbejde et par
“slides” på engelsk - som ellers præsentere DSR
fra A-Z. “Kom nærmere mine damer og herrer.
Velkommen i bolsjebutikken!” - men hvorfor?
Det er uvedkommende og kedeligt - derfor over
højre skulder! Fire timer spildt - eller hvad?
Forhåbentlig ikke! Det ufattelige består vel i at
studenterorganisationerne accepterer at kede
folk den ene gang om året i stedet for at
overveje deres egen eksistensberettigelse. Dette
være hermed gjort. This is what DSR is
about! Kom og vær med!
Jonas Bechlund’94
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Attention fraggler
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Fastfood i byen
ved Tjørnov & Hensing
Hensing: - Gumle, smaske, æde... Tillykke med
de 20, Tjørnov!
Tjørnov: - Tygge, synke, bøvse... I lige måde,
Hensing!
Jamen, jamen, jamen! - tænker du kære kvikke
stam-læser af Fastfood i byen - ingen af de to
efterhånden velbespiste og halvgamle burgerelskende fastfood-skribenter kan da prale af kun
at fylde 20 år!!??
Og det er jo ganske rigtigt! Men med denne
Fastfood-anmeldelse fejrer vi JUBILÆUMET
for vores 20. anmeldelse. Dvs. at vi altså denne
måned kan lykønske os selv med at have
trakteret vores kære, gastrofile SMiler-læsere
med hele 20 Fastfood-perler gennem de sidste
par år.
Vi havde overvejet at lave et tårevædet
tilbageblik, hvor vi ville smæsket os i minderne
om alle de vidunderlige og mindre appetitlige
fastfood-oplevelser, vi har haft gennem tiderne.
Men alle vores anmeldelser ligger jo på en af de
mest besøgte sider på Webbet
(http://www.cybercity.dk/users/ccc6282/Fastfo
od/) - hvor nye læsere, og især DØK årgang '96,
har mulighed for at samle op på de enkelte
anmeldelser, der er smuttet.
Derfor har vi istedet bestemt os for at gå ud og
bespise/anmelde et sted, der serverer burgere
STØRRE end vi NOGENSINDE har fået dem
før (A/S Bananrepublikken måske undtaget). Så
den runde dag blev fejret med en ekstra god
smag i munden på "Bar'Betters - Blød Café" i
Øster Farimagsgade 73.
Denne bløde café, som den kalder sig, ligger på
et hjørne, og når man træder ned af de 3-4
trappetrin og kommer indenfor, møder man en
ret intim og "cozy" stemning. På sammen tid er
der absolut intet gjort ud af indretningen, og
alligevel en hel masse. For der er ganske

bestemt atmosfære, omend den typisk ikke vil
falde i enhvers smag. Lidt nussede gulvtæpper,
ældre, slidte møbler og meget forskellige borde.
Både noget der minder om sofa-borde, sy-borde
og specielle spiseborde. Ikke særligt kønt, men
alligevel charmerende - på et eller andet niveau.
Keld Bjarne'89, som vi havde udset til at være
vores hemmelige gæstespiser denne gang,
dukkede ikke op. Cluet, han havde fået, havde
åbenbart ikke været tilstrækkeligt. Tjørnov har
jo forlængst bestemt, at det ikke skal være let at
være den "heldige udvalgte", så han havde blot
meddelt K.B., at stedet var at finde på nettet og
at det serverer lakse-burgere! Efter ½ time
begyndte vi at mistænkte K.B. for at tro, at et
net er noget man fanger sommerfugle i. Så vi
ringede efter en af vores home-controls (dvs.
kærester), der på kommando som sædvanlig
dukkede hurtigt op.
Så kunne vi endelig bestille. Først to af husets
specialiteter til Tjørnov og mig. Nemlig
Bar'Betters Original Burger til 45,-/stk. Dens
bolle var et større foccacia-brød, og den 220
gram store bøf var ledsaget af lækker krølsalat,
tomat, rå løg, cremefraiche-dressing, dijonsennep og peberfrugt. Tjørnov valgte blue
cheese dressing istedet, samt bacon som plugin. Det kostede 10,- ekstra. Jeg skulle også have
bacon, men også emmentaler-ost og hakket
hvidløg - for jeg havde ikke fået noget at spise
hele dagen! Til gengæld bad jeg tjeneren om at
sende peberfrugterne hen, hvor netop peberet
gror! Det kostede 15,- ekstra.
Vores ret velkendte gæstespiser havde ikke den
store frihed, for vi dømte hende hurtigt til at
være fiske-specialist, og påduttede hende derfor
den kollosale lakse-burger ... som Keld Bjarne
ikke havde magtet at læse om på nettet. Den
rummede 200 gram fersk, hakket laks, der var
nænsomt grillet. Dertil basilikum/cremefraichedressing, salat, tomat og hakkede, grillede
champignon.
Ikke overraskende måtte vores fiskespecialist
opgive hen mod slutningen af lakse-burger-
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nedsvælgelsen. Ikke fordi den var ringe, men
fordi den var for enorm. Den mætte reservegæstespisers melding var, at lakse-burgeren var
glimrende, men stor!
Tjørnov og jeg var veltilfredse nået gennem
vores (rigelige) forret, og bestilte hurtigt mere.
Af vane - for vi ofrer os jo altid for vores kære
læsere! - ignorede vi tjenerens advarsler om at
bestille mere ovenpå de første brugere. Tjørnov
sprang på en kyllingeburger til 45,-, bestående
af 190 gram delikat kyllingebryst med
appelsin/basilikum/cremefraiche-dressing,
bacon, salat og tomat. For kr. 5,- ekstra fik han
også hvidløg. Jeg nøjedes med en lammeburger,
der kun bød på tzatziki, salat og løg. Ja, og så
lige 220 gram hakket, grillet lammekød.
Serveret i samme bolle som Original-burgerne.
Ganske lækkert.
På grund af vores jubilæum var vi opsat på det
HELT vilde æde- og-anmelder-gilde. Men efter
"hovedretten" måtte vi erkende ores - trods alt
- menneskelige begrænsninger, og blev så
iøvrigt enige om, at det ville være FOR
uchecket at begynde at returnere ("kaste") den
ellers gode mad, netop på et jubilæumsvisit. Så
vi stoppede efter ovenstående, og sagde istedet
endnu engang tillykke til hinanden!
Oven i det kom så synet af Keld Bjarne, der
pludselig dukkede op. Han lignede en ulykkelig
knægt, der havde rendt forvirret rundt blandt
andre sultende i Rwanda. Ikke noget, der
ligefrem klemmer en ekstra bid ned! Minsandten
om han ikke havde fundet frem til Bar'Betters
vha. Alta Vista - webbets søgemaskine, der
fodret med ordet lakseburger har et så "højt
udsyn" (altavista), at den kunne guide den
klejne konsulent ned i Øster Farimagsgade!
Kvajhovedet HAVDE spist - og undskyldte sig
iøvrigt med, at kan havde været stiv, dengang
Tjørnov havde givet ham tippet til, hvordan han
skulle finde det udkårne sted. Da han og vores
nordenfjordske gæst begyndte at synge tillykkejubilæumssange, fik Tjørnov og jeg hurtigt lyst
til at rende fra regningen. Maden havde sammen
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med 5 Coca Cola'er beløbet sig til kr. 320,-.
Meget rimeligt, for et så lækkert måltid. Vi blev
enige om, at alle moneterne gik til råvarer, og
ikke hverken til stole, borde eller gulvtæpper omend en del gæster sikkert synes det kunne
trænge!?.
Bar'Betters - den hyggelige og bløde café på et
hjørne ud til Øster Farimagsgade ikke så langt
fra Østerbrogades start oppe ved enden af
Sortedams Dosseringen, scorer følgende
Jubilæums- Burger-SMiley-fordeling (ud af 6
mulige):
Kvalitet af mad:
Service & betjening:
Miljø & atmosfære:
Pris & kvalitet:

JJJJJJ
JJJJ
JJJJ
JJJJJ

The Briefcase is
back!
Efter Indus´ afgang til de evige erhversmarker,
har alle DØK’er lidt af et frygteligt savn. Ikke
nok med at vi har mistet Indus – vi har også
mistet brevkassen i Døk SMiler.
Nu er det imidlertid lykkedes redaktionen at
finde en (værdig?) afløser. Mandens navn er
Herbert Von Schnuurbart, og han er uddannet
på “Institut der Frageswirtschaft, Statlisches
Univerität, Düsseldorf” i vort store naboland
Tyskland. Han afsluttede sin uddannelse i 1994
med specialet: (Oversat) “Besvarelse af tåbelige
spørgsmål om alt mellem himmel og jord”.
Her på redaktionen kunne vi naturligvis ikke
blot se en sådan kapacitet gå vores næse forbi,
så vi har med øjeblikkelig virkning stavnsbundet
Herbert til at besvare læsernes spørgsmål i Døk
SMiler.
Vi håber i vil tage godt imod ham. I slipper ikke
for ham foreløbig!

Side 18

DØK SMiler

Vi går lige til sagen med spørgsmålene:

Kære brevkasseredaktør,
Jeg har tit undret mig over hvor lyset går hen,
når det bliver slukket. Kan du hjælpe mig?
Spørge Jørgen (med h).

Please! Red mig, men fosigtig, mit tarmsystem
er allerede blevet tøm 2 gange.
Uheldige Ulrik

Kære Uheldige Ulrik
Mange tak for din mail, men du har altså glem
din adresse – husk det næste gang!
Herbert V. Schnuurbart

Kære Spørge Jørgen,
For at svare på dit spørgsmål, er jeg nødt til at
gå en lille omvej.
Du kender vel til problemet med at vaske
sokker (eller hva’?). Man tager 12 (tolv) par
sokker, tæller dem nøje, og putter dem i en
vaskemaskine. Når vasken er færdig tager man
sokkerne ud, og forventer selvfølgelig, at finde
24 sokker (12 par af 2 sokker, hvis nogen skulle
undre sig) i maskinen – men nej! Der er kun 23
sokker når de kommer ud igen. Jeg har ved
intens forskning fundet ud af, at det sted, lyset
går hen når det bliver slukket, er identisk med
det sted den manglende sok forsvinder hen.
Hvor det så er, er en helt anden historie.

Kære brevkasse,
Jeg har et problem. Når jeg går i seng med min
kæreste, ryger hendes ben lodret op i luften,
hver gang jeg hugger. Det forstår jeg ikke. Kan
du hjælpe mig?
Forvirrede Finn

Kære forvirrede Finn,
Du skal bare huske at lade hende tage sine
nylonstrømper af først.
Herbert V. Schnuurbart

Herbert V. Schnuurbart

Hjælp!!! Jeg mailer til brevkassen, fordi jeg
har et akut problem. I går, da jeg skulle hent
noget clipart fra en CD-ROM, satte min hånd
sig fast i drevet. Jeg kan ikke råbe om hjælp,
fordi jeg i marts lydisolerede mine vægge
grundigt efter opfordirng fra mine naboer (jeg
spiller tuba). Uheldigvis har jeg også
tyverisikret min PC’er (forbandet være
brudsikre metalbeslag). Min version af
Windows 95 er desværre begynd at blive ustabil
(selvom Bill siger, det ikke kan ske), så dette er
nok sidste gang, jeg er i stand til at sende en
mail. (Fik jeg nævnt, at min telefon er blevet
lukket, fordi jeg ikke kunne betale regningen,
da jeg har været ude at købe Microsoft Office
8.35ß?).

Det var de spørgsmål, der havde fundet vej
gennem nåleøjet for denne gang. Som afslutning
vil jeg lige bringe en lille joke fra min hjemegn:
Der Angestellte, der in der Firma erfaehrt, dasz
er 2 Millionen Mark im Lotto
gewonnen hat, ruft sofort bei seiner Frau zu
hause an:
"Ich habe 2 Millionen im Lotto gewonnen, pack
sofort die Koffer..."
Fragt sie zurück:
"Was soll ich einpacken, den Bikini fuer die
Bahamas, oder den Schianzug
fuer St. Moritz?"
Antwortet er:
"Das ist mir egal, Hauptsache Du bist weg wenn
ich nach hause komme...!"
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Krigsliderligt
psykopat
voldsarrangement.
(PAINTBALL)!
Hvordan får man en kontaktlinse flænset? Spørg
TP
Hvordan får man sår og røde mærker på hele
kroppen? Spørg TP
Hvordan opnår man den status, at man har
maling rundt om munden? Spørg Nicolai
Hvordan kan man bløde ud af hovedet? Spørg
undertegnede
Man spilder sin tid sammen med andre Døk'ere
til paintball aktivitet på vesterbrogade, en
onsdag aften og optager X-files på sin sølle
videomaskine.
Endnu en gang, er det lykkedes undertegnede at
lave en aktivitet, som kan betragtes som en
succes. Måske burde jeg overveje, at melde mig
ind i aktivitetsudvalget, og dog.
Det var en næsten mørk og stormfuld aften i
September, og klokken var næsten 7.
Jævndøgnets helte var samlet endnu engang for
at vise de andre almægtige helte fra det
modsatte indre univers, at det var tid til at dyste
omkring titlen som den ultimative psykopat.
Da gruppen var samlet, og alle 15 helte var
itrådt den intergalaktiske kampdragt, blev de
vilde våben udleveret til rivalerne(der var 8), og
de fik desuden en overtræksvest i skrigende gul,
således at de kunne ses på lang afstand.
Efter 1 minut blev vi andre lukket ind, og så gik
jagten i gang.
Arenaen bestod af et 500 m2 stor
western/fantasy socioteknisk forvirrende
komplot, da foruden at det var glat, var der
højtalere og strotoskop lys strategisk placeret.
Ud af højtalerne kom der klassiske
bemærkninger fra Clint Eastwood, Robert
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Mitchum, Kongo og måske også fra Starwars.
Efter jeg blev ramt i hovedet første gang husker
jeg ikke så klart.
Kampen gik igang, og når man var blevet ramt,
skulle man råbe noget og den der havde skudt
eller sagt Bang(når man var tæt på gjorde det
ikke nær så ondt som at blive skudt), skulle så
råbe noget andet. Derefter modtog man en
kapsel fra vedkommende, og efter 10 sekunder
kunne kampen fortsætte
I kampens hede blev jeg ramt i hovedet, men
der var ingen der meldte sig, så kampen
fortsatte. Jeg havde dog mistanke til at det var
Pihl.
Efter en halv time var der en pause, og dem der
før havde haft overtrækstrøjer på før, havde det
ikke mere, og blev nu sværere at se.
Stillingen efter den første halve time, var 44 - 4.
Dvs. at vi foruden vores 21(7 personer a 3
kapsler), havde vi skudt 23 af de andre.
Da kampen gik igang igen, var det os der skulle
løbe ind først, og vi fik ellers gemt os godt.
Da jeg på et tidspunkt sad på hug, og kiggede
rundt om hjørnet, så jeg Pihl sidde på HUG
foran en tønde ca. 5 meter væk. I samme øje
blik vi så hinanden tog vi våbene frem, og så
tømte vi ellers hvad vi havde efter hinanden.
Uheldigvis nåede Pihl ikke rigtig at skyde mere
end en gang, da jeg havde ramt ham 4 gange.
Jeg havde tidligere skudt asmus 3 gange i
ryggen, hvor patronerne ikke var kommet ud.
Derfor trykkede jeg til, og så troede hele banen
at der nu var kommet dyr på, fordi det ulvehyl
Pihl præsterede var virkelig i særklasse.
Et andet Aha-øjeblik var virkelig da jeg skulle
overraske Martin(95) der stod rundt om hjørnet,
så jeg løb ind og faldt over noget camouflage
net, og råbte bang, og pegede pistolen på
Martin. Martin var i choktilstand, og måtte
derfor overgive sin kapsel til mig.
Et andet øjeblik man ikke glemmer var, da jeg
overraskede en af mine eksterne venner, og
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skød ham på tæt hold, hvorpå han sagde at han
ikke havde nogen kapsler. Jeg sagde så at han
skyldte mig en, og han gik derefter ud for at
hente 3 nye. Da han kom ind, sneg jeg mig ind
på ham og skød ham igen og bad som om de 2
han skyldte mig. Han var ikke særlig glad for
situationen.
Nok om dette, det lykkedes mig at blive ramt af
både Nicolai og Martin 94 flere gange, selvom
vi var på samme hold. Måske var der tale om et
plot af en eller anden afart.
Men igen vandt det bedste hold, dog gik det
først op for os krigsliderlige psykopater
at det andet hold havde forladt banen, ca. 5
minutter efter de var gået ud.
Efter Paintball tog vi syv sociale psykopater ind
og spiste vi på Ankara, hvor der var tyrkisk
buffet. De andre 8 ville hellere hjem og nørde,
hvilket jeg også burde havde gjort, da vi skulle
læse 12 kapitler struktureret analyse.
Men efter middagen, fortsatte de 5 psykopater
som Martin(96) havde hentet i den bil han
havde lånt, ned på den nærmeste netcafe, og
brugte nogle fribilleter som Sarah(96)
så pænt havde skaffet.
Der blev undertegnet udfordret af Martin(95),
der erklærede at han var netkongen.
Undertegnede vandt dog beskedent med 58 kills
mod Martins 57, og det var selvom computeren
var gået ned 2 gange, og jeg måtte starte forfra
3 gange fordi computeren ikke ville acceptere
min farve og navn.
Vi spillede i hold mod 3 Nørder fra cafeen af,
der ligesom os ikke havde et liv at tage sig til,
på denne onsdag aften.
Aftenen slutte kl.23.15. da vores gratis
spilletime var færdig.
De sidste krigsnarkomaner tog derfor ellers
hjemaf, og plejede deres sår.
Jeg vil derfor benytte denne
"lege"lighed/lejelighed /lejlighed. til at takke de
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deltagende for deres entusiatiske, eller hvordan
dette ellers staves, engagement i denne
historiske begivende.
P.s. Efter sveden og malingen at bedømme, var
der ikke nogen der kunne sige;"jeg føler mig
meget tørrere efter jeg prøvede paintball".
Michael Sørensen '94.

Sportsspalten
PETANQUE-KLUBBEN
pétanque [ ] (fransk): variation af det franske
kuglespil jeu de boule. Spilles med 700 g tunge
støbejernskugler og er navnlig populært på
parisiske torve og på særlige sandbaner i S- og
Midtfrankrig. I Danmark fra 1980erne.
Så er den her!!!
Danmarks måske førende sportssektion lige nu.
Inden du læser videre må du spørge dig selv:

1. Er jeg stærk nok til at værne mig mod
pétanque-bevægelsens forsøg på at drage mig
ind i end organisation, der er så mørk, mystisk
og dybt religiøs?
2. Er jeg beredt på at få svaret på
livets gåde?
3. Er profitmaksimering et
tillægsord?
Selve pétanquebevægelsen blev dannet af en
faretruende suspekt gruppe mennesker på Rusturen 96. Skabelsesberetningen er dog stadigt
diffus (og vil nok altid være det), da denne
gruppe mennesker var underkastet djævlens
euforiserende dråber. På trods af dette
indiskutable faktum, blev der afholdt Tour de
Pétanque. Et arrangement, der strak sig over 5
dage og indeholdt såvel enkeltstarter (1m
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pétanque) som bjergetaper (7,5m bane med
stenstruktur og 17% stigninger).
Disse pétanqueudskejelser på rusturen har ført
til dannelsen af et torsdagstræningspas, som
løber af staben hver torsdag eftermiddag, hvor
folk samles fra nært og fjernt for at deltage i
arrangementet. Alle er velkomne på plænen.
Det er blevet påvist af en række kendte
forskere, bl.a. af den fremtrædende forsker på
D.P.F. (Det Pétanquefremmende Fakultet)
S.Varre, at alle virkemidler på Jorden er
pétanquerelateret på den ene eller anden
måde...Tænk lige over det. Et oldfund I
Australien sætter spørgsmålstegn ved alt, hvad
vi tidligere har troet omkring civilisationens
oprindelse. Her har man fundet en ca. 120.000
år gammel statue af en græsk-ortodoks
pétanquekugle, der efter al sandsynlighed har
været genstand for tilbedelse (det er faktisk
sandt).
Men pas på I derude, der går og pønser på en
pétanquekarriere allerede nu, der figurerer
mange uautoriserede pétanquekugler på
markedet i øjeblikket. Det er med skam i sjælen,
at vi må meddele, at vi selv har en synder her på
studiet. Vi vil prøve at undgå at nævne navne
som Jørgen Winther (DØK ’96), men det er
svært når vi har at gøre med en så alvorlig sag
som denne.
Denne person, forsøgte at indføre en
uautoriseret pétanquekugle af typen AIR-2000,
men blev afsløret prompte og udelukket fra alle
pétanquerelaterede aktiviteter I 2 dage. Jeg tror
ikke rigtigt han er kommet sig over dette
psykiske slag og er langt fra den stormform, der
blev vist I Jomsborg, men vi ser frem til at følge
ham de kommende torsdage. Lad Jer ikke friste
af disse vidunderkugler, der vil lede Jer I
fordærv både sportsligt, men så sandeligt også
moralsk.
Af fuldt autoriserede pétanquekugler kan vi
nævne typer som WINDBLASTER TECH.800e, skruekuglen MAXSPIN McFLY- 5000
og sidst men ikke mindst FORZAFLY x.1 (En
ren dynamitkugle).
For at runde pétanque-nyt af, kan vi fortælle at
der er sket nogle væsentlige forandringer I den
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svenske pétanqueliga efter årsmødet her I
sommer. Seriespillet lægges om fra og med I år.
Dette indebærer følgende allerede I årets serier:
1. Eliteserien og 1. Division bliver
forbundsserier.
2. 1.division består af tre serier, Norra,
Mellersta og Södra.
Reservehold skal spille I distriksserierne.
Forbundet danner et serieudvalg, der skal have
ansvar for
seriespørgsmål.
Distrikterne bestemmer selv hvordan
distriktsserien skal se ud.
Ingen 1.divisionshold rykkede ned I år. To hold
fra hver af 2.divisionsserierne rykkede op.
I år vil vi følge sidste sæsons store overraskelse
Öster United nøje, og vi vil løbende bringe
resultater og kampanalyser fra den svenske
elitedivision I pétanque.
Har du nogle spørgsmål om pétanque eller
sport/kultur generelt, er du mere end
velkommen til at disse til redaktionen og vil
besvare dem så godt vi kan
(jolo96ab@student.econ.cbs.dk).

Selv om alle sportsaktiviteter jo står I skyggen
af pétanque, gør vi opmærksom på, at der i
øjeblikket arbejdes på at skaffe lokaler til
indendørs fodbold til vinter. Dette skyldes den
overvældende interesse og engagement, der
blev vist til vores torsdagsfodbold.
Jon Lollike ‘96
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KULTURSSNYDT
med Anna Kastbjerg:

aktivt deltage i arbejdet omkring dit studie, kan
du naturligvis søge medlemskab. Skriv til
owner-mafia@hp4.econ.cbs.dk, og sig du vil
være medlem.
Il Mafiosi

MUSIKNYT
Denne gang har vi tænkt os at anmelde
dødskultmiljøets nyeste skud på stammen, The
Screaming Pétanque Bullets - “I am round therefore I am”. Et mesterværk om vi må have
lov til at sige det. Her har vi for første gang i
lange tider at gøre med et så rendyrket koncept.
Allerede fra første skæring “The way I fly” ved
vi, at her er noget stort under opsejling. De
pseudodynamiske guitarriffs, der præger skiven
er så iørefaldende, at du føler dødens kolde
hånd skrive din dødsdom med blod på din
rygmarv…det er dybt. Det er nytænkning, en
god nytænkning. Når du har hørt pladen føler
du dig meget mere afslappet og veltilpas. Du er
klar til tænke…
Jeg er faktisk fristet til at gå så vidt som at sige
at hele gruppens fremtid står og falder på at DU
går ud og køber den i dag - det er den sku’
værd!!!
Vurdering (max 6 snabler): @@@@@@
Anna Kastbjerg

DØK Mafiaen
- dit virtuelle magtforum
Der er nu igennem længere tid eksisteret et
virtuet forum for de aktive. Dette forum er en
mailing liste, som bringer nyt fra alle hjørner og
kroge, som vedrører DØK. Foruden
diskussioner om eksamensformer, fag og
seneste beslutninger fra nævnet, kan du også
høre om arrangementer og aktiviteter, som er
nært forestående. Hvis du er interesseret i at

BASTARD
OPERATOR FROM
HELL - Part VII
So I manage AT LONG LAST, to get a couple
of hours off for lunch, AND, because I can't
leave my desk unattended, I get the janitor in
and have him sit in my chair. I tell him that all
he has to do is make sure the receiver doesn't
accidentally get put back on the hook. He
agrees and I'm off.
First stop, the bank. I change a $50 note into
quarters and then ask to see a balance of my
account. Then I yank the power lead out of the
teller's vdu. It dies. I say I'm in a hurry and is
the manager around?
He rolls over like a man-sized twinkie and asks
what the problem is. I say that all I want is a
balance of my accounts. I cross my fingers.
YES! He finds the vdu lead out, plugs it in, and
logs in, TO THE MANAGER'S ACCOUNT.
Now's my chance - I slip up against the counter,
slopping 200 coins across the counter. The
manager ignores it, but all the tellers dive for
the money. I watch, unobserved, as the
manager types in his password at the breakneck
speed of one character a minute. At that rate I
should've got $100 worth.... He finishes typing.
"MONEY". What a toughy! Well, that's my
mortgage taken care of tonight...
A user that I recognise from "D(eletion) day
'89" approaches. I think he's going to talk to
me. Even the bank manager is shaking his head
furiously. But it's too late, he stops.
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"Um, excuse me, Could you tell me what is the
best computer to buy to do my thesis on?
?!
Right.
"You've heard of Commodore 64's?" I ask
"Yes?.."
"Avoid them like the plague! Not many people
know this, but computers aren't made to handle
that much memory - it's over 64,000 things,
more in some cases. It's a recipe for disaster!"
"Oh!"
"Try something safe and proven. A ZX81 with
dual cassette drive if you can get it. The 1K
ram model. Write that down. Don't buy a disk
drive - You know how they're always failing,
but music cassettes last forever!"
"Hey thanks!"
"No worries. What was your username again?"
He tells me. Just in time for D-Day 92. You'd
think they'd learn.
I get back to work and the janitor's asleep at the
terminal. I ask him if he wants to work here
too, but he likes the ability to bust in on people
when they're in the toilet...
I put the phone back on the hook, and straight
away it rings. I hate it when it does that, it
takes me AGES to get my walkman phones in.
It's the hottest hosemonster I've ever met, and
she's got a computer problem! I love it when
that happens!
"What's your username?" I ask
She tells me (as if I didn't know)
Quick as I can I read all her e-mail (mostly
boring stuff), then grep everyone else's mail files
for her username. Nothing. Excellent!
"What's the problem?" I ask, all smiles and
charm.
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"I can't save my documents, it says something
about space."
"Not a problem for long" I say, and delete
everyone else on the same disk as her. "You
should be fine now.."
"Thank you so much" she gushes.
I make a mental note to do something to her
account again tomorrow.
"No worries."
The phone rings almost before I've got it on the
hook.
"My files are all gone!" a voice whines out at
me.
"When did this happen?" I ask.
"Just now..." he says, through the tears
"I see. Well, I wouldn't worry, there's three
days till the end of the semester, if you work
day and night until then, you should get at least
a C-"
He sobs a couple more times then hangs up.
What a wimp.
THE PHONE RINGS AGAIN!
"The screen on my PC is really dim" The
woman at the other end says "Should I wind
the brightness knob up?"
"NO!" I scream "Don't touch that knob! Have
you any idea of the radiation that comes out of
that thing when the knob gets wound up?!!!!"
"Well I..." she says, all uncertain
"TAKE MY ADVICE!" I say "There's only
ONE way to fix a dim display, and that's by
power surging the drivers"
The words "power surging" and "drivers" have
got her. People hear words like that and go
into dummy mode and do ANYTHING you
say. I could tell her to run naked across campus
with a powercord rammed up her backside and
she'd probably do it... Hmmm...
"Have you got a spare power cord?"
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"No.."
"Oh well, never mind, we'll have to do the
power surge idea... Ok, quick as you can, I
want you to flick the power switch of your PC
on and off 30 times"
"Should I take my disks out?"
"NO! Do you want to lose all your data!?!"
"Oh. No! Ok.."
I listen carefully.. ..
...clicky..clikcy...clikky.. .. .. ...clicky.
...cliccy.. . . BOOM!
Amazing, it probably made it to 27 - the power
supply usually shits itself at 15 or so...
"MY COMPUTER BLEW UP!!!" she screams
at me down the line
"Really? Must've been a dodgy power supply!
Lucky we found out now! Is your machine still
under warranty?"
"NO!"
"Dear oh dear. Well, Best get it repaired then.
Did you backup your files?"
"Yes, to the system, Yesterday, but all this
morning's work is gone!"
"Oh dear. What was your username, I'll just
check that your backups worked ok?"
She tells me....
spt@waikato.ac.nz (Simon Travaglia)
Fortsættes i senere I dette nummer af DØK
SMiler...
Indtil da - skynd jer at bestille de nye
magnetiske disketteholdere hos..
Mesut ´94 & TT93

DØK på SKI
Man tror det næppe, men sandt er det. I år skal
det ske - nå ja, faktisk er det først næste år, men

nu skal det altså ske. Vi har fundet ud af, at
DØK’ere generelt ta’r alt for lidt på ferie
sammen. Derfor vil vi nu gerne samme samtlige
aktive og interesserede DØK’ere til en stor
fælles skitur. Vi regner med at denne bliver i
uge 4, og når du læser dette, har vi tillige fundet
ud af hvad den endelige destination bliver.
Valget står mellem Bulgarien og Avoriaz. Er du
interesseret i at komme med, så surf forbi
http://www.econ.cbs.dk/courses/doek/ski/ og
læs de seneste detaljer. Foretrækker du direkte
medmenneskelig kontakt, kan du kontakte en
fra SkiUdvalget.

Gram ‘95, Leck ‘95, Troels ‘95 og
Flemming ‘92

BASTARD
OPERATOR FROM
HELL - Part VIII
I'm at my desk as usual, and a user calls.
"Hello Computer Room, Simon here, How can
I help" I answer
"I can't get into my account!" A user mumbles
at me.
"What was your username please?" I say
They give me their username. No worries. I
look in their account.
"No worries, it was just a badly made login file.
I've fixed it, you should be able to login."
"Thanks!"
"No worries. Have a nice day!"
WHAT IS THIS? you're asking yourself. Has
the BASTARD OPERATOR FROM HELL
turned over a new leaf? Sold out?! GONE
INSANE?!!!
Nope. The BASTARD OPERATOR FROM
HELL is being logfiled. And if that's
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happening, I'm being bugged as well. So I'm
being nice till I can find the bugs. It shouldn't
be long - bear with me.
Ah. One in the phone handpeice. Basic. But
then the boss is a sneaky sort, so there's
probably a couple more. Ah! And another in
the base of the phone and one inside my
keyboard. Time for a mad coffee-spilling
frenzy. This is a big job, so I bring the whole
jug over and wait for a witness. The System
Manager comes in.
"Where's that report of mine?" he asks in a surly
manner - he's obviously pissed that I haven't
implicated myself yet. Antagonist Identified.
As the Principal of "BASTARD OPERATOR
SCHOOL" (me) will tell you, "There's no
problem so large it can't be solved by killing the
user off, deleting their files, closing their
account and reporting their REAL earnings to
the IRS"
I pull his printout from under the coffee jug
where I put it, and the coffee splashes all over
the phone and keyboard, which for some reason
were stacked on top of each other.
"Woopsy!" I say, mock horror on my face.
The System Manager's face tells me I was right
in my guess.
"Don't think you'll get away with this!" he snarls
and stomps off.
I click on the ethernet monitor and watch the
traffic coming out of his PC.
Ah! A memo, authorising the termination of my
contract, going to the laser in the director's
office. I make a few alterations to the file in the
spool directory and let it go to it's destination. I
run my dinky little program that deposits -522
to the PC and our mainframe shits itself.
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Next, I wander into the comms room and plug
my earphone into the spare RS232 port in the
Directors office. It's amazing how simple it is
to bug an office once it's got data lines going to
it!
Director:
SysMgr:
Director:
SysMgr
Director:
now.."
SysMgr

"Are you sure about this?"
"OF COURSE!"
"You don't want to reconsider?"
"NEVER!"
"Very well, I'll fax it to staffing
"EXCELLENT!"

Two seconds later the System Manager strolls
in smiling. "Well, I'll really miss you Simon.." he
says, full of himself.
"Oh?" I say, all sweetness and charm "Where
are you going?"
"No Simon" he says, with glee "You're going"
"A PROMOTION!" I say "You've finally
written that letter to the head of staffing telling
him he's a bum-sucking arse bandit and that you
quit?"
"No..."
"Are you sure? It's much better than the one
about me being fired.."
"Y.." His eyes widen slightly
It's like clubbing a seal to death with a foam
cushion. He runs to stop the fax. Only, having
just resigned, >clicky cklikcy< his card key no
longer works...
Ametuers...
The Phone rings. It's the same guy as before
"I can get into my account now, but I've run out
of disk"
"Hang on, I'll see what I can do"
>clicccky<...rm -r *

Later, while booting, I'll remove that nasty
logfile business.

spt@waikato.ac.nz (Simon Travaglia)
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Fortsættes i næste nummer af DØK SMiler...
DON´T TRY THIS AT HOME!!!
Mesut ´94 & TT ´93

