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Superlederen
Så blev det igen den første september, og JTP er endnu engang fuld af unge nye DØK’kere, klar til at tage fat
på livets realiteter og optimeringskurver på Handelshøjskolen. Dog skal ej de andre årgange glemmes, dem,
der har klaret gennem det foregående år, møder trofaste op, klart til en ny gang labyrint i de tågede gange
(gudsketak og lov for det!! - der er heldigvis endnu ikke lyserøde pladser på JTP, hvor det ærefulde
folkefærd rygere må stille for at få tilfredsstillet deres trang). - Ja - endnu engang skal vores små hoveder
besværes med besværlige udregninger af 2 + 2, hvorledes make-filer konfigureres, og har en virksomhed
egentlig brug for mere end en opslagstavle??!! Der er også året, hvor det forsvundne DØK-spøgelse gerne
skal høre klokken slå tolv, og komme ud af sit skab, og hjælpe årgang ’97 med at få gang i nogle DØK-fester
med stort M ( - og babes..??!), hvortil der forhåbentlig sælges MAGNUM™ is…….Endvidere kan fortælles,
at Handelshøjskolen er gået væk fra det til evig til forbandede program Exchange, og i stedet er begyndt at
anvende Netscape, der forhåbentlig skulle forbedre nytteværdien (i hvert fald når strømmen ikke afbrydes).
Når nu der alligevel nørdes, kan det oplyses at månedens newsgroup er alt.pave.the.earth, som består af en
gruppe mennesker, der har fundet det sande mål i livet, som navet antyder…Desuden vil kvalitetstiden når
dette er opnået består af at spise kogte cheeseburgere, drikke øl, køre i hypercars, spise kogte cheesburgere,
drikke øl, køre i hypercars…..m.v……og der er vel ikke meget andet i livet (det skulle da lige være
fodbold….). Ugen e-mail adresse er name@othername.madeupevendifferentname, dog oplyser det svenske
firma Bund og By I/S, at det ikke var muligt at få oprette dette hos Network Solutions
(http:/www.netsol.com).
Med denne kommentar er denne uges superleder overstået, og det anbefales at anvende hin vidunderlige
øjemekanisme til at vende blikke mod næste side, hvor DØK-SMiler endnu engang tager sin begyndelse. Fra
Redaktionens side kan vi kun ønske god fornøjelse, og har man nogen forslag til næste blads newsgruop
eller e-mail adresse, er man selvfølgelig velkommen til at sende det til smiler@cbs.dk, hvilke vil blive
belønnet med nyeste flamemail program, direkte afprøvet af redaktionen 8-)
God Fornøjelse!!
Redaktionen

DØK SMiler trykkes og finansieres af DSR med støtte fra SamfundsLitteratur, imens
udsendelse er reklamefinansieret.
Redaktionen: Peter ’97, Zahra ’96, Balle ’96, Dan ’96, Jessen ’96, Kasper ’96,
Bo Hauerberg ’96
Næste produktionsmøde (deadline): 21. november kl. 8:00
Oplag
250 til afhentning i DØK/møk
ca. 200 udsendes til overbygningsstuderende
ca. 70 udsendes til dimittendforeningen
E-mail adresse:
smiler@cbs.dk
SMiler On-line:
www.doek.dk/doek/smiler
(Vedligeholdes af Tjørnov ’90)
Indlæg til bladet
Alle indlæg til bladet skal såvidt muligt sendes som e-mail, overhændes på en diskette til et
medlem af redaktionen, eller afleveres i en lukket kuvert på posthylden i DSR på 4. sal på
JTP. Husk at skrive ”SMiler” på kuverten.
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Er du interesseret i et spændende, studierelevant vikariat?
Vil du have praktisk erfaring i projektarbejde?
Vil du bruge mellem 20 og 40 timer om ugen på et udfordrende arbejde?
Har du en teoretisk ballast indenfor multimedier?
- så læs nedenstående jobbeskrivelse, og kontakt Lotte Engelund eller Susanne Salbo hurtigst
muligt, dog senest den 15. oktober.

Barselsvikar - Multimedie-projektmedarbejder i DSB uddannelse
DSB uddannelse søger en barselsvikar til teamet “Læreprocesser og interaktive medier”. Arbejdstiden vil ligge i mellem 20 - 40 timer pr. uge i perioden 01.11.1997 - 01.06.1998.
Jobbet
Dine opgaver vil hovedsageligt være:
• at medvirke til pædagogisk opbygning af et interaktivt undervisningsprogram
• at medvirke i designfasen med arbejdsopgaver som f.eks. udarbejdelse af manuskripter,
udformning af opgaver/øvelser og udarbejdelse af speak-scripts
• at indgå i samarbejde med fagspecialister i DSB og eksterne programleverandører
• at indgå i test og evalueringsarbejde, der blandt andet indeholder systematiske “tænke-højtforsøg”
Personen
• Du skal have uddannelsesmæssig relevant baggrund, og f.eks. have taget faget “Multimedier og
teori i praksis” på Handelshøjskolens Cand.merc.-dat -studium
• Du skal have erfaring med udvikling af interaktive undervisningsprogrammer
• Du skal have viden indenfor områderne brugergrænsefladedesign, pædagogik og IT-udvikling
• Du må meget gerne have erfaring som underviser
• Du må meget gerne have beskæftiget dig med Intranet og Internet
• Du skal være velformuleret skriftligt og mundtligt
• Du skal have gode samarbejdsevner i forhold til mange forskellige mennesker, være åben og
være i besiddelse af initiativ og selvstændighed koblet med humoristisk sans
• Du skal have analytiske evner
• Du skal kunne arbejde selvstændigt, under pres og overholde deadlines
• Du skal være god til at bevare overblikket uden at miste fornemmelsen for de enkelte dele i
processen.
Vi tilbyder
Et spændende og hektisk job, hvor der er muligheder for udviklende arbejdsopgaver.
Lønnen er efter gældende overenskomst for studerende.
Henvendelse om jobbet kan ske til teamleder Lotte Engelund, 33 15 04 00 lok. 16181 (e-mail
le@dsbudd.dsb.dk) eller projektkoordinator Susanne Salbo, 33 15 04 00 lok. 16180. (e-mail
ss@dsbudd.dsb.dk).
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Foreningen til bevarelsen af kvinderne på
DØK går nye tider i møde.
Der blev holdt generalforsamling i
FTBAFKP den 4/9 i J242.
Både præsidenten og formanden var til
stede.
Præsidenten indledte med at byde alle
fremmødte velkomne og takkede for
indsatsen i det forløbne år. Men han
pointerede også at der ikke skulle hviles
på laurbærrene. Vækst er godt udtaler han.
Det blev enstemmigt vedtaget af
foreningens virkefelt skulle udvides fra
kun at beskæftige sig med årgang 96 til at
omfatte alle kvinder på DØK.

Præsidenten kunne berette at der var
optaget 15 fremragende kvinder på den
nye årgang, og det må være FTBAKPD
fornemste opgave at sørge for at så mange
som muligt klarer første år. Det forlyder i
et kommunike fra formand Jack Kaare og
Præsident Martin Knudsen at dette bl.a.
skal sikres gennem gratis manuduktion til
kvinderne på årgang 97 før
godkendelsesopgaverne i datalogi.
Der vil dog også blive gennemført andre
tiltag, for at sikre større generel tilfredshed
med studiet blandt kvinderne på de andre
årgange. Disse tiltag vil blive diskuteret på
næste møde, som vil blive holdt ved
stemesterstartsfesten på DØK.
Mødelokalet vil som altid være baren.
Alle skal være hjertelig velkomne til at
deltage i mødet.
Med venlig hilsen
Martin Knudsen '96- præsident
Jack Kaare '96 - formand

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Deadlines for
de kommende måneder
Nr. 69
Nr. 70

Fredag den 21. November kl. 8.00
Fredag den 16. Januar 1998 kl. 8.00

Indlæggene kan sendes til smiler@cbs.dk eller afleveres på diskette
på Smilers posthylde i DSR på JTP.

DØK SMiler nr. 68

5

Film Sektionen
Så er det blevet tid til filmsektionen i
DØK smiler. Her skal det kun handle om
det mest spændende om film, nemlig
rygterne og nyhederne. Anmeldelser
spilder vi ikke tid på, med mindre der
kommer et ramaskrig fra DØK-folket.
Det sværeste er at vælge hvor man skal
starte, men hvor ellers end den film serie,
der er blevet set af flest mennesker
nogensinde, nemlig Star Wars:
Den nye Star Wars film er i fuld gang
med at blive filmet. Den foregår før A
New Hope, og handler om Anakin
Skywalker før og efter han blev Darth
Vader. ILM har arbejdet på effekterne de
sidste fem år, så der er noget at se frem til.
Liam Neeson (Rob Roy, Michael Collins),
Ewan McGregor (Trainspotting, Mord
mellem Venner), Natalie Portman (Leon)
og Samuel L. Jackson (Pulp Fiction, A
time to kill) har hovedrollerne i filmen,
men gamle kendinge som Frank Oz
(Yoda) og Ian McDiarmid (Kejseren i
Return of the Jedi)) er også med. Som lille
Darth Vader har vi så Jake Loyd (Jingle
All the way) og moderen til alle tiders
største skurk, spilles så af Bille August’s
snart ex: Pernilla August.
Der er dog tvivl om hvornår filmen får
premiere. D. 1. Maj 1999 siger Lucasfilm,
men mange mener, at det allerede er i
sommeren 1998. En sommer der allerede
er fyldt med premierer, men som sikkert
bliver mindre fyldt, hvis Lucasfilm siger
det samme. Ingen har trods alt lyst til at
tage kampen op med Star Wars.

Hvis man ikke kan vente så længe med at
se Science Fiction film, kan man begynde
at glæde sig til den nye Paul Verhoeven
(Basic Instinct, Total Recall, Robocop)
film: Starship Troopers. Den handler om
en gang i fremtiden, hvor der er blevet
fundet nogle rumvæsener på en planet og
menneskene går selvfølgelig i krig mod
dem. Michael Ironside (V, Total Recall)
spiller sergent i filmen, og ellers er det
relativt ukendte unge stjerner, der er med.
Effekterne har ILM såmænd stået for og
de skulle være meget imponerende. Folk
der har fået lov til at se filmen siger, at
den får Platoon til at ligne en søndagstur i
parken, og det er den bedste science
fiction film siden Star Wars. Vi får se om
den lever op til forventningerne efter jul.
Man skal også glæde sig til Alien:
Resurrection. Imperial’s julefilm. Folk
siger at den er mere underholdende end
Aliens, og det siger ikke så lidt. Sigourney
Weaver og Winona Ryder spiller Aliensbekæmperne, og den er instrueret af den
franske instruktør bag Delikatessen,
hvilket gør den til lidt mere speciel end de
sædvanlige amerikanske film.
Billetbestillingen åbner til november.
Michael Crichtons (Jurassic Park, Congo)
bog Sphere er også blevet filmatiseret.
Det gør Barry Levinson (Sleepers,
Afsløring) og han har fået samlet ingen
ringere end Dustin Hoffman, Samuel L.
Jackson og Sharon Stone til at tage sig af
hovedrollerne. Filmen handler om et
rumskib der er blevet fundet nede på
bunden af havet, og der skal så samles en
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ekspedition til at undersøge det. Man
finder senere ud af at rumskibet er
amerikansk og stammer fra det 21.
århundrede, og derefter begynder filmen
at blive overraskende. Er den lige så god
som bogen, skal filmen nok også blive
spændende. Forventet USA-premiere:
Februar.
Manden med hatten: Indiana Jones er
selvfølgelig også på vej tilbage i
biograferne. Steven Spielberg og George
Lucas er blevet enige om et manuskript,
Harrison Ford har sagt god for det og Sean
Connery er interesseret. Sandra Bullock
prøver stadig at presse prisen lidt op, men
om det resulterer i hun ikke kommer med
eller at hun får sin vilje vides ikke.
Spielberg er ikke meget for
lønforhandlinger, især ikke med
kvindelige skuespillere. Det hænger
sikkert sammen med at han sjældent
bruger store kvindelige skuespillere. Det
eneste man er forholdsvis sikker på, at
Mark Hamill (Luke Skywalker) på en eller
anden måde er med Redaktionen har
endnu ikke nogen ide om hvornår denne
film kommer.
Alle tiders kult film Blues Brothers bliver
der selvfølgelig også lavet en efterfølger
til. Blues Brothers 2000 har således John
Goodman og Dan Aykroyd i
hovedrollerne som Elwood Blues og
Mighty Max Blues, Elwoods forsvundne
Blues bror, som skal oplæres samtidig
med Elwood er “on a mission from god”.
Næste februar starter musikken.
Prince of Egypt er Jeffrey Katzenbergers
nye tegnefilms produktion. Han var
manden bag Lion King og de tidligere
Disney films succes, og han har lavet
denne film for Dreamworks, som
Spielberg bl.a. er involveret i. Filmen
skulle efter sigende være helt utrolig og
ikke kun for børn. Skuespillerne der har

lagt stemmer til filmen er: Val Kilmer,
Steve Martin, Michelle Pfeiffer, Ralph
Fiennes, Sandra Bullock, Mel Brooks,
Helen Mirren, Martin Short, Patrick
Stewart, & Jeff Goldblum. Dette må siges
at være en temmelig imponerende
besætning. Den vil dog først være ude i
julen 1998 ovre i Amerika.
Så tror jeg at jeg vil afslutte med en lille
oversigt over næste sommers store (læs
over $100 mio) film i Amerika. Der er
endnu en gang tale om en rigtig film
sommer:
Armageddon med Bruce Willis handler
om en asteriode med kollisionskurs mod
jorden, og Bruce Willis er så helten der
skal prøve at stoppe den. Filmen bliver
produceret af Jerry Bruckheimer (Con
Air).
Deep Impact er ligeledes en film om
asterioder. Denne er blot med Tea Leoni
(Bad Boys) og Morgan Freeman, og skulle
efter sigende have de største eksplosioner,
da meget af jorden bliver ramt her.
X-Files: The movie kommer også næste
sommer, og den skulle involvere Mulder,
Scully og søsteren og give svar på mange
spørgsmål og selvfølgelig spørge en hel
masse nye.
Eaters of the Dead bliver også parat.
Historien er af Michael Crichton og
Arnold Schwarzenegger skal spille
vikinge konge og Antonio Banderas en
munk.
Godzilla vender selvfølgelig også tilbage.
Den bliver lavet af Devlin & Emmerich
(Teamet bag ID-4 og Stargate) og de
satser på endnu et stort hit. Der er ingen
store navne med, men til gengæld er der
mange, som Godzilla kan gå og spise.
Man kan downloade det officielle
Godzille hyl nu fra deres hjemmeside på:
www.godzilla.com.
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Mighty Joe Young med Bill Paxton
(Twister) handler om en 20 fods gorilla
der går amok i LA. Alle folk snakker
positivt om denne King Kong agtige
film, og ordet Oscar er blevet brugt ofte.
Species 2. Natasha Henstridge er tilbage.
Denne gang som et godt rumvæsen og nu
er det et ondt mandligt rumvæsen, der går
rundt og voldtager smukke piger så han
kan få så mange unger som muligt.
Michael Madsen er også denne gang med
til at bekæmpe disse rumvæsener.
Sidst men absolut ikke mindst er Saving
Private Ryan Spielberg’s sommer film.
En krigsfilm med Tom Hanks i
hovedrollen som leder af et team, der skal
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ind bag fjendens linjer og redde “Private
Ryan”.
Sidste sommer var der en hel masse film
der ikke tjente nok fordi der var for stor
konkurrence. Mange ting kan man sige
om filmselskaberne, men de har åbenbart
ikke lært noget.
Ris/ros, kommentarer, nyheder, forslag og
andet modtages på email addressen:
pkreiner@image.dk, og så må I glæde jer
til næste omgang nyheder som blandt
andet vil omhandle Freddy vs. Jason og
den nye filmatisering af Ringenes Herre.

Peter ’97
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DØK
charterferie
Efter der i nogle år er blevet arrangeret skiture på DØK studiet, synes jeg at det er på tide at
sådan noget som charter ture også bliver arrangeret. I modsætning til ski ture kan alle være
med. Der er ingen, der ikke kan klare de høje sand klitter, man behøver ikke at købe nyt
varmt badetøj, man behøver ikke betale 600 kr. i badebukse leje og nybegyndere er ikke
nødt til at gå på badeskole.
Jeg kunne forestille mig at det ville komme til at koste mellem 1100 og 1500 kr, men det
kommer jo an på hvor mange vi er. Turen går mod Spanien eller Grækenland (muligvis
Tyrkiet), så mad og drikke burde være billige. Dvs. at man ikke behøver at bruge flere
tusinde kroner på at gå i byen hver dag. Jeg håber på at så mange som muligt melder tilbage,
at de er interesserede.
Jeg kan kontaktes på e-mail addressen: pkreiner@image.dk og det er endnu ikke
forpligtende. Der vil også komme opslag i Døk/Møk, og jo hurtigere man er ude, desto mere
indflydelse får man på, hvornår vi tager afsted mod de sydlige lande.
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DØK-foreningens generalforsamling
DØK-foreningens bestyrelse har hermed fornøjelsen at indbyde til den årlige
generalforsamling, som finder sted på følgende adresse:

Peter Skrams Gade 15 klokken 16:30
Dagsordenen for generalforsamlingen vil være:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer.
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Kassereren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse og descharge.
Kassereren forelægger bestyrelsens forslag til:
ü Kontingent for studerende
ü Kontingent for tidligere studerende
ü Budget

6.
7.
ü
ü
ü
ü

Behandling af indkomne forslag
Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
Kasserer jfr. paragraf 4. stk. 3
4 andre bestyrelsesmedlemmer jfr. paragraf 4. stk. 4
Formand for dimitendudvalget samt mindst tre yderligere medlemmer af
dimmitendudvalget jfr. paragraf 4. stk. 8.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
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Roskilde
Festivalen’97
- Rapport fra et mudderhul

Det er mandag d. 23/6 og jeg står af
speciel toget der kører lige til festival
pladsen. Efter en lille time i tæt selskab
med grønlænderstive svenskere ser jeg
frem til at møde mine venner, som er
kommet dagen før. Men Jessen som ikke
har været på Roskilde før (og som er
blevet sat af i modsatte ende af hvor hans
venner befinder sig), har problemer med
finde sine venner blandt de 30.000 –
40.000 andre festival deltagere. Inden jeg
tog afsted fik jeg dog at vide, at de lå på
C27, men hvad fanden hjælper det når
man ikke har et kort og man først finder
en Roskildefestivalsmedarbejder efter en
halv time. Nå, men nu vidste jeg da i det
mindste hvilken retning jeg skulle gå.
Efter endnu en halv times vandring finder
jeg mine venner, som står klar med kolde
øl. Der går ikke lang tid før jeg er i godt
humør …rigtig godt humør.
Tirsdag og onsdag går med at lære
festpladsen at kende – når det altså ikke
regnede.
Her kommer en Top Tre liste over gode
’ting’ på Roskilde. 1. Biograf-teltet med
gode film (der blev vist: Seven, Mars
Attacks, Eraser, The Long Kiss Good
Night m.m.). Gratis adgang og god
stemming. 2. Varm tomatsuppe med flüte
til en ti’er hele døgnet. Mmmm det smagte
godt. 3.

Nu hvor jeg har nævnt de tre bedste 'ting'
på Roskilde, skal jeg så også nævne de tre
værste. 1. Guds urin (læs: regn) 2. Stive
svenskere der ørler over det hele 3.
Toiletter der ikke er blevet tømt i to dage.
4. Fjolede piger der ikke vil dyrke sex. 5.
Forsvundende teltpløker. 6. Varme øl. 7.
En pose chips man lige har købt, hvor
indholdet er mast til krummer. 8.
Tømmermænd 9. Fjolede piger der ikke
vil dyrke sex. 10. En civilklædt urobetjent,
der er sikker på at man er i besidelse af
narko. 11. Koncertpladsens jord (60%
urin, 35% bæ, 3% regnvand og 2% jord).
12. Små iglo-teltet man falder over - hele
tiden.
Torsdag! Festivalen begynder (langt om
længe…). Dagen begynder med solskin og
tømmermand, som er en dårlig
kombination i et overophedet telt. Efter at
jeg har ligget og kigget på min aftensmad,
fra igår, længe nok går jeg op og tager et
varmt bad. Klokken 17:30 går 'Reef' på.
Jeg kender dem ikke, så det er med åbent
sind, at jeg går over mod grøn scene. Efter
en halv time har jeg indtaget så meget
alkohol, at min hukommelse begynder at
svigte. 'Radiohead' kan jeg ikke huske
noget af.
Fredag. Dagen med de bedste bands.
'Suede', 'Nick Cave and the Bad Seeds' og
'Psyched Up Janis' spiller op til dans. Den
lange ventetid går med at se film i biograf
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teltet. Idag står den på Eraser og Mars
Attacks. Klokken 19:30 går Nick Cave
igang på grøn scene. De første 15-20
minutter er lidt sløve, men lidt efter lidt
bliver det underholdende. Under hele
koncerten drikker Nick Cave af en flaske
med uidentifiserbart indhold. Jeg er dog
sikker på at det ikke er postevand da, han
flere gange vælter på scenen og taber
mikrofonen, til stor fornøjelse for
publikum. En halv time efter Nick Cave er
færdig går 'Psyched Up Janis' på. Det
rocker lige fra starten, men efter en halv
time bliver jeg nød til at gå. 'Suede' er ved
at stille op på orange scene. Jeg får
tilkæmpet mig en plads oppe foran. Snart
skal festivalens absolut fedeste koncert
igang. 'Suede' spiller i 1½ time og det er
ren porno for øregangen. Brett Anderson
er tændt og han får de 60.000 tilskurer til
at rocke med. Der er heller ikke noget at
tage fejl af når man læser avisernes
anmeldelser dagen efter. Top karaktere til
'Suede'.
Lørdag. Min ven hiver mig med til
'Primus' (jeg har desværre kun en ven. Så
hvis der er nogle der vil være ven med
mig skal de bare sige til). Koncertpladsen
er overfyldt med tato-typer og biker
bitches der råber og vil slogs. Der
kendetegnede dog ikke musikken, som var
fed punk og rock (…så vidt jeg kunne
registere!). Pludselig blev det aften.
'Smashing Pumpkins'. AARRRR her, jeg
siger fra her! (citat: MC Ejner) Det der
skulle være Roskildes anden bedste
koncert, blev den absolut dårligste. Billy

Corgan var stiv og skæv. Han sagde ikke
et ord til publikum, men gik på scenen og
spillede en blanding af ukendt og kendt
stof, og så gik han. Idiot - sådan behandler
man ikke 40.000 tilskuer. Billy Corgan er
en glatnakke! Måske kunne 'Prodigy' rette
op på glatnakkens dårlige indlæg. Men
endnu en gang gør alkoholen sit arbejde
effektivt, og gennemhuler min
hukommelse. Om koncerten var god kan
jeg ikke huske, men det var fandeme højt.
Søndag, dagen hvor 90.000 mennesker vil
hjem. Kaos. Heldigvis skal jeg først se
'Sneaker Pimps', 'Beck', 'Republica' og
selvfølgelig 'Red Warszawa'. Gud har
åbenbart fået tisset a', for solen skinner fra
en næsten skyfri himmel - herligt. Dagen
forløber uden de store begivenheder
(…desværre). 'Sneaker Pimps' går på
klokken 16. Da vi har stået og lyttet en
lille time får vi pludselig hjemve. Vi går
tilbage til lejren, pakker sammen og tager
hjem. 1½ time efter står jeg under den
varme bruser - Hmmm dejligt.
MEN historien er ikke slut endnu. Min
vens venner var ikke taget hjem sammen
med os og det kom de til at fortryde.
Under 'Republica' koncerten begynder det
at regne, så de må pakke mens Gud pisser
på dem. Og det bliver bedre endnu! Lige
da de går op i toget slår et lyn ned i
stations kontroltårn. Så de må vente i et
tog, der som tiden går bliver mere og mere
proppet med ørlede, ildelugtede og trætte
mennesker. TA' DEN!

Jessen ’96
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ved Tjørnov og Hensing

i byen
Så er vi endelig tilbage! Det er vist præcis
et år siden vi sidst har skrevet en
anmeldelse, men nu er vi tilbage i fuld
vigør med en liste på en 7-8 spisesteder
som vi gerne vil nå at anmelde inden vi
trækker os tilbage som aktive skribenter
på SMiler - alting får jo en ende en dag; vi
når vist dårligt at lave 7-8 anmeldelser
inden vi afleverer vores hovedopgave,
men vi skal nok få spist og igennem de
anmeldelser alligevel! Gamle læsere ved
hvad det her går ud på, mens nye læsere
kan indhente lidt baggrundsmateriale i
form af de 20 foregående anmeldelser som
ligger on-line på
”http://www.econ.cbs.dk/doek/smiler”.
Denne gang havde vi valgt at prøvespise
en café på Frederiksberg. Jeg, Tjørnov,
havde bidt mærke i navnet, fordi der en
gang var en artikel i ComputerWorld om
den daværende ejer, en kvinde, der efter et
halvt livs karriere i edb-branchen var stået
af ræset, og for at prøve noget helt andet
havde hun overtaget cafeen. Vi medbragte
to gæstespisere, hvoraf den ene, med
øgenavnet ”Bart”, bør være kendt fra
tidligere af læserne. Både Hensing og
plages til stadighed af efterveerne fra den
traumatiske oplevelse vi engang havde
med ham på teΟ, hvor han gang på gang
blev irrettesat af servitricen og begik
helligbrøde ved at efterlade halvdelen af
sin burger … Den anden gæstespiser kan
vi kun med besvær huske det rigtige navn
på, og han vil i det følgende også kun
blive omtalt som ”Tutti”. Vi fiskede ham
op foran Imperial en onsdag midt i april,

og efter en kort kropsvisitation hvor det
viste sig, at han hverken havde HP
lommeregner eller Erlang S skjul nogen
steder på kroppen, fortsatte vi mod
Gammel Kongevej.
Det undrer måske hovedparten af læserne,
hvorfor vi lige forventede at finde den
slags hos Tutti. Forklaringen er, at Tutti er
MØK´er, og at han gang på gang har levet
op til vores værste fordomme ved at hive
Erlang S frem på de mærkeligste
tidspunkter, for der at afgøre diverse
væddemål med statistisk ubalance. Det var
Hensing der insisterede på
kropsvisitationen, idet gerne plejer at være
hans tvivlsomme drukvæddemål om små
grå der falder på gulvet - væddemål der fx
kan gå ud på, at man skal slå lige med en
terning tre gange i træk, og hvor Hensing
på bedste hundesælgermaner prøver at
overbevise en om, at man har mindst 50 %
chance for at vinde!! Ja, ja … Tutti
mumlede noget om, at den med Erlang S
skyldtes, at han en årgang var instruktor i
statistik på MØK. Lommeregner havde
han som ægte MØK´er aldrig haft, da slet
ikke en HP. Han nøjes stadig med den lille
usle folkeskoleregner i slagfast, rødt
plasticetui, som han ”glemte” at aflevere
da han gik ud af niende klasse. De
mök´ere!

Vi fandt Bart efter om omvej til
Vesterbrogade, hvor han flakkede
forvildet rundt i den forkerte ende.
Endelig kunne vi fortsætte til Martensens
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Alle, der er en sidevej til Gammel
Kongevej (lige ved Netto, cirka midt på).
Vi trådte ind i en ikke helt stor café med et
stort glasparti ud mod vejen. Der var
typiske runde café-borde med spinkle
stole, og en lang bænk med sort
læderbetræk langs den ene endevæg.
Cafeen udmærkede sig også ved at
servere et fuldt repertoire af spiritus, og
som noget helt specielt var menukortet
skrevet med farvekridt på nogen af de
bærende søjler som adskilte de to rum,
som cafeen bestod af. Der var 7 varme
retter, 2 salater og 12 forskellige
sandwich, foruden drikkevarer og diverse
snacks.
Hensing og jeg var mest stemt på, at det
skulle ligne burgermad lidt, så Hensing
valgte at starte med en sandwich med
pastrami (32,-) og en ¼ fadøl (14,), og jeg
med en med kylling og bacon (36,-) og en
½ fadøl (28,-). Bart forelskede sig hurtigt i
en pasta med Gorgonzola-sovs (55,-) og
dertil en ¼ Coca Cola (15,-). Tutti ville
have kylling chop suey med ris, og dertil
en af de nye Tuborg Porter Citron. Det
satte for alvor servitricen under pres, og
hun indrømmede åbenhjertigt, at hun lige
var startet, og i praksis egentlig ikke rigtig
vidste noget om hvad de havde i cafeen.
Tutti prøvede at forklare hvad Tuborgs
nye koncept gik ud på, hvilket fik
servitricen til systematisk at gennemgå
alle de forskellige ølmærker de havde i
cafeen for at se, om deklarationen skulle
sige noget om hvorvidt øllen var en porter
og om der var citron i den! Tutti tabte
hurtigt tålmodigheden med servitricen
som vist lige var startet med de fleste ting
her i livet og bestilte en ¼ Coca Cola (15,).

Hensings og min sandwich var ganske
lækre, om end kolde sandwich med kolde
øl på en kold onsdag aften lige var lidt
koldt nok. Barts pasta var helt i top, lidt
alternativt med pastaskruer, men de var
gode nok, og sovsen ligeså. Tutti var også
tilfreds med sin kylling, og der var nok af
den.
Efter den kolde oplevelse (og en lidt for
tør kylling) trængte Hensing og jeg til
noget at varme os på, så Hensing bestilte
en Chili Con Carne (45,-) og endnu en ¼
fadøl (14,-), og jeg en lasagne (45,-). Tutti
nøjedes med endnu en ¼ Coca Cola
sammen med Bart (2 x 15,-), der dog i
sidste øjeblik bestemte sig til at spise et
stykke chokoladekage til dessert. Vores
varme retter var betydeligt mere
spændende end Clicks sandwiches; to
store portioner af rimeligt god kvalitet, der
blev fulgt til dørs af tilfredse lyde fra Bart
der smæskede sig i sin chokoladekage.
Vi var efterhånden blevet mætte, og
afregnede inden vi skyndte os tilbage til
Imperial og den første Star Wars film som
lige havde haft repremiere. Vi kom samlet
af med 394,- kr., og vores tilfredshed med
Café Click af aflæses i følgende fordeling
af burger-SMileys (ud af J J J J J J
mulige):
Atmosfære og miljø:
JJJ
Fastfood-kvalitet:
JJJJ
Pris i forhold til kvalitet: J J J J
Betjening og service:
JJ
Efterskrift: Café Click har siden skiftet
ejer, og ved et kontrolbesøg for nylig er
det konstateret, at betjeningen er blevet
betydelig bedre, og at det spiselige
udvalg stadig er næsten det samme, om
end priserne er steget en anelse.
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Aktivitetsudvalget er i live på DØK…
Der er i løbet af de seneste 5 uger stablet et lille aktivitetsudvalg på benene.
Vores formål er:

Aktivitetsudvalget

“At aktivere, underholde og knytte DØK-studerende tættere til hinanden på
tværs af årgangene. Dette skal ske gennem aktiviteter af enhver slags, både
faglige og ikke faglige.”

Indtil videre er der følgende aktiviteter under udarbejdelse
Lørdag d. 25/10-´97

X-files Marathon. Hele første sæson vises (18 timer).
Nærmere opslag følger.

En dag i December

Døk-glögg. Der klippes julepynt, synges julesange og
drikkes
Glögg! Sahra´96 har lovet at hjælpe. Nærmere opslag
følger.

Søndag d. 11/01-´98

Søndagsfodbold. Vi spiller indendørs fodbold i
Grøndalscentret.
Et tilbud for alle dem, som ikke kan få søndagene til
at gå.
Absolut motionist-niveau. DØK-foreningen bidrager
gavmildt til arrangementet. Nærmere opslag følger.

Søndag d. 18/01-´98
Søndag d. 25/01-´98
Søndag d. 1/02-´98

Søndagsfodbold.
Søndagsfodbold.
Søndagsfodbold.

Alle arrangementer et naturligvis gratis og åbne for enhver med tilknytning til
DØK-studiet.
Aktivitetsudvalget kan indtil videre kontaktes via e-mail:

mbj@cddk.dk - Morten Bo Jessen ´96 – Formand
eivind@bengtsson.dk - Eivind Bengtsson´96 - Næstformand
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JAPØK - fordi din uddannelse ikke behøver at være erhvervsrelevant!
FLØK - fordi filosofi og økonomi er den underligste kombination du endnu har set!
PLØK – metalstump til at holde dit telt oprejst!
Almen HA - fordi det er nok bare at se godt ud!
WUSEØK - fordi det er kombinationen der ikke er lavet endnu!
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Hvem ?
DØK-foreningen har fået Kresten Finsen Nielsen til at komme ud af
busken…..

Hvad ?
DØK-foreningen iniviterer alle DØK’ere til et seminar i
præsentationsteknik. Programmet er følgende: ca. den første time vil der
blive gennemgået de basale teorier omkring præsentation. Derefter vil der
være en forfriskning i pausen i form af drikke og lidt let mad. Efter pausen
og ca. 1-1½ time frem vil den stå på praktisk øvelse, hvor du kan afprøve
nogle af teknikkerne (hvis du tør!!!).

Hvor ?
Det vil blive afholdt i det store auditorium på Dalgas Have.

Hvornår ?
Tidspunktet er d. 4. November klokken 18.00.
Tilmelding kan foregå ved at skrive sig på listen i DØK/møk, eller via e-mail
j.sonne@nike.cbs.dk eller via vores homepage http://www.econ.cbs.dk/organizations/DF/.
Mvh
DØK-foreningen

DØK SMiler nr. 68
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Dette nummers tema: Handelshøjskolen
Endnu en gang velkommen til brevkassen.
Som faste læsere vil bemærke har vi fået
nyt navn og layout – men frygt ikke
indholdet er IKKE blevet bedre. Pga. af
sommerferien har vi ikke fået den normale
storm af spørgsmål. Til gengæld har
fragglerne stillet en masse interessante
spørgsmål, som vi gerne vil svare på.
SP: Hvorfor kan jeg ikke opfører mig lige
så pænt som de almene HA'ere når jeg står
i kantinekøen?
SV: HA'erne betragter det som en del af
deres uddannelse, ganske som det ses
blandt mange studerende på ikke
tværfaglige studier på Universitetet. Når
de er færdige med at læse skal de jo ned
og stå i kø på bistandskontoret - og der
skal man opføre sig ordentligt, hvis man
ikke vil jages bort.
SP: Hvorfor har HA'erne fået en
"sandkasse" ?
SV: HA'ernes computerrum som du
refererer til, er blevet skænket til dem såde
kan lære om EDB teknologi og have et
sted at hygge sig. I rummet er opstillet en
række computer attrapper, med et stykke
farvet plastik på skærmen (skiftes hver
uge af IT-centeret). Således kan HA'erne
sidde og se godt ud foran PC'eren, mens
dem de inviterer kan beundre dem fra
sofagruppen. Det betyder ikke så meget at
det er en attrap - da det vigtigste på HA
almen er at se godt ud og ikke
kompetence.
SP: Er jeg unormal når jeg bruger alle
mine penge på hardware i stedet for
ludere?
SV: Du er vel DØK'er !!! I øvrigt har
computeren den fordel at

- man kan
ikke få væmmelige
asiatiske sygdomme af at
lege med sin computer
- man kan skrue ned for lyden når man
ikke gider at høre på den mere
- bagi har den mere end 2 hunstik
- ...og frem for alt skal du ikke betale hver
gang du vil bruge den
SP: Hvorfor har næsten alle forlæsere på
HHK skaldet ise?
SV: Dette skyldes en af følgende
omstændigheder
1) De sover i for korte senge og ligger
uroligt om natten
2) De hører til 80'er årgangen der breakdancede meget
3) De har købt "Bli' borte" i stedet for
"Regaine Forte"
4) De er ved at blive gamle.
Vi kan endnu ikke sige hvilken faktor er
mest betydende men brevkassen vil vende
tilbage med en fyldestgørende forklaring.
SP: Jeg har hørt at der er mange kvinder
på Dalgas Have - er det rigtigt?
SV: Dette passer ikke helt, men det er
fristende at tro det, for de er meget
naturtro at se på.
Der er faktisk tale om DØK dimitender...
Som de fleste af os allerede kan mærke på
vores kroppe ændrer studiet fundamentalt
på vores opfattelse af kønslivet og
normalværdier. De såkaldte "SPRØK"ere
er faktisk mænd i dametøj - der håber på
at kunne gafle en fraggel fra DØK studiet,
når de godtroende tager på luretur på
Dalgas Have.

Næste nummers tema: Kæledyr og kærster
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Husk at spørge flittigt, så vores alvidende
sjæle kan lade vores (indsigts) glans stråle
over jer. Og husk der findes ikke kloge
svar – kun dumme spørgsmål. I øvrigt en

varm velkomst til de nye piger på DØK –
har i problemer behøves i ikke at blotte jer
i brevkassen – bare ring så kan vi snakke
om det privat. Til drengene – ”Hej med
jer”
Kærlig hilsen
KasP & Jessen

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Anmeldelse af de bedste
værtshuse i København
- Anmeldelse af Rantzausgades (Nørrebro) værtshuse:
Café 44:

Egetræet:

Valdemar Atterdag:

Drivhuset:

Dette lille hyggelige sted, ligger omtrent midt på Rantzausgade, og
er et ideelt sted, såfremt man, som jo er problemet for mange
studerende, ikke har hørt voldsomt godt efter i de
erhvervsøkonomiske forlæsninger, og derfor måske er i en smule
økonomiske vanskeligheder. Café 44 tilbyder nemlig en dobbelt
vodka for den nette pris af 20 kr., hvilke som regel lige er til at
klare i en krisesituation. Desuden har 44´s jukebox et særdeles
velassorteret udvalg af kunstnere, heriblandt kan nævnes C.V
Jørgensen, Kim Larsen og Troels Trier og Rebecca Brühl.
Egetræet ligger skråt overfor Café 44, og har meget af det samme
varesortiment som Café 44. Dog kan deres jukebox ikke anbefales,
da de udsendte hidtil kun har opdaget et nummer, som i særdeles
beruset tilstand til nød kan høres (de udsendte kan på nuværende
tidspunkt desværre ikke huske hvilket nummer…)
Her er en stor oplevelse!!! Valdemar Atterdag byder på flere
interessante oplevelser, der ligger lidt ud over det, man til daglig
ser på diverse danske værtshuse. Ud over en utrolig meget
alternativ jukebox (John Mogensen i 20 forskellige versioner) har
Valdemar en fast kreds af stamkunder, som det er en fornøjelse at
konversere med. Dog må man påregne at bruge omkring 2 –3
timer, da førnævnte klientel har en tendens til også at fortælle om
barnebarnet Yrsas nye tand, samt tilkendegive diverse meninger
vedr. prisen på øl…..
Drivhuset er et alternativ, hvis man gerne vil være lidt anderledes,
og give en smule mere for sine øl (der til gengæld er iskolde).
Blandt klientellet på dette sted, kan man være heldig at spotte et
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Klovnens:
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medlem af homo sapiens på den samme side af 35 som en selv.
Dog må vi på det kraftigste fraråde at tilkendegive eventuelle
meninger vedr. fodbold offentligt, da det kan ske at personer, som
kender nævnte spillere – heriblandt Preben Elkær, Laudrupbrødrene, Peter Schmeicel, m.v MINDST!!!!, ynder at tilkende
give deres mening til det berørte emne. Er man heldig får man
desuden også udvidet sit kendskab til CNN’s teksttv, samt hvad
dette skriver om Princess Di’s død…..
- Det ultimative sted for kendere. Klovens har et stor sortiment,
både hvad angår øl og sprut, men også deres jukebox må sige at
være det bedste valg på Rantzausgade. Der er noget for enhver
smag (måske lige med undtagen af blå/gule medløberfans), og
desuden er der mulighed for at afprøve sine færdigheder i
billard/pool samt spillemaskiner. Klovens bodega holder desuden
nogle aldeles hyggelige fester, hvor det er muligt at få svinget
bagdelen til en tango, eller bare danse til den lyse morgen!!

I næste nummer kigger vi nærmere på værtshuse på Falkoner Allé.
Zahra ’96 og Balle ’96
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bastard Operator
from H.H.K.
Det var en af de der morgener! Jeg kunne
bare mærke at det ville blive en grum dag.
Men hey, når man hedder Jesper Leck og
er systemadministrator på HHK så er man
vant til lidt af hver. Nå, måske skulle man
se om en god kop kaffe kunne dulme
sindet lidt. SATANS!!! Kanden på
kaffemaskinen som ellers var
programmeret til at lave kaffe klokken
8:30 var lige så gabende tom, som ved en
statistikforelæsning.... Jeg tændte for min
maskine og begyndte at debugge
kaffemaskinen - hvad var gået galt? SÅ
SGU DA OGSÅ!!! Det viste sig at en eller

anden tumpe havde blokeret
kaffemaskinens IP adresse. Det så ud til at
vare en 2. års studerende der prøvede at få
sin Linux maskine på "nettet". HAN
SKAL LIDE EN LANGSOM DØD!!!
Hvad kunne jeg finde på af
grusomheder?? Inden jeg haft tid til at
tænke mig om, afbrød telefonen mig. Det
er Leck svarede jeg ind i telefonen! Det
var en eller anden tumpe fra et institut som
klagede over at de ikke havde mere plads
på deres server. Jeg undersøgte hurtigt
sagen. Det var godt nok også meget lidt
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plads der var tilbage... Måske havde det
noget at gøre med de 23 Gb programmer
til min HP lommeregner som jeg
downloadede i nat fra nettet. Jeg lånte
muligvis "lidt" plads fra Institut For
Organisation. Helt ærligt siden hvornår
har sådan en flok forpulede humanister
haft brug for andet end røgelsespinde og
fredssange. Jeg kan godt se problemet
sagde jeg. Det er pga. af stråling. Af hvad
er det?? svarede han. Det er stråling fra
lamper og andet elektrisk som forstyrer
signalerne i jeres netværkskabeler. Jamen
det er jo forfærdeligt!!! Hvad skal vi gøre?
spurgte han fortvivlet. Skynd jer at slukke
alt lys. OK, men så kan vi jo ikke se noget
klynkede han. Brug i stedet stearinlys,
som I stiller rundt omkring på gangene.
Og husk at stille fyrfadslys langs
netkabelet så de små bit kan finde vej. Og
sidste men ikke mindst, så skal dække
alle sprækkerne på jeres skærme med tape.
Strålingen vælter ud af dem!! Tak skal du
have, du er vel nok er kammerat sagde han
og lagde på. Ha - endnu et fjols er blevet
"ekspederet" tænkte jeg.
Nå, tilbage til den forpulede elev. Gad
vide om man ikke kunne......Jo det kunne
man. Jeg hoppede hurtigt ind i
netværksadministrationsprogrammet og
lavede "et par" ændringer. Uhhhh det her
skulle blive godt.
Der gik ikke mange minutter for mit
mesterværk viste sin effekt. Telefonen
ringede igen. Denne gang var det en
fortvivlet medarbejder fra DØKsekretariatet, som ikke kunne få adgang til
den database, som indeholder
informationer omkring alle studerendes

karakterer. Hmmm sagde jeg, det lyder
interessant - jeg prøvede at lyde som om,
at jeg var vildt overrasket og chokeret på
samme tid. Jeg trykkede på mit tastatur et
par gange og kom derefter med et krigshyl
i bedste indianerstil. Den er forsvundet
skreg jeg!!! Jeg kigger på sagen...
Dårligt havde jeg lagt på, før min dør går
op. Ind kom Maria fra ITvejlederkontoeret løbende. Det er noget
helt galt! sagde hun. Er der det?? sagde
jeg med et skjult grin. Hun fremstønte
forpustet at hun havde en 2.års studerende
som klagede over at han ikke havde mere
plads på sit S-drev. OG?? sagde jeg og
ventede på, at det magiske svar skulle
komme. Jamen han har på en eller anden
måde fået en kampe databasefil over på sit
S-drev mumlede hun. Hvordan er det mon
sket siger hun og tager sig til hovedet.
Elementært svarede jeg i bedste Sherlock
Holmes stil, det er en nederdrægtig hacker
vi har med at gøre - han har forsøgt at
fuske med sine karakterer. Stands ham
med magt om du må. Jeg skal nok
kontakte dekanen, så får vi hurtigt lempet
ham ud af vagten. OK sagde hun og løb ud
af døren igen. Kvinder er simpelt hen for
nemme tænkte jeg!! Sekunder efter hører
man skrigene fra en stakkels studerende
som var ved at blive bundet til en
overheadprojektor med et coaxkabel.
Næsten samtidigt kunne man høre at der
var nogle brandbiler på vej over mod
blågårdsgade.
Jeg gik hen til min maskine, startede en
gang minestryger op og mumlede - måske
bliver det ikke så dårlig en dag alligevel.

Martin ’96
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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OKTOBER I DESIRE
TEMAFESTER

Fredag d. 10/10 kl. 20

HALLOWEEN

Gratis entré - 20-21 Billige drinks
Fredag d. 31/10 kl. 20

COCKTAILPARTY
Gratis entré - 20-21 Special price på cocktails

TORSDAGSBAR

HVER TORSDAG FRA 17-22
½ l. Fadøl 15,- Kr. Tequila & Vodka 10,-

BIO DESIRÉ

Vi viser film hver onsdag kl. 16.30. – Gratis entré.

8. oktober
22. oktober
29. oktober

RANSOM
SPACEJAM
FARGO
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BASTARD OPERATOR
FROM HELL #12
I get to work and I'm a bit tired so I plug a
thick hunk of copper across the three
phase supply and throw the switch. The
room is plunged into darkness as the
circuit breakers trip and for once the
machine room is silent.
I like it!
I pop the phone off the hook and close the
curtains on the observation window. Now
it's *really* dark in there. I wouldn't be
surprised if someone had a nasty accident
in here..
I lift a couple of floor tiles up in the
darkness and call our maintenance
contractors saying the mini popped the
breaker again, then replace the fuses in it
with a couple of nails and short the power
supply to ground. You can't just hope for
this sort of thing, you've got to MAKE it
happen.
15 minutes later the engineer arives and
falls down the hole. I pop the floor tiles
back on just as the System Manager (a
new and very thorough individual) comes
in, telling me to watch out, someone could
really hurt themselves in the dark...
I nod & tell him that we can't really afford
all the downtime, and should I just throw
the breaker and hope that there was no
major fault. After thinking about the
negative publicity we're getting already,
he makes the last decision of his short
career and tells me to go ahead.
Later, when the smoke clears I examine
the smoking remains of the mini. Not a
pretty sight...
"Strange that the breaker jammed shut,
isn't it?" I say to our manager as he packs
up the personal things in his office. "One
in a million chance. A pity that someone
saw what you did and posted the whole
story to comp.misc. You'll be lucky to get
a job managing a car computer after all
that publicity..."

I go back to the machine room and throw
the rest of the breakers to liven everything
up, then login and start deleting users'
email. I spot an interesting off-the-record
sexual proposition from our male
consultant to a member of the men's swim
team which will make a good motd, so I
copy it there, modify root's owner name to
be "Winker" and password to be
"ljkadlkajflkj" (then call the big boss to
report a suspected intrusion). Should be at
least a couple of hours of login time
before we can sort that out. In the
meantime, people are just going to have to
read that message... I realise the message
has been read when I hear the gunshot
from behind the consultant's closed door.
I edit the online helpdesk information and
change the phone number to the System
Manager's - he'll probably appreciate the
extra calls at such a sad time...
I hear another shot and realise he won't be
answering any calls today.
I put the phone back on the hook and flip
today's excuse card. "Poor power
conditioning". Too plausible. "STATIC
BUILDUP". Still a bit too plausible for
my liking, but I don't want to run out of
cards before the end of the year, so I
decide to run with it.
The phone rings almost as soon as I've got
"Top Gun" in the video machine so I
pause the video and put the phone on
hands-free.
"I think I've bought a bad floppy disk"
"Yes?" I wonder if I've suddenly become
the consumer watchdog?
"Well, I've got this disk and it won't
format. All the others in the box did so I
thought I must have a bad disk"
"Why are you calling me about this?" I
ask
"Well, the disk says guaranteed; where do
I go to get a replacement?"
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Ah! Of course.
"Well, let's see. Are you sure it's the disk,
and not just some problem with static
buildup?"
"Huh?"
"Static Buildup, you know, static
electricity that's passed from you to the
computer"
"But I'm wearing a wrist strap!"
Around about now I realise I'm deep in
dweeb country. Wrist straps aren't fashion
accessories in *my* part of town...
"Of course you are, but your average wrist
strap has a 1 meg resistor in series with it,
a *really* poor earth. What you need is a
direct earth connection. Hang onto the

frame of something that's earthed
properly."
"What, you mean like our stainless steel
work bench?"
"Excellent. Now, have you got a paper
clip to discharge the static with?"
"Hang on. Yeah"
"Ok, with your other hand, poke the clip
thru the ventilation holes at the back of the
unit, and just touch the contact at the end
of the thick red wire."
"The one going to the power supply?"
"Yep, that's it"
"....Hey, isn't that the li... >kzzzzt!<
>clunk<"
Another call solved by the helpdesk from
hell...
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Hold dig op til dato med fodbold
Da det påhviler DØK SMiler at leve op til visse public service krav, er det fra redaktionens
side fundet nødvendigt at oprette en fast klumme for fodbold, således at studerende på dette
studie, er i stand til at følge med i, hvad der sker inden for denne ædle sport.
Det vil således fremover være muligt at holde sig opdateret med hvad der rør sig i såvel den
danske superliga og 1.division, som hvad forskellige danskere render rundt og præsterer i
det store udland.
Vi skal afslutningsvis gøre opmærksom på de to fodbold foreninger der holder til på dette
studie. Det drejer sig om SAMBA som er en Brøndby forening. De kan kontaktes via e-post
på kikr96ab@student.econ.cbs.dk.
Derudover eksisterer der en FCK forening, ved navn FC KAOS, som ikke har nogen reel
tilknytning til studiet, men som redaktionen (enkelte redaktionsmedlemmer; den øvrige red)
er medlem af. Disse kan ligeledes kontaktes via e-post på adressen jrb@vip.cybercity.dk,
som også er adressen der skal rettes henvendelse til, hvis man ønsker at formidle
information til redaktionen af SMiler.

