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FASE II
Grande fiesta latino

de 31/3  2000
19 hora

en   los  Clubbos  de  los  Panums

Kom som din favorit-latino.
Eller som dig selv

Spisning med stor mexicansk buffet
kl.19.00 kr. 100

Solamente bailando delante comido kl.
22.00 kr.40

Madbilletter sælges kun 21/22/23/24 kl. 15-17
i klubben

(eller i nødstilfælde ved Don Teit (26235737) og Don
Johan (35261613))

Festbilletter sælges indtil torsdag den 30/3
i baren.

Open from Dusk till Dawn
Welcome Pussylovers
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Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2000
Udgives af FADL, Det Sunhedsvidenskabelige Fakultet og Det Medicinske Stu-
denterråd

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være
særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i føl-
gende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik
i tekstfiler kommer ikke med!

Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til
97 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)

Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-beteg

nelsen (txt, doc, wpd...)!

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-diskette afsendt til ovenstående adresse eller

afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen
om mandagen.

2) Attached to e-mail på adressen mok@studmed.ku.dk. Spørg evt. på data-
studiesalen.

3) Over WWW på hjemmesiden: „http://www.studmed.ku.dk/mok/indlaeg-send/
http-post“.

OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad
filen hedder.

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket ind-
læg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen
mandag eftermiddag.

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn).
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være
redaktionen i hænde mandagen forinden  kl. 1400. Dette gælder specielt dit
forfærdeligt vigtige indlæg!

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://
www.studmed.ku.dk/mok“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra-
tionernes størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt
klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse,
c/o Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 100,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen.
Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1.
Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet.
Bispebjerg: Personalekantinen, bygning 60
KAS Gentofte: Auditoriet.
KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7.
KAS Herlev: Repoen før auditoriet.
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse.
Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved.
Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet.

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår
til GBbankkonto 655-4954. Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK
med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Jon Lykkegaard Andersen

Denne uges forside:

Det skDet skDet skDet skDet sker i ugener i ugener i ugener i ugener i ugen

Onsdag:Onsdag:Onsdag:Onsdag:Onsdag:
MOK , årgang 32 udkommerMOK , årgang 32 udkommerMOK , årgang 32 udkommerMOK , årgang 32 udkommerMOK , årgang 32 udkommer
16.00 PUC holder møde i kantinen16.00 PUC holder møde i kantinen16.00 PUC holder møde i kantinen16.00 PUC holder møde i kantinen16.00 PUC holder møde i kantinen

TTTTTorsdag:orsdag:orsdag:orsdag:orsdag:
20.00 P8'n viser Agent 007 Jages20.00 P8'n viser Agent 007 Jages20.00 P8'n viser Agent 007 Jages20.00 P8'n viser Agent 007 Jages20.00 P8'n viser Agent 007 Jages

FFFFFredag:redag:redag:redag:redag:
Sidste frist for ansøgning om penge tilSidste frist for ansøgning om penge tilSidste frist for ansøgning om penge tilSidste frist for ansøgning om penge tilSidste frist for ansøgning om penge til
studentersoc. arrangement fraBogladenstudentersoc. arrangement fraBogladenstudentersoc. arrangement fraBogladenstudentersoc. arrangement fraBogladenstudentersoc. arrangement fraBogladen

LLLLLørdag:ørdag:ørdag:ørdag:ørdag:
10.00 P10.00 P10.00 P10.00 P10.00 PAF Squazz-turnering indledes etAF Squazz-turnering indledes etAF Squazz-turnering indledes etAF Squazz-turnering indledes etAF Squazz-turnering indledes et
eller andet sted i Kbheller andet sted i Kbheller andet sted i Kbheller andet sted i Kbheller andet sted i Kbh
13-1713-1713-1713-1713-17 Katolske Stud.med'ere holderKatolske Stud.med'ere holderKatolske Stud.med'ere holderKatolske Stud.med'ere holderKatolske Stud.med'ere holder
temadag om Eco's Rosens Navntemadag om Eco's Rosens Navntemadag om Eco's Rosens Navntemadag om Eco's Rosens Navntemadag om Eco's Rosens Navn

Søndag:Søndag:Søndag:Søndag:Søndag:
Den samvittighedsfulde læserDen samvittighedsfulde læserDen samvittighedsfulde læserDen samvittighedsfulde læserDen samvittighedsfulde læser

Mandag:Mandag:Mandag:Mandag:Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE14.00 MOK's DEADLINE14.00 MOK's DEADLINE14.00 MOK's DEADLINE14.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:Tirsdag:Tirsdag:Tirsdag:Tirsdag:
16.00 F16.00 F16.00 F16.00 F16.00 Fællesmøde for MSR i mødelokaletællesmøde for MSR i mødelokaletællesmøde for MSR i mødelokaletællesmøde for MSR i mødelokaletællesmøde for MSR i mødelokalet
16.00 P16.00 P16.00 P16.00 P16.00 PAF stiftes i klubbenAF stiftes i klubbenAF stiftes i klubbenAF stiftes i klubbenAF stiftes i klubben

Denne redaktion

MOK

2000
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Redaktionelt
OSCARKONKURRENCE

And the Oscar goes to….

Vinderen af dette århundredes første Oscar-
konkurrence er fundet. Der var to personer, der havde
13 rigtige ud af 23 kategorier, så en benhård (men
meget retfærdig) lodtrækning endte med at vinderen
af Oscar-konkurrencen blev:

Nils Hordvik, 6. semester

Nils er blevet kontaktet pr. mail, og kan snart komme
og hente sin præmie: En Martini-pakke med alt hvad
man skal bruge for at lave en god Dry Martini! Til-
lykke med det!

Der var modtaget 26 besvarelser, og næsten alle lå
omkring 9-10 rigtige med en enkelt afstikker ned til
4 rigtige.

Styrende organer

REFERAT AF MØDE I STUDIE-
NÆVNET FOR MEDICIN, MØDE-
DATO 23. FEBRUAR 2000, STED
LILLE MØDESAL, PANUM INSTI-
TUTTET

Tilstede Finn Bojsen-Møller, Asger Dirksen (til kl.
17), Pernille Due, Nina Grosman (fra kl. 17), Bjarke
Hansen, Niels Høiby (til kl. 17), Poul Jaszczak, Jens
Ulrik Jensen , Aleksander Krag, Klara V. Naver (fra
kl. 16), Simon Serbian (suppl. for Lisbeth Ludvig-
sen).
Endvidere deltog Leif Christensen (studie-
administrator), Palle Rasmussen, (studievejl.), Grete
Rossing.
Under personsager deltog endvidere Jes Braagaard
(studievejl.), Gitte Birkbøll.
Afbud Lisbeth Ludvigsen.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 02-00 og 03-00
4. Studieplan
a. Overgangsordninger

b. Rusvejlederne og den ny studieplan
5. Hvordan sikrer vi plads til alle fag i studen-

ternes bevidsthed
6. Meddelelser
7. Eventuelt

Det blev foreslået, at studienævnets møder flyttes
til kl. 15.30 af hensyn til de studerende og deres
undervisning.

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Punkterne 4a og 4b udskydes til næste møde. Dags-
orden herefter godkendt – dog behandles pkt. 5 umid-
delbart efter pkt. 1.

ad 5 Hvordan sikrer vi plads til alle fag i de stu-
derendes bevidsthed.

Knut Aspegren var inviteret til dette punkt.
Det er vanskeligt for de studerende af prio-

ritere fagene. Knut Aspegren henledte opmærksom-
heden på, at tyngdepunktet skulle flyttes fra fag til
opgave:  Hvilke opgaver skulle kunne løses, hvad var
nødvendigt for at kunne løse opgaverne. Hvilket ni-
veau var relevant og hvilke opgaver skulle kunne
løses på det pågældende niveau. Udgangspunktet
skulle være turnuslægen, de kvalifikationer der for-
ventes af denne, hvad der ville være nødvendigt for
at kunne løse turnuslægens opgaver, hvordan opnås
disse kvalifikationer.

Omhyggelige og udførlige målbeskrivelser
på alle niveauer var nødvendige. I undervisningen
skal kernestof (det vigtigste) fremhæves og evalu-
eringen skal sikre at dette sker. Samarbejde/dialog
mellem basalfag og klinik mangler. Et integreret
curriculum medfører, at de enkelte fag mister lidt af
kontrollen over faget, som overgår til curriculum-
komitteen.

For hvert kursus skal udarbejdes målbeskri-
velse, eksamen skal defineres og der skal udarbejdes
eksempler på eksamensopgaver. Målbeskrivelser
samordnes af curriculum-komitteer og godkendes af
studienævnet.

ad 2 Personsager
En ansøgning om merit for tidligere bestå-

ede eksaminer på lægestudiet gav anledning til en
længere drøftelse, idet den senest beståede eksamen
var mere end 12 år gammel. Studienævnet beslut-
tede at sende sagen til vurdering på linie med
’kæmpemeriter’.

En ansøgning om tidsfristforlængelse samt
tilladelse til et 4. eksamensforsøg i anatomi II og
anbefaling til et 5. eksamensforsøg i biokemi blev
ikke imødekommet.

Fra en studerende, der skal til integreret
eksamen idet anatomi, biokemi og fysiologi er be-
stået ved et udenlandsk universitet forelå ansøgning
om tilladelse til at skrive afløsningsopgave i faget.
Med henvisning til, at en afløsningsopgave kan være

inden for et meget snævert felt og der ved integreret
afløses 100%, blev ansøgningen ikke imødekommet.

En ansøgning om for fjerde gang at gå til
tentamen i kemi blev imødekommet grundet særlige
forhold.

Øvrige indstillinger fra dispensations-
udvalget blev imødekommet.

ad 3 Godkendelse af referater
Referat 02-00. De modtagne kommentarer

indarbejdes i referatet.
Referat 03-00 godkendt.

ad 4 Studieplan
Punktet gav anledning til påny at starte

diskussionen omkring studieordningen. Der blev gjort
opmærksom på, at studieordningen er godkendt i
studienævn, fakultetsråd og ministerium og som følge
deraf ikke til diskussion.

ad 6 Meddelelser
Tidlig almen medicin/odontologi og

sundhedspsykologi. Studielederen meddelte, at der
havde været afholdt møde med repræsentanter for
fagene almen medicin og sundhedspsykologi. I mødet
deltog endvidere vicestudielederen for odontologi,
studieadministratoren samt studielederen for medi-
cin.

Klinisk kapacitet. Studielederen gjorde op-
mærksom på, at der i efteråret 2000 ville være
kapacitetsproblemer på fase II. På næsten samtlige
semestre mangler studiepladsen. På 9. og 13. seme-
ster vil problemerne være særligt store, idet der
mangler pladser til hhv 61 og 80 studerende. Klinik-
udvalg og kliniske institutledere kontaktes med hen-
blik på løsningsmuligheder. Sagen tages op senere. –
Fra Klinikudvalget Københavns Kommune forelå et
forslag om udvidelse af undervisningskapaciteten i
medicin og kirurgi. Forslaget udsendes til studie-
nævnets medlemmer.

Møder. Studielederen anmodede om snar-
lige tilkendegivelser/ansøgninger vedrørende delta-
gelse i AMEE mødet 27.-30. august. Ansøgninger
skal være vedlagt budget.

ad 7 Eventuelt
Studielederen oplyste, at kvotefastsættelse

for 2000 og fremover var på dagsordenen for mødet
d. 25. februar 2000 i Rektors Uddannelsesudvalg.
Kvote 2 optaget til medicin var 30% i 1998, 25% i
1999 og skal i 2000 nedsættes til 20%. Studienævnet
fandt at en yderligere nedsættelse ville være helt
uacceptabel.

(Til medicinstudiet var optaget i kvote 2
oprindeligt 50%. Efter indstilling fra et kvote 2 ud-
valg besluttede studienævnet med virkning fra 1995
at reducere optaget til 30%).

ref.   Grete Rossing

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN
OG UDVALG:

Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69,
35 32 70 85
Annette Jørgensen, sekretær, lokale 9.1.41, 35
32 70 93 (holdsætning på 1. og 7. semester,
planlægning fase I, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, 35 32 70 92
(dispensationssager, VKO, OSVAL)

Klinikudvalget Rigshospitalet,
Teilumbygningen, afsnit 5404,
telefon 35 45 44 36
Laura Johnsen/Jonas Thorgersen, studenter-
sekretærer
Træffetid: mandag 14.00 – 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Kommune
Hvidovre hospital, afsnit 152, telefon 36 32 27
92
Adam Gregers von Cappeln, studentersekretær
Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Amt
KAS Herlev, Lægetårnet 101,
telefon 44 88 33 71
Birthe Brogaard, sekretær

MOK BYDER VELKOMMEN

Som noget helt unyt i MOKs historie, har vi fået 2
praktikanter fra de tidlige årgange. Vi byder vel-
kommen til Christian 'Hifan' Legind og Mogens Krudt
Boisen, manden der måske kan overgå gamle Filipe's
kundskaber indenfor datamater.

Nu kan det jo være at efter en uge eller to i praktik
at de så vil overveje at tage en læreplads her på
redaktionen så det bliver spændene at se hvad disse
to har at byde på i løbet de næste par år.

MOK-red/Gordon

MOK & STUDIET
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ADRESSEÆNDRINGER

Fase I
Du skal ikke længere give Matriklen besked om adres-
seændringer. De trækker dagligt informationer fra
CPR-registret.

Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til en
anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du
dog give studie- og eksamenskontoret besked om
hvilken adresse de skal registrere. Du skal ligeledes

give besked, hvis du senere ønsker, at de skal bruge
din folkeregisteradresse.

Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle folke-
register underrettet om din adresse, får studie- og
eksamenskontoret også oplysninger om din udenland-
ske adresse.

Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at du
skifter status fra hjemmeboende til udeboende eller
omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så din

støtte kan blive ændret.
Har du en beskyttet adresse, sørger studie- og
eksamenskontoret for, at den ikke kommer uved-
kommende i hænde.

Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om
navneændringer.

Fase II
Hvis du er på fase II, skal du ved flytning give dit
klinikudvalg besked.

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

BEMÆRK NYE TRÆFFETIDER I FORÅRET 2000!!!!

Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder.Bemærkning.

Mandag 9 - 10 10 - 13 Jes Braagaard

Tirsdag 12 – 13 13 – 16 Christian Heilmann

Onsdag 10 - 11 11 - 14 Ulrik Bodholdt
18.30-19.30 15.30–18.30 Maria Salling Rasmussen

Torsdag 9 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche
15 – 16 16 – 19 Palle Rasmussen

Fredag 15 – 16 12 – 15 Lone-Emilie Rasmussen

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Maria Salling Rasmussen eller Christian
Heilmann.

Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan kontakte os på: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
Tid til samtale kan bestilles hos : Gitte Birkbøll tlf. 35 32 70 92 lokale 9.1.41

Anette Jørgensen tlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

HVORNÅR KAN MAN FÅ UDBE-
TALT �DOBBELTKLIP� FRA SU ?

Ifølge bekendtgørelsen om SU er det fastsat, at man
kun kan få udbetalt dobbelt klip indenfor de sidste
12 måneder af sin uddannelse, dvs. 12. og 13. seme-
ster, og der er ingen dispensationsmulighed.
Udbetaling af dobbeltklip ansøges på et skema, hvor
det samtidigt fra uddannelsesinstitutionen skal
attesteres, at man kan færdiggøre sin uddannelse
indenfor et år. Henvend dig på eksamenskontoret for
at få skema og attestation.

Er man gravid kan man få tildelt 12 barselsklip for
kvinder og 6 barselsklip for mænd. Disse kan udbeta-
les som dobbeltklip på et vilkårligt tidspunkt i løbet
af studietiden.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

OBLIGATORISKE STUDIE-
ELEMENTER PÅ 1. OG 2. SEME-
STER.

For at kunne indstille sig til tentamen i kemi på 2.
semester skal samtlige obligatoriske studieelementer
i almen og organisk kemi være godkendte dvs. alle
kemi øvelser
For at kunne indstille sig til eksamen i anatomi I
efter 2. semester skal alle obligatoriske studie-
elementer på 1. og 2. semester være godkendte.

Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til
en øvelse i kemi, må du prøve at lave en aftale med
din lærer om at lave øvelsen en anden dag på et
andet hold. Men vær opmærksom på, at øvelserne
inden for samme emne sædvanligvis ligger i samme
uge, derefter tages øvelsesopstillingen ned, og det

Fase I
vil være umuligt at tage øvelsen i dette semester.
Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indevæ-
rende semester pga. sygdom skal man søge om gen-
tagelse af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg
derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form
af en lægeerklæring fra egen læge, - også selv om der
er tale om en almindelig influenza. Vær opmærksom
på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/eller
umiddelbart efter din sygdomsperiode.
Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil
du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige
pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget,
kan du ikke være sikker på en plads og kan derved
risikere at blive forsinket i dit studium.
Får du problemer med at få godkendt et obligatorisk
studieelement, er du velkommen til at kontakte en
studievejleder.

CELLE BELLE FEST
Lørdag d. 10.juni 2000 kl. 22-05 af-
holder 4. semester Celle Belle fest i
studenterklubben.

Køb din billet tirsdag d. 4. april mel-
lem kl.12-13 i kantinen eller fredag
d. 7. april mellem kl. 15-16 i klub-
ben.

Med Venlig Hilsen 4. sem. HR

STUDIET
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VELKOMMEN TIL LABORATO-
RIUM FOR KLINISKE FÆRDIG-
HEDER

Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et tilbud
til fase II-studerende. Her kan man øve praktiske
kliniske færdigheder såsom kateter anlæggelse
(mænd), IV-adgang, sutur & knudebindingsteknik og
GU. Man kan også øve undersøgelsesteknikker in-
denfor oto-, rhino- og laryngologi samt oftalmoskopi
- de sidstnævnte dog ikke på dukker, så hvis man vil
øve dette skal man komme minimum 2 ad gangen
(ellers har man ingen at øve på). For at kunne øve i
laboratoriet forudsætter det at man har modtaget
undervisning i den pågældende færdighed eller har
været på et af vore kurser.
Derudover råder laboratoriet over en lille PC-sal
med 6 PC’er og man har her mulighed for at komme
på internettet og at benytte et af vores undervis-
ningsprogrammer. Vi har bla. programmer omhand-
lende kliniske undersøgelsesteknikker, praktiske fær-
digheder, gynækologi, intern medicin, ortopædi samt
fysiologi.
Ligeledes råder LKF over et lille bibliotek som in-
denfor den nærmeste fremtid vil blive udbygget. Pt.
råder vi over Medicinsk- og Kirurgisk Kompendium,
Basisbog i medicin og kirurgi, diverse ordbøger ol.
Bøgerne kan lånes til brug i LKF’s læsepladser mod
deponering af studiekort. For yderligere information
om PC-salen og biblioteket opfordrer vi til at I mø-
der op og spørger studentervagten.
LKF står også for driften af læselokalerne under
Klinikudvalget Rigshospitalet og ligger altså i samme
afsnit. Det er måske på tide at fortælle hvor LKF &
læselokalerne bor: Vi bor i stueetagen i Teilum-byg-
ningen i afsnit 5404. Vi har åbent som følger:

Hverdage Weekend
Læselokalerne     8-20     9-17
PC-salen   15-20     9-17
Laboratorierne   16-20     9-17

For studerende med SPK på 7.- og 9. semester fore-
går gennemsyn af egne videoer på hverdage mellem
08.00-20.00 men bedst mellem 15.00-20.00 og i week-
ender mellem 09.00-17.00.
NB: Husk altid studiekort som skal vises ved fore-
spørgsel fra studentervagten!  Efter kl 17 på hverdage
samt hele weekenden foregår indgang gennem glas-
døren umiddelbart til venstre for rampen ned til
kælderen.

Kurser i LKF i foråret  2000

Dato Tidspunkt Kursus Åbn for tilmeld

300300 16.00-17.30 IV-adgang 0103

300300 18.00-19.30 IV-adgang 0103

060400 16.00-17.30 Kateter 0803

060400 18.00-19.30 Kateter 0803

110400 16.00-17.30 Sutur 0803

110400 18.00-19.30 Sutur 0803

130400 16.30-19.00 Gynækologi 1503

180400 16.30-19.00 Genoplivning 1503

250400 16.00-17.30 Sutur 2203

250400 18.00-19.30 Sutur 2203

270400 16.30-19.00 Genoplivning 2903

020500 16.00-17.30 Sutur 0504

020500 18.00-19.30 Sutur 0504

040500 16.30-19.00 Genoplivning 0504

090500 16.00-17.30 Sutur 1204

090500 18.00-19.30 Sutur 1204

110500 16.30-19.00 Genoplivning 1204

160500 16.30-19.00 Gynækologi 1904

Ovenstående kurser er for alle studerende på
fase II. Tilmelding sker på tlf.: 35455407 på hver-
dage ml kl. 15-20 og i weekender ml. 9-17. Jo før
man tilmelder sig jo større er chancen for få
plads idet holdstørrelsen er sat til 6. Dog skriver
vi 10 op til hvert kursus og de sidste 4 står der-
ved standby ved eventuelle afbud. Hvis man har
tilmeldt sig et af ovennævnte kurser og udebli-
ver uden at melde afbud vil man få karantæne for
deltagelse i øvrige kurser resten af semesteret!

Laboratorium  For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

FASE II LATINO
FEST
Dør

22-23  Nanna S., Thomas Birk
23-24  Anja P., Christian Jøns
00-01  Peter Pf., Jonas

01-02  David H.-Beck, Michael L.
02-03  Laura J., Thomas Ege
03-04  Alex, Søren Mehl
04-05  Sune, Ljungdahl

Store Bar

22-23  Johan, Anne Mette O.R.
23-24  Julie K., Louise L.
00-01  Louise, Bue
01-02  Allan, Johan
02-03  Martin S., Kris
03-04  Dominique, Merete
04-05  Susanne, Louise S.

Latino Bar

22-23  Søren T., Teit
23-24  Mette, Louise d.L.M
00-01  Nynne, Karoline
01-02  Margit, Anders
02-03  Jens, Søren R.
03-04  Anette, Anne Louise

Fase II

VKO-KURSUS
SYGDOMSFOREBYGGELSE OG
SUNDHEDSFREMME

22.-26. maj 2000

Læger har op gennem historien spillet en central
rolle i sygdomsforebyggelsen. Sygdomsforebyggelse
og sundhedsfremme er aktiviteter, der nyder poli-
tisk bevågenhed i disse år, og forventningerne er
store til lægernes indsats. Viden om forebyggelse
kan derfor være nyttig for vordende læger. I dette
kursus vil vi behandle spørgsmål som: Hvordan fin-
der man ud af, hvor forebyggelsen skal sættes ind?
Skal det være over for de mest udsatte grupper eller
hele befolkningen? Hvilke metoder er mest anvende-
lige? Hvad bringer udviklingen inden for genetikken
af muligheder og problemer? Hvordan opfatter for-
skellige befolknings- og faggrupper forebyggelsen?
Hvordan har man i tidligere tider søgt at forebygge
sygdomme? Hvilke opgaver skal henholdsvis almen
praksis og sygehusene have?

Dette kursus vil derfor handle om forebyggelse og
sundhedsfremme ud fra mange vinkler. Underviserne
er forskere, der arbejder med forskellige aspekter af
forebyggelse, og undervisningen vil foregå med ud-
gangspunkt i deres forskning.

Der kan være max. 24 deltagere.

Tilmelding til kontorfuldmægtig Bente Rønde Holm,
Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, tlf. 35 32 62
50, e-mail: b.holm@pubhealth.ku.dk

Yderligere information kan fås hos forskningsadjunkt
Ulla Christensen tlf 35 32 76 63, e-mail
u.christensen@pubhealth.ku.dk  eller lektor Signild
Vallgårda tlf 35 32 79 68, e-mail
s.vallgarda@pubhealth.ku.dk .

Program:
Mandag 22/5Lokale: 21.1.24
9.00 - 11.45 Hvordan kan vi bruge vor viden i

forebyggelsen, og hvilke følger får
forebyggelsen?
Hanne Hollnagel/ Anders Beich

12.15 - 15.00 Forebyggelseshospitaler
Lars Iversen og Allan Krasnik

Tirsdag 23/5 Lokale: 31.01.48a
9.00 - 11.45 Teorier

Teorier og planlægningsmodeller.
Lucette Meillier/Ulla Christensen

12.15 - 15.00 Forebyggelsesstrategier
Højrisikostrategi
Ulla Træden
Indsats over for storforbrugere af
alkohol i almen praksis
Anders Beich

Onsdag 24/5 Lokale: Teilum C
Sundhedsfremme i teori og prak
sis-

9.00 - 11.45 lokalsamfundsintervention
Ulla Christensen/ Merete Osler

12.15 - 15.00 Øvelse med udgangspunkt i
skolebørnsundersøgelsen
Bjørn Holstein (+ evt. ph.d.-stipen
diat)

Torsdag 25/5 Lokale: 31.01.48a
Historiske og politiske aspekter på
forebyggelse

9.00 - 11.45 Hvordan og med hvilke motiver har
man i tidligere tider forebygget
sygdom?
Signild Vallgårda

12.15 - 15.00 Screening
Birgit Petersson

Den medikaliserede normalitet
Claus Møldrup

Fredag 26/5 Lokale: 21.1.24
Nye perspektiver

9.00 - 11.45 Den nye genetik, prædiktiv medic
in og forebyggelse
Lene Koch

12.15 - 15.00 Forebyggelse i den primære sund
hedstjeneste:
Forebyggende hjemmebesøg.
Kirsten Avlund og Mikkel Vass

STUDIET
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Studietilbud
�GÅ HJEM-MØDE�

Torsdag den 13. april 2000 kl. 15.00 - 17.00.
Sted: Dam Auditoriet, Panum Instituttet, Blegdams-
vej 3, 2100 Kbh. N.
Emne: „Lægelatin - en patient med behov for be-
handling!“
Arrangør: Det Sundhedsvidenskabelige Studienævn

På vegne af Finn Bojsen-Møller (vicestudieleder)
Vibeke Heidemann

MINISYMPOSIUM

Emne:   Stud.med - en rejse i en lægeuddannelses
kultur
Tema:   Fra student til læge
Tid:    Mandag den 3. april 2000, kl. 14:15 - 16:00
Sted:   Haderup auditoriet, Panum
Underviser: Læge Torsten Risør

Kontaktperson:  Sekretær Marianne Holck Christen-
sen, Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning,
Tlf. 35 32 79 67

ÅBNING AF UDSTILLINGEN
�NÅR NYRERNE SVIGTER...� PÅ
MEDICINSK-HISTORISK MU-
SEUM

onsdag den 29-3-2000 kl. 16.00 i auditoriet, Bred-
gade 62, 1260 K

Slut en hård dag af med en forfriskning, the, kaffe og
scones, hør et foredrag og se den nye udstilling.

Udstillingen handler om udviklingen af dialysebe-
handlingen ved nyresvigt gennem de sidste 50 år.
Udstillingen viser nyrernes funktion, nyre-
transplantation, tidligere tiders uroskopi (analyse af
urin) og behandling af sten i urinvejene. Der er udgi-
vet et katalog i forbindelse med udstillingen. Det er
på 45 sider,  koster 40.-kr og kan købes på museet.

SYMPOSIUM

Lipid rafts and protein trafficking

Monday, 3. April, 2000. 13.30 – 17.30.
Lundsgaard Auditorium,
Panum Institute, Copenhagen University

The symposium is generously sponsored by „Traffic“
published by Munksgaard A/S and Biacore A/S.

Chairman: Jakob Larsen

Program:
13.30 - 13.35 Introduction
13.35 - 14.15 Deborah Brown. Department of
Biochemistry and Cell Biology, SUNY at Stony Brook,
New York. Organization of proteins and lipids in
cholesterol and sphingolipid-rich membrane rafts

14.15 - 14.55 Michael Danielsen. Department of
Medical Biochemistry and Genetics, University of
Copenhagen. Lipid rafts in intestinal epithelial cells

MEDICINSK KVINDE- & KØNS-
FORSKNING

Temaet for forårets symposium tager udgangs-
punkt i forskningsprojektet Fra stud.med. til
læge.

Emne: Mini-symposium
Tid: Mandag den 3. april 2000 kl.1415 - 1600

Sted: Haderup Aud., Panum Instituttet, Blegdams
vej 3, 2200 København N

Målgruppe: Undervisningen henvender sig til
alle med interesse i Medicinsk Kvinde- & Køns-
forskning
Program: Læge Torsten Risør:

Stud.med. - en rejse i en læge
uddannelses kultur.

Kontaktperson:
Lektor i Medicinsk Kvindeforskning
Birgit Petersson
Afdeling for Medicinsk Kvinde- & Kønsforskning,
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Blegdamsvej 3,
2200 København N, Tlf. 35 32 79 70/35 32 79 67

Programmet den 29. marts kl. 16.00 ser således ud:

1) Om dialyse, uroskopi og medicinhistorie: En
dialysator er ikke kun en maskine af jern og gummi
og uroskopi er ikke kun et glas med urin. Ved cand.phil
Lars Ole Andersen.

2) Noget om nyrer: Raske og syge, kunstige og trans-
planterede. Ved professor dr.med. Jørn Giese.

3) En nyreudstilling: Forløb og genstande. Ved kon-
sulent dr.med. Hans Ejlif Jørgensen.

Kl. ca. 16.45 kan man indtage den lille eftermiddags-
forfriskning og se udstillingen.

Med venlig hilsen

Lars Ole Andersen, Rikke Claësson, Hans Ejlif Jør-
gensen, Ion Meyer, Ole Munck

14.55 - 15.35 Martin Stahlhut. Department of
Medical Anatomy, University of Copenhagen.
Involvement of the novel filamin-caveolin-1
interaction in the organization of caveolin-1-positive
membrane domains by the actin cytoskeleton

15.35 - 16.00 Coffee break and exhibition

16.00 - 16.40 Miguel A. Alonso. Centro de
Biología Molecular “Severo Ochoa,” Universidad
Autónoma de Madrid. The MAL proteolipid as an
element of the machinery for apical sorting in
epithelial MDCK cells
16.40 - 17.20 Jens Knudsen. Institute of
Biochemistry. University of Southern Denmark,
Odense. Role of Acyl-coenzyme A  Binding Protein
(ACBP) in  lipid metabolism and vesicle trafficking  in
yeast

Abstracts - see BioZoom. 2000; vol. 3, no. 1. or
www.biokemi.org

STUDIET
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Annoncer

LÆSEMAKKER SØGES

Angående sidste uges annonce om søgning af
læsemakker i dermatologi,vil jeg bede den per-
son der ringede og talte med min telefonsvarer
om at ringe igen. Der gik desværre lidt bånd-
salat i min telefonsvarer og jeg fik ikke fat i dit
telefonnummer. Prøv lige igen på 35813559.

TIL DIG DIN BRUTALE
DØDSMETALS-HEADBANGER-
PSYKOPAT!

Under Thalia-festivaloplægget på weekend-
seminaret blev der udleveret 11 ”Heavy-Me-
tal” T-shirts. Den ene er væk!
Denne er netop min sorte Boltthrower T-shirt,
som har stor affektionsværdi. Det var den T-
shirt jeg købte da jeg gik i 1. G. og Bolthrower
spillede i Pumpehuset, og jeg for første gang så
den lækre kvindelige bassist Jo Bench og hørte
Karl Willets brutale vokal live!!
Vil du ikke nok give mig den tilbage, så får du
en tår Kirser på næste weekendseminar.

Hilsen Satan
E-mail:alundh@mdb.ku.dk
Tlf. 36963372

HAR DU SOLEKSEM?

Fra 1.april til 31.august undersøger vi
soleksempatienter og „hudraske“s soladfærd.
Vi har både brug for deltagere, der er „hud-
raske“ og deltagere med soleksem.

Du skal hver dag bære et digitalur med en lille
lysmåler samt afkrydse en 9-pkts. soldagbog.
Du skal være i solen, helt som du plejer, og ikke
ændre på, hvordan du evt. forebygger og behand-
ler soleksem eller solskoldninger.
Du skal udfylde et spørgeskema, og have målt
hvor brun din hud er 3 gange i løbet af
undersøgelsesperioden.

Hvis du har soleksem, undersøger vi, hvor sol-
sart du  er, og hvor meget lys der udløser dit
soleksem. Du bliver brun og kan få soleksem på
den undersøgte hud på ryggen. Undersøgelsen
ikke forbundet med andre risici, bivirkninger
eller ubehag.

Når undersøgelsen er afsluttet, vil vi, på bag-
grund af din forundersøgelse og oplysningerne
fra selve undersøgelsesperioden, give vejledning
om, hvordan du i fremtiden bedst kan forebygge
og behandle soleksem.

Honorar: hjemmebagt kage og kaffe, når vi mø-
des til forundersøgelsen
Hvis du vil være forsøgsdeltager, kontakt: læge
Cecilie Thorning Jacobsen
e-mail: thorning@doktor.dk, tlf: 35 31 60 06/
35 31 27 76
Dermatologisk afdeling D92, Bispebjerg ho-
spital

SÆLGES

Samsung Hi-Fi video m. nicam stereo og 4 video-
hoveder samt jog søgehjul. 595.-
Sanyo video m. dual time fjernbetjening. 495.-
Tlf. : 35820011

ER DU I DÅRLIG FORM ?
-SÅ ER DU MÅSKE DEN VI
SØGER !

Du skal være :

· 20-30 år
· Mand
· Rask
· Ikke-ryger
· Utrænet

(dyrker ikke regelmæssig
idræt)
· Almindelig af bygning

Vi ønsker : At undersøge insulins effekt på
glucosetransport i muskulaturen efter et 3 ugers
træningsforløb.

Vi tilbyder : 4 forsøgspersoner at få målt deres
maximale iltoptagelse, og deltage i 3 ugers et-
bens sparketræning.

Træningen består af 1-2 timers arbejde 4-5
gange om ugen og foregår på August Krogh
Institutet på Østerbro.

På den afsluttende testdag vil der blive taget
blodprøver, udtaget muskelvæv samt
infunderet insulin og sukker i blodbanen.

              Honorar gives

Passer ovenstående beskrivelse på dig, og er du
interesseret i at deltage i den aktuelle forsk-
ning om insulinvirkning med relevans for bl.a.
sukkersygebehandling, så kontakt os på :

Christian Frøsig Kristian Elbo
Stud. Humanfysiologi Stud. Human-
fysiologi
Tlf:35392666 lok. 530 Tlf:35392666 lok.
528

August Krogh Institutet : 35321615
Eller på Email : Kelbo@rhk.dk

Test og træning udføres på Human Fysiologisk
Laboratorium, August Krogh Institutet,

ANNONCER
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FADL
FADL AFHOLDER
Foredrag om psykologisk
krisehjælp/debriefing og super-
vision

Psykolog Karina Wagtmann, Bispebjerg Hospital,
holder et foredrag om psykologisk krisehjælp. Der
fokuseres på de mest almindelige fysiske og psykiske
reaktioner efter en voldsom begivenhed.

Der vil blive præsenteret metoder til at følge op på
personer der har været udsat for voldsomme eller
chokerende hændelser i forbindelse med deres vagt-
arbejde.

Supervision vil blive introduceret som et tilbud for
FADL-vagter.

Foredraget efterfølges af en ”spørgetime”, dvs. at du
har mulighed for at kunne stille spørgsmål til psyko-
logen .

Foredraget afholdes onsdag den 05.04.2000, kl. 16.00
– 18.00  i Dam auditoriet.

ALLE ER VELKOMNE

Med venlig hilsen
FADL, Københavns Kredsforening

TURNUS-
INFORMATIONSMØDE
FADL’s turnusudvalg afholder informationsmøde om
turnusordningen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen,
FAYL og de 3 uddannelsesregioner.

Mødet afholdes:
Onsdag d. 29.3.2000 kl. 16.00 � 18.00 i
Studenterklubben.

Mødet forventes afholdt således:

FADL byder velkommen

Orientering fra GYL om eksempelvis, hvilke krite-
rier der kan være bestemmende for valg af sygehus,
f.eks. uddannelsesforhold, boligforhold, børneinsti-
tutioner

Orientering fra Sundhedstyrelsen om turnusordningen

Pause

Regionerne øst, syd og nord orienterer om bl.a. an-
tallet af turnuspladser i regionerne, herunder
fordelingsprincipperne

Diskussion og afrunding

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål under-
vejs.

FADL byder på en sandwich og en øl/vand.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Z. Vedersø
formand FADL’s turnusudvalg

REFERAT FRA 4. RE-
PRÆSENTANTSKABS-
MØDE DEN 20/03/00 KL.
16.00
Tilstede:
Anders Toft, Andreas Hover Lundh (gik kl. 18.00)(kom
igen 18.54.27), Bo Chawes (gik kl. 18.45.19), David
Bohnsted, Gordon Jehu (gik kl.17.01.22), Lone A.
Bondo, Morten Bo, Margrethe Lynggaard (kom kl.
16.12.23), Morten Ljungdahl, Rasmus Hesselfeldt,
Rasmus Ripa, Sophine Boysen Krintel, Stine Sloth
(gik kl. 18.03.07)), Søren Gottlieb, Ulrik Overgaard,
Jørgen Breide (VB direktør) og Torben Conrad (faglig
sagsbehandler).

Afbud:
Allan Evald Nielsen, Morten Krause og Mads
Dalsgaard

Ad 1 - Formalia:
a) Valg af dirigent:
Morten Bo blev valgt.

b) Valg af referent:
Liste A Andreas blev modvilligt udpeget.

c) Valg af protokolfører:
Torben blev valgt.

d) Godkendelse af dagsorden:
Mødet var beslutningsdygtig og dagsordenen blev
godkendt, med følgende nye
Orienteringspunkter:
- 3.3 Bank

Beslutningspunkter:
- Foredrag om krisehjælp
- GF i FADL’s forlag
- Instruksændring i Instruksen for FADL’s
vagtbureau (arbejdsmiljø – Morten)
- Vedtægtsændring vedr. bestemmelser om
medlemsskab
- Budgetændring med kr. 55.000
- Møderum

e) Godkendelse af protokol fra 3-kreds-
repræsentantskabsmøde d. 9.2.00 og referat fra 2C-
repræsentantskabsmøde
Referat fra KKR-2C godkendt med samme ændring.

Begge godkendt med præcisering af at Gordon Jehu
skal være formand for Bogladen i en måned.

Ad 2 - Meddelelser
a) Kredsforeningen
Der har været stor tilmelding til PBS(ca. 50%) og
stor interesse for den super spændende konkurrence.
Men da dette indlæg publiceres i MOK siger vi ikke
hvad man kan vinde!!!!
Dog valgte man ikke at bruge hele ”konkurrence-
budgettet” grundet ringe information om konkurren-
cen i MOK. Resten bruges til efteråret.
Der var et debatindlæg om 1 års regel sendt til MOK,
Stine har besvaret dette for egen regning, da besty-
relsen ikke kunne nå at tage stilling grundet kort
varsel. Anders og Andreas havde dog læst det og
bakkede op om det.
b) Vagtbureau
Timeomsætning i uge 1-6, 1-8 og 1-10 2000, 1999,
1998 og 1997 og 1996 forelå, der er et stigende un-
derskud, idet timeomsætningen er nu 6,88 %, under
sidst år.
Kursusbudget godkendt med et dialyse, VT I og VT
II. Godkendelse af at det er Overenskomst aftalt.

Der er bevilliget 100.000 kr fra H:S til
vedligelholdelse af vagtbureauet, H:S sender en ind-
retningsarkitekt til inspektion af lokalerne..
Jørgen Breide orienterede om vores vagtchef Caro-
line har sagt op til 31. Juli 2000 og har en del afspad-

sering, det var alle i repræsentantskabet selvfølge-
lig meget kede af.

VU
Caroline og Gitte har en ide om et ”hellikopter-SPV-
hold”, der ligner et SPV-flyver-hold, men uden vagt
garanti. Skriftligt materiale udarbejdes til senere
udsendelse.
En procedure om standardbreve til besvarelse af de
hyppigst stillede spørgsmål.
Bestyrelsen får den når den er færdig.
Holdlederkursus laves for alle nye holdledere.
Desuden Flyverledermøder (VT- og SPV flyverhold)
H/A-holdledermøde(Hjemmehold og afdelingshold)
Hold 4404 (VT-hold) fortsætter uden vagtgaranti
Jørgen kigger på kontrakt

c) Hovedforening
Gordon og Stine tager til styregruppemøde d.
23.3.2000 i OKF vedr. udarbejdelse af konsulent-
rapport for rentabiliteten af fælles vagtbureau på
landsplan med lokale kontorer.
Merudgifter til edb betales af Hovedforeningen så-
fremt fælles VB ikke realiseres.
Gordon Jehu orienterede om at FADLs hjemmeside
for Odense og København kører pr. 2. april. Juhu
Jehu!
HB-møde 3.3.2000
Løn til Torbens tid afsat til SUL forhandlinger på
vegne af Hovedforeningen er godkendt.
OU
SUL
Forhandlinger vedr. OK for tekniske assistenter,
præparatfremstillere, demonstratorer etc. er aftalt
med Finansministeriet. Nyt møde er aftalt til
12.04.00. Forhåbentligvis fjerde og sidste, selvom de
er nogle rigide sataner.
SPV/VT/DIA/CARD
Torben:
Næste møde om rammemodel i ARF er d. 7.4.2000.
d) Andre
I.a.b.

3. PUNKTER TIL ORIENTERING/
DRØFTELSE
Ad 3.1 Arbejdsplan for år 2000
 Takket være nyvalget er det lykkede os at hverve 6
nye idealister. Disse er Bo Chawes, David Bohnsted,
Rasmus Hesselfeldt, Ulrik Overgaard, Sophine Boysen
Krintel og Lone A. Bondo.
De forskellige underudvalg for kredsforeningen blev
gennemgået.
 Bo Chawes, kendt for sit store engagement i SAP
blev indsuppleret i FADLs Røde Baroner som afhol-
der 1. Maj arrangement.
Tau er ikke længere medlem af Generalforsamlings-
udvalget, grundet fratræden fra KKR.
Lone A. Bondo blev indsuppleret i propagandagruppen
og Anders Toft trådte ud. Man henstillede til at hun
selv indkaldte til næste møde, da Propagandaminister
Morten Ljungdahl har travlt med Swahilien.
L-FEM kontaktudvalget blev nedlagt, da man L-FEM
er blevet nedlagt efter at Kamal er blevet læge.

Ad 3.2 Retssag for hold 1501
SPV-Hold 1501 (fra Sankt Hans) er sagt op pr. 17.1.00
med for kort varsel i forhold til Funktionærloven.
FADL’s advokat Christian Harlang er ved at udtage
stævning af Frederiksberg Hospital.

Ad 3.3  Forstædernes bank
Rasmus orienterede om studietilbud fra banken, og
ville tage videre kontakt. Man bad ham høre om de
havde interesse i en reklameside i Rusbogen.

4. PUNKTER TIL BESLUTNING/
DRØFTELSE

Ad 4.1  Kommissorium for KKFs forret-
ningsudvalg

Tilføjelse:
FU skal forestå årlige medarbejdersamtaler,

med fagforeningsansatte og vagtbureauets direktør.

FADL
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Bo Chawes bliver medlem af vagtbureauets samar-
bejdsudvalg.
Lone og Margrethe bliver henholdsvis 1. og 2. sup-
pleant til Hovedbestyrelsen.
Ramus Hesselfeldt bliver primusmotor for Køben-
havn i Sundhedspolitisk Udvalg.

Ad 4.4  Fælles edb-system
 Jørgen har møde med BFC i næste uge, med henblik
på en decentral model for VBs EDB system.
Månedsløn 1.5 er faldet bort og sker sandsynligvis
først pr. 1/1 – 2000. Der orienteres i MOK.

Ad 4.5   Fælles vagtbureau på landsplan
 Styregruppe mødes på Torsdag.
Ad 4.6 Møderum
Rasmus viste lækre kataloger for nye møbler til
mødelokalet.
Der var en liste med nye borde og stole, lamper, det
bliver over kr. 40.000
Hovedforeningen foreslås at betale 25%.
Der var debat om hvordan man sikrer lokalet mod
tyveri af møbler.
Man ønskede et ordentligt oplæg næste gang, hvis
interesse. Der er andre der bruger lokalet – de kan
gives som bevilling
Bedre aflåsning er ønskelig.

Ad 5.1 - Psykolog bistand
Psykolog Karina Wagtmann havde sammen med Tor-
ben udarbejdet et oplæg til foredrag omhandlende
krisehjælp.
Det koster i 1.4.99 priser kr. 1.945 plus kr. 584 samt
leje af auditorium. I alt ca. kr. 3.500 til kr. 4.000
Vedtagelse.
FADL arrangerer kurset skal fremgå tydeligt.
Bevillingen tages Fra medlemsaktiviteter.
Torben arbejder videre (leje af auditorium, kontrakt
etc.)
Ad 5.2  Generalforsamling i FADL’s forlag
 Rasmus orienterede
Aktionær til GF fredag d. 7. April. Der skal vælges
bestyrelsesmedlemmer og en aktionær.
Vælge dem der kender forretningen eller vælge to
fra hver kreds.
Indstilling
Der stemmes fra København på de to der er indstil-
let fra de andre kredse
Aktionær:
Rasmus Ripa
Bestyrelsesmedlem:
Klaus Kesje og Margrethe.

Associerede fra København til bogprojekter, hvor
man kan blive studenteransvarlig for en bog
eftersøges.

Der er studerende fra alle tre kredse – det kan ikke
køres uden studenter, for så bliver det for dyrt.
Internetboghandel er fremtiden, idet der bliver fri
konkurrence. Der kan blive problemer med Bogladen

Ad 5.3  Instruksændring i Instruksen for FADL’s
vagtbureau (arbejdsmiljø – Morten)
Tages jf. Morten Krauses e-post op på næste besty-
relsesmøde.
 Ad 5.4  Vedtægtsændring vedr. bestemmelser
om medlemsskab
Torben havde udarbejdet et konkret
vedtægtsændringsforslag om hvilken kreds man kan
blive medlem af når man studerer i anden by end der
hvor man bor.
Det fremsættes på Generalforsamling til efteråret.
Ad 5.5 Budget år 2000
På grund af vedtagelse om at bøger til kurser frem-
over er gratis blev der uddelt et forslag til ny budget-
post på kr. 85.000 i stedet for kr. 30.000.
Tages op på næste repræsentantskabsmøde.

Ad 6.  Eventuelt
Rasmus påpegede problematikken i oprettelsen af to
nye børnehold, da man ville dræne BVT-flyverholdet.
VB orienteres.

Vagtbureauet
SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen  20/3-2000 � 26/3-2000

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15
bestilt 6 7 6 5 7 16 17 64
udækket 0 2 0 0 0 1 0 3 5
15-23
bestilt 15 10 11 11 18  10 14 89
udækket 0 0 0  0 0 0 0 0 0
23-07
bestilt 13 13 9 14 16 14    16 95
udækket 0 0 0 0 0  0     0 0 0
ialt
bestilt 34  30 26 30 41 40 47 248
udækket 0  2   0    0    0 1 0  3 1
dæknings % 100  93 100 100  98  95 100

I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og
udækkede SPV-vagter.
Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPV-
vagter.
Tallene i rubrikken “dæknings %” angiver for hver dag, hvor stor dækningsprocenten har været.
Tallene i rubrikken “%” angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor dækningsprocenten
har været.

VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 20/3-2000 � 26/3-2000

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 2    5 5 6 5 5 5
Arbl. Vagter 7    11 15 17 15    15  13 100
Planlagte vagter 18 18 18 18 18 18 18 126
Antallet af ledige hold opgøres kl. 24.00. Er der anført et minustegn i kolonnen “ledige hold”, angiver det
antallet af ubesatte bestillinger fra hospitalerne. Når antallet af arbejdsløse vagter ikke svarer til
antallet af ledige hold, skyldes det, at der i døgnets løb seponeres hold eller, at der i døgnets løb bestilles
hold og ofte kombineres dette.

ÅBNINGSTIDER PÅ VB
Ekspeditionen har åbent:

Mandag, onsdag og torsdag  fra kl. 9.30 -12.00 og
fra 13.00 -15.00.
Tirsdag og fredag lukket for personlig hen-
vendelse – du kan dog stadig ringe.

Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er
35 24 54 05
man kan også skrive til os på e-mail adresserne:

Lb@fadl.dk (Lone Blach)
Kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)
Jl@fadl.dk  (Jytte Lindegren)

Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så
husk, at give os besked enten pr. brev eller tele-
fon.    Hilsen   VB

Navneskilte !!!!!!!!!!!!
Vi har en del uafhentede navneskilte. Det er jer
der får det første gratis skilt, der ikke har hentet
endnu.

SKATTEKORT
Husk at aflevere skattekort for år 2000. Har vi
ikke et nyt skattekort for år 2000, skal vi trække
60 % i skat uden fradrag. Sådan er de skatte-
mæssige regler.

Vagtafdelingen
Har åbent for telefonisk henvendelse fra kl. 6.00
til 24.00, men husk,  undgå at ringe mellem 12.00
og 13.00.
SPV- opskrivning er fra kl. 6.00 -10.30 og 18.00 -
23.00.
HUSK �����  SPV-opskrivning kan
ske 1 måned frem minus 1 dag.

Udsættelse af månedsløn
I forbindelse med den forventede opstart af nyt
edb-system pr. 1. maj 2000 skulle FADL vag-
terne
overgå til måneds- eller 4 ugers løn fra samme
dato.
Som følge af at edb-systemet først kommer i drift
fra 1. januar 2001 udsættes overgang til måneds-
løn eller 4 ugers løn til 1. januar 2001.
Med venlig hilsen
Vagtbureauet

VAGTBUREAU � POSTKASSE TIL LØNSEDLER OG STYRKELISTER
opsat på Panuminstituttet ved K.K.F.’s kontor
Vagtbureauet har fået opsat en postkasse til FADL vagternes lønsedler og styrkelister.
Postkassen er opsat ved Kredsforeningens kontor på Panuminstituttet. Det skal understreges,
at postkassen kun må benyttes til lønsedler og styrkelister. Postkassen tømmes mandage og fredage,
begge dage kl. 08.00
Vær opmærksom på, at der fortsat køres 14-dages løn i ulige uger. Sidste frist for aflevering af lønsedler
og styrkelister for en lønperiode er således fortsat mandag kl. 08.00 i ulige uger.
Baggrunden for postkasse-funktionen er, at det nye oplag af lønsedler ikke længere kan frem-
sendes portofrit til Vagtbureauet som følge af, at kontoen for portoudgifter i Vagtbureauets
budget for år 2000 er reduceret.
Udover at benytte postkassen på Panuminstituttet til lønsedler og styrkelister kan disse naturligvis
som hidtil afleveres på Vagtbureauets adresse Blegdamsvej 4.

Altså - vær opmærksom på de nye lønsedler uden porto betalt.

FADL & VB
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ANNONCER !

Rigets Hæmodialysehold 4203
for kroniske uræmikere søger 1 ny dialyseassistent.
Hold 4203 mangler en dialyseassistent til at arbejde
i den kroniske hæmodialyse på afsnit H 5101.
Arbejdet består i at dialysere kroniske dialyse-pa-
tienter og alt hvad dertil hører - overvågning af pt.,
anlæggelse af fistelnåle, IV-medicinering, blodprøvet-
agning, EKG, stuegang med læge o.s.v.
Jobbet er meget varieret, vi arbejder på lige fod med
sygeplejerskerne og har samme ansvarsom-råde.
Oplæringen består af 10 lønnede følgevagter og ef-
terfølgende skal du kunne tage10 vagter
om måneden i 3 mdr., men da vi har dispensation til
at tage dobbeltvagter er vagtbyrden ikke noget pro-
blem.
På afdelingens laboratorium foregår en del forskning
og der er gode muligheder for at skrive OSVAL.

Vi tilbyder:
et alsidigt job
7½ timers  vagter i dag-og aftentimer (ingen natte-
vagter), lørdag dagvagt, søndag aftenvagt
flere studenter i vagt samtidig
10 lønnede følgevagter
GOD LØN
at blive en haj til at stikke
masser af relevant klinisk erfaring

Hvis du:
er på fase II
består farmakologi og mikrobiologi indenfor 1 år
har min 200 VT-timer
kan tage min 6-7 vagter pr. måned
er sød, rar og flexibel
så søg på holdet

Yderligere oplysninger fås hos Shoshana Goldstein,
træffes på tlf. 35 83 64 90 mellem 18-20.
Ansøgningsfrist er torsdag den 6. april kl. 12.00 til
Vagtbureauet.
Ansættelsessamtaler fredag den 7. april 2000 kl. 13.00
på afdeling 5101.
Udfordrende og fleksible vagter tilbydes

Hold 4301 på neonatalklinikken på
RH søger 1-2 ventilatører.
Vi tilbyder:
Selvstændigt arbejde med pasning, pleje, stuegang
og blodprøvetagning af 2-4 børn.
Mulighed for at få vagter efter behag (næsten), da vi
ikke har dækningspligt for de tilbudte vagter.
Godt og tæt samarbejde med læger, sygeplejersker,
laboranter o.a. ansatte i afdelingen.
Holdmøder med spisning og hygge.
Kvalifikationer: Min.300 VT-timer. Ansøgere med
VT-II kursus har 1. prioritet.
Har du ikke VT-II skal du melde dig til førstkom-
mende kursus.

FERIEPENGE �GAMMELT ÅR�.
Hvis du endnu har feriepenge til gode vedrørende
det gamle ferieår (penge optjent i 1998, der ud-
betales i perioden 1.maj 1999 til 30. april 2000),
er det på tide at få dem hævet. Er pengene ikke
hævet inden 1. maj i år, skal FADL sende dem til
Feriefonden, og det vil jo være dumt. Hvis årsa-
gen til, at du ikke har hævet dine penge endnu er,
at dit feriekort er bortkommet, skal du komme
op på Vagtbureauet og underskrive en ”tro og love
erklæring” – så er den klaret.
Der vil blive kørt en opsamlingskørsel for gamle
feriepenge torsdag den 16. marts hvis der er be-
hov herfor.
FERIEPENGE �NYT ÅR�.
Vedrørende det nye ferieår (feriepenge optjent i
1999) udbetales automatisk alle beløb under kr.
500 onsdag den 29.marts med dispositionsdag
den 31. marts.
Førsteudbetaling af feriepenge over kr. 500 sker
torsdag den 30. marts med dispositionsdag man-
dag den 3. april.Der er fastlagt følgende tidsfri-
ster vedrørende udbetaling af feriepenge:
Torsdag den 30. marts 2000 kl. 10.00.
Torsdag den 13. april 2000 kl. 10.00.
Torsdag den 27. april 2000 kl. 10.00.
Torsdag den 11. maj 2000 kl. 10.00.
Herefter én gang pr. måned

MEDDELELSER FRA VAGTCHEFEN & SERVICECHEFEN
DAGLIG TRÆFFETID:
Gitte – tirsdag, torsdag og fredag kl. 11.00 til 12.00
Caroline – mandag og onsdag kl. 14.00 til 16.00
Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Telefonnummeret er stadig 35 24 54 04.
Hvis du har akut behov for at tale med en vagtchef/servicechef, så læg en besked i vagtafdelingen og bed om
at blive ringet op.
I tilfælde af ændringer i træffetiderne, vil vi så vidt muligt forsøge at advisere jer på forhånd.
Du kan stadig skrive til os på følgende e-mail adresse:  cm@fadl.dk. (Gittes e-mail er i øjeblikket ude af
drift).
Vi annoncerer fortsat med de hold, der søger nye medlemmer, på vores  hjemmeside. Her kan du således
fra uge til uge følge med i hvilke hold, der er specialsyet til netop dine ønsker.
Adressen er www.fadl.dk/kvb/
Venlig hilsen
Caroline Møller & Gitte Lindegaard-Hjorth
Vagtchef Servicechef

OBS! SE HER!

Er du ét af de rare mennesker, som engang har afleveret sin VT-bog til Vagtbureauet, og som er blevet
lovet en ny VT-bog til gengæld?
Så er din lykke gjort!
Nu er de nye VT-bøger nemlig langt om længe ankommet, og du kan komme op på Vagtbureauet og hente
et eksemplar!
(Vi beder dig om at kvittere for modtagelsen af en ny bog, når du kommer.)

Ansøgere  med Neonatal/børneerfaring foretrækkes.
Oplæring:
Normalt 4 vagter med ventilatør (ulønnet).
2 vagter med sygeplejerske (lønnede)
Blodprøvetagning med laborant (ulønnet)
Vagter:
Indenfor de første 4 måneder i alt 32 vagter.  Heref-
ter 5-6 vagter om måneden.
Ansøgningsfrist: Torsdag den  6. april 2000 kl. 12.00til
Vagtbureauet..
Yderligere oplysninger: Holdleder Dorthe Manthorpe
tlf. 32 96 74 96
Ansættelsessamtale med kvalificerede.

HJEMMEHOLD 4626 I ALLERØD
SØGER 1 NY VENTILATØR pr. 1.
MAJ 2000.

Vi hjælper en 10-årig dreng, der har sølvkanyle. Vi
dækker vagter i tidsrummet fra kl.06.45-15.00 på
hverdage og alle nattevagter. På hverdage dækker
vi nattevagter fra kl.22.30-06.45 og på fredage og
lørdage dækker vi fra kl.23.00-08.00.
Derudover dækker vi aftenvagter efter behov og end-
videre dækker vi nattevagterne, når familien er på
ferie.
Drengen går i en almindelig folkeskole (4.klasse) og
der følger vi ham fra kl.7-8  til
kl.13.00. Derefter er han i fritidsordning indtil
kl.15.00 hvor han bliver hentet.
Kvalifikationskrav 250-300 VT-timer, gerne med
børneholdskursus og intensiv erfaring. Evt. erfaring
med hjemmehold er en stor fordel. Du skal kunne
lide børn, da du konstant er omgivet af dem.
Det er ikke et krav at du har bil, men det er enfordel.
Du skal kunne tage mindst 5-6 vagter pr. måned og
gerne flere.
Der ydes transportgodtgørelse til hver vagt.
Der er 2 følgevagter, én i hjemmet og én i skolen.
Yderligere oplysninger: hos holdleder Helen på tlf.
48797542.
Ansøgningsfrist: Torsdag d. 30. marts kl. 12.00 til
Vagtbureauet.

HJEMME VT-HOLD 4628

Vagtbureauets nye hjemme VT-hold søger 3 - 4 nye
medlemmer.
Holdet  varetager observation af et barn på ca. 9
uger, der er født med UNDINES SYNDROM,
hvilket er en lidelse, som bevirker svære søvnapnø
tilfælde.
Barnet ligger med BIPAP.
Holdet dækker nattevagter, alle ugens dage i tids-
rummet 21.00 til 09.00. Desforuden vil der på sigt
blive tale om én enkelt dagvagt pr uge.
Holdet  arbejder på Frederiksberg.

Min. 150 VT-timer

Gennemføre BVT-Kursus, der er stadig ledige plad-
ser på holdet i april.
Børneglad
Have interesse for at arbejde i privat hjem.
Kunne tage ca. 4 vagter pr. måned.
Holdmedlemmerne arbejder under respirationscenter
øst,  RH 3072´s ansvar.
Skriv en ansøgning, hvis dette måtte have interesse.
Ansøgningsfrist: Den 5. april kl. 12.00 til Vagt-
bureauet.
Yderligere information fås hos vagtcheferne 3524 5404

HJEMME VT-HOLD 4629
Vagtbureauets nye hjemmehold i Kirke Såby søger 3
ventilatører.
Holdet varetage observation af et barn på ca. 9 uger,
der er født med UNDINES SYNDROM,
hvilket er en lidelse, som bevirker svære søvnapnø
tilfælde.
Barnet ligger med BIPAP.
Holdet dækker nattevagter alle ugens dage. Vag-
terne er af 12 timers varighed. Ydermere vil der på
sigt blive tale om én enkelt dagvagt pr uge.

Holdet arbejder i Kirke Såby, ved Roskilde. Der ydes
transportgodtgørelse og billet refusion.
 Min. 150 VT-timer
Gennemføre BVT-Kursus, der er stadig ledige plad-
ser på holdet i april.
Børneglad
Have interesse for at arbejde i privat hjem.
Kunne tage ca. 4 vagter per måned.
Som holdmedlem arbejder man under respirations-
center øst, RH 3072´s ansvar.
Skriv en ansøgning, hvis dette måtte have interesse.
Ansøgningsfrist: 5. april 2000 kl. 12.00
Yderligere information fås hos vagtcheferne 3524 5404

HOLDLEDERKURSUS
Igen i år afholder vi et holdlederkursus for eventu-
elle interesserede. Kurset løber af stabelenpå Vagt-
bureauet lørdag den 27. maj klokken 13.00-17.00,
og nogle af de ting, der vil blive gennemgået er
følgende:
Hvad indeholder arbejdet som holdleder
Områder, som holdlederen ikke har ansvar for
Problemer; hvordan tackler man disse og hvordan
løses de bedst og hurtigst?HonoreringOpgaveløsning
Og meget andetHvis du er interesseret i en plads på
kurset, bedes du aflevere nedenstående slip på Vagt-
bureauet til Maria Busk senest mandag den 8. maj
2000 klokken 12.00.
Tilmelding til holdlederkursus
Navn
Adresse
By
Personnummer
Evt. holdnummer

VAGTBUREAUET
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Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Faglig dag i efteråret ?
Har du / I en idé til hvad faglig dag i
efteråret kan omhandle, så er det nu
der skal handles. Fristen er 12. april
- ellers bliver der ingen "dag". Kontakt
Simon (2084 3502) for konkret infor

MSR side nr. 2 • 29. marts 2000 • I denne uge redigeret af Bue Juvik

Hermed indkaldes til

Fællesmøde
Tirsdag den 4. april kl. 16.00

i mødelokalet 1.2.15

Dagsorden
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Meddelelser
4. Kemi* - max. 30 min. +

diskussion
5. Røgfrit Panum*
6. Fællesrådsmøde* - max 15 min.
7. Eventuelt

Alle er som sædvanlig velkomne og
alle har stemmeret. Kaffe, the og
kage.

*ad 4 – Kemi
Til dette punkt vil stud. med. Chri-
stopher Schäfer og professor på
Institut for Medicinsk Biokemi og
Genetik, Hans Sjöström, holde et
oplæg omhandlende Kemi-faget på
den ny studieplan. Det Medicinske
Studenterråd har nemlig endnu ikke
givet sin mening til kende omkring
dette emne, og nu er det på tide at vi
kommer med en officiel udmelding.
Har du en mening om kemi i det
hele taget, så kom og gør den gæl-
dende!

*ad 5 – Røgfrit Panum
Oplæg fra Pontus Westerström og
Rikke Møller Pedersen – se andet-
steds på denne side.

*ad 6 – Fællesrådsmøde i
Forenende Studenterråd
Torsdag den 30. marts er der fælles-
møde i vor moderorganisation,
Forenede Studenterråd. Se oplæg fra
Simon Serbian andetsteds på denne
side.

Hvor i alverden finder jeg Det Medicinske Studenterråd (MSR) ...?
Studenterrådet har kontorer på Panum i bygning 1.2, hvor også Mødelokalet findes.

Studenterrådets telefonnummer er 35 32 64 00.
Post kan sendes til adressen: Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet

Blegdamsvej 3, 2200 København N

homepage: http://www.studmed.ku.dk/msr/ email: msr@studmed.ku.dk

Fællesrådsmøde i
Forenede Studenterråd

 - vedr. dagsordens punkt 4, oplæg ved
Simon Serbian

Den 30. marts holdes der Fællesråds-
møde i Forenede Studenterråd (FSR).
Et af de vigtigste punkter på dette
møde handler om vores lands-
organisationer.

Vi er medlem af to: Danske Studeren-
des Fællesråd (DSF) og Landssammen-
slut-ningen af Moderate Studenter
(LMS). Der har i lang tid været udbredt
udtilfredshed med begge organisatio-
ner. Derfor har der i et par år nu pågået
et intensivt arbejde på at reformere
dem. Dette arbejde er nu ved at nå i
mål.

DSF er ved at blive organisatorisk
ændret ganske omfattende. Det er
denne ændring, fællesrådsmødet nu
skal tage stilling til.
Ændringerne i DSF går kort fortalt ud
på at styrke de politiske organer i
organisationen  (3 udvalg) og adskille
organisatoriske/økonomiske diskussio-
ner fra politiske.

I LMS går sagerne i en noget anden
retning. Der er fra andre medlemsorga-
nisationer stillet forslag om at ned-
lægge organisationen - og alternativt
melde sig ud. FSR har truffet en
lignende beslutning på sin
generalforsamling i efteråret. Nu
holdes der Årsmøde i LMS 7.-9. april og
der skal beslutningerne føres ud i livet.
På fællesrådsmødet kan man påregne
at skulle diskutere taktik mv. om
denne beslutning.

For yderligere information, kontakt
Simon Serbian (2084-3502).

Rygeforbud på Panum??

- oplæg ved Pontus Westerström og
Rikke Møller Pedersen

I takt med den stigende interesse og
opmærksomhed om rygning og
passiv rygning, samt disses skade-
lige virkning på helbredet, sker der
nu i større grad end tidligere, tiltag
fra politikere og sundhedspersonale
om rygeforbud på hospitalerne.
Desuden bliver der i øjeblikket
behandlet lovforslag om rygeforbud i
børnehaver, folkeskoler og fritids-
ordninger.

Bør vi ikke som Sundhedsvæsnets
fremtid, blande os i denne debat og
måske oven i købet fremstå som et
godt eksempel og kæmpe for indfør-
sel af rygeforbud på Panum Institut-
tet? Vi færdes til dagligt i et miljø,
hvor rygerne har problemer med at
overholde deres beføjelser. Der bliver
røget på gangene, foran
forelæsningslokaler og studiesale,
ved indgangen til kantinen, på
toiletter og sågar i elevatorer. Alle
områder, der er svære at undgå,
hvis man helst ikke vil udsætte sig
selv for passiv rygnings gener.

Skal rygning forbydes
overalt på Panum?
Kom og sig din mening på
mødet den 4/4 kl. 16!!!

MSR
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Har du en god ide til et
studentersocialt arrangement, men
mangler penge, så fat mod!

Universitetsbogladen uddeler hvert år en andel af sit
overskud til studentersociale formål. De sidste par
år er der blevet uddelt godt 50.000 kr. årligt. Pen-
gene uddeles af de to forretningsudvalg for hhv. Na-
turvidenskab og Sundhedsvidenskab. Uddelingerne
sker 4 gange årligt med ansøgningsfrister 1/1, 1/4, 1/
6 og 1/10.

Hvad støtter vi?
Uddelingerne gives til studentersociale formål for
studerende på Sundhedsvidenskab og Naturvidenskab
på Københavns Universitet. Der gives principielt
støtte til hvad som helst der er dækket af denne
brede definition. Der er blevet uddelt til både inte-
ressegrupper, sportsklubber, studentercafeer, rust-
ure, seminarer og weekendture, ligesom studenter-
centret på Jagtvej og Universitetsradioen har fået
støtte til større anskaffelser.

Vi foretrækker at støtte enkeltprojekter eller igang-
sættelse af løbende projekter.

Hvad støtter vi IKKE?
Bogladen giver ikke driftsstøtte, d.v.s. støtte til lø-
bende eller tilbagevendende udgifter såsom fast leje
eller kontorhold. Vi støtter heller ikke studieture.
Endelig vil vi ikke betale udgifter som med rimelig-
hed kan afholdes af universitetet, såsom feltarbejde
eller istandsættelse eller leje af universitetets loka-
ler.

Hvordan søger man?
Ansøgningsproceduren er, at man skriver til
FU-Panum
Universitetsbogladen
Blegdamsvej 26
2200 København N

-eller skriver en email til os på adressen
bestyrelsen@universitetsbogladen.dk

og stiler ansøgningen til sit forretningsudvalg, det
vil sige Forretningsudvalget for Naturfagsbogladen
eller Forretningsudvalget for Panumbogladen.

Ansøgningen skal indeholde
oplysninger om:

1) Hvem der søger - en studenterforening, en
gruppe af studerende eller en enkeltperson

2) Hvad slags projekt der søges støtte til
- startomkostninger for forening/sportsklub/
andet, seminar, anskaffelser o.s.v.

3) Tidspunkt for arrangementet.
4) Hvilke udgifter der søges støtte til - leje af

bil, materialer, rekvisitter, andre anskaf-
felser eller andet.

5) Hvor mange studerende projektet vil komme
til gode, både direkte og indirekte.

6)    En kontaktperson med angivelse af navn, adresse
og telefonnr. (og gerne e-mail).
7) Om der er søgt støtte til projektet andre
steder.

Næste ansøgningsfrist er 1. april 2000.

Vi håber selvfølgelig at se en masse initiativrige
ansøgninger!

På FU-Panums vegne
Gordon Jehu

BASISGRUPPER HVOR
ER I?
Opråb til basisgrupperne og andre
foreninger på panum
Rusvejledningen er godt i gang, og
dermed er dette års rusbogsredaktion
også startet med at forberede dette års
RUSBOG og det er simpelthen den en
eneståendestående chance for lige
netop din gruppe/forening at få sagt en
masse til de studerende.
Sidste års redaktion var usædvanligt effektive og fik
revideret den gamle bog fuldstændigt. Alle indlæg
blev gennemlæst (næsten) og meget gammelt lige-
gyldigt l... røg i papirkurven v.1.999. Selvom vi smed
en masse ud, lykkedes det os alligevel at tilføje så
meget nyt blod til denne støvede gamle sag at den
nåede op 165 sider!!! en forøgelse på ikke mindre end
65%.

Denne bog får alle de kommende russere tilsendt
sammen med rustursinvitationen. Rusbogen er en
opslagsbog, hvor man kan slå op og læse om de for-
skellige tilbud der er på Panum. Hvor man skal søge
et sted at bo, hvordan det er at starte på studiet og
hvordan det er at blive læge osv. osv.
Derfor har jeres basisgruppe, forening m.m., nu mu-
ligheden for at sende jeres nye indlæg til rusbogen.
Husk at indlægget skal beskrive hvad, hvem og helst
hvor i er, og hvordan man kontakter jer/bliver med-
lem. Hvis man mener at have et indlæg der bare et
must for rusbogen, kan man kontakte undertegnede
via e-mail eller smide sit indlæg i MOK's postkasse
(lokale 9.2.1). Indlægget skal helst sendes som en
attachet fil, enten i Word eller Wordperfect. Der må
meget gerne vedlægges billeder og logoer, og vi kan
desuden gøre opmærksom på MDB's glimrende scan-

BasisgruppeOpråb
ner. Vedr. billeder SKAL de vedlægges som seperate
filer, ellers slår vi jer ihjel på en langsom og smagløs
måde.

NYT NYT NYT
Rusbogen kommer på det store INTERNET. Ja det
er sandt. Alle de informationer der kommer i rus-
bogen vil blive lagt ud på nettet. Rusvejlederne har
nemlig introduceret  en web-gruppe der designer en
hjemmeside til alle de nye studerende - og lidt eks-
tra godt til vejlederne selv.
Så dette er en enestående chance for at blive set og
hørt (som MIDI-fil!).

Vi mangler bl.a. indlæg fra følgende grupper, for-
eninger og 'netværk':

PAF
P'18
P'21 (P'9s!!??)

Desuden arbejder vi på et kapitel der skal introdu-
cere alle de forskellige udlændinge på Panum til stu-
diet.
Dvs at hvis du er...
SVENSKER, PAKISTANER,
NORDMAND, ISLÆNDING FÆRING,
ELLER BLOT FRA NOGET DER
MINDER OM LANGBORTISTAN
...så må du/i meget gerne kontakte undertegnede
hurtigst muligt.

På rusbogsredaktionens vegne
Gordon
Kontakt sker via E-mail: jehu@mdb.ku.dk
eller på telefon: 35 38 96 90 hvor en svarer venter...

OBS KRISTNE MEDICINERE TAK FOR
TELEFONBESKEDEN. Men læg et nummer eller
en emai-ladresse så jeg kan ringe tilbage!

INDRE ORGANER
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Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.studmed.ku.dk/filmklub/

Da den britiske efterretningstjeneste øj-
ner muligheden for, ved hjælp af en rus-
sisk agent som vil hoppe af, at få fingre i
den tophemmelige kodedekrypteringsma-
skine Lektor, sender de Bond (Sean Con-
nery) til Istanbul, hvor afhopningen skal
foregå.
Hvad de ikke ved er, at det hele er en fæl-
de, lagt af forbryderkartellet SPECTRE for
at hævne tabet af deres tidligere agent Dr.
No.

Efter manges mening den bedste af alle
James Bond film!

Længde: 110 min
Prod: 1963

Program for foråret 2000:

06.04 Eyes Wide Shut
13.04 Flamberede hjerter
27.04 Insekt-tema aften
04.05 Jonathan L. Havmåge
11.05 Arlington Road

Den planlagte super-spektulære sur-
prise har vi set os nødsaget til at flytte
til starten af næste semester. Kom i
stedet og nyd Sean Connery som den
ENESTE James Bond!!

En film af Ian Fleming:

Agent 007 Jages
Torsdag den 30. marts kl. 20.00

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenter-
klubben klokken 19.30, så du kan nå at købe
kaffe, pils og guf inden filmen starter kl. 20.00.
Den første aften man kommer, betaler man 50
kroner for et medlemskab for resten af sæso-
nens forstillinger.

INDRE ORGANER
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IMCC
VAR �SKADESTUEN� IKKE
DIN YNDLINGSSERIE?

- hvad med at prøve det vilde
forskerliv?

Tag med IMCC-Score ud på research exchange!
Vi tilbyder p.t. forskningsophold i mere end 30 lande
verden over af 4 til 24 ugers varighed. Du vil komme
til at indgå i et forskerteam i et allerede eksiste-
rende projekt. Kost og logi samt socialt program
sørger vi for.

Du skal have en ustyrlig nysgerrighed og selvfølgelig
lyst til at bruge din sommerferie eller et semester
på at forske; Der er ikke behov for specielle forkund-
skaber, bare dit engelsk er i orden. Og er du alligevel
fast besluttet på at det skal være dig der løser kræf-
tens gåde, kan det jo ligeså godt foregå i Spanien!

Find ud af mere om research exchange på vores
hjemmeside: www.ifmsa.org\score, eller ring til dine
rare research exchange folk i IMCC, Marlene Kragh
på tlf. 86 13 55 84 eller Klavs Petersen på 86 14 80
65.

IT OPHOLD FORÅRET
2001!
Har du bestået din farma og mikro, og har du lyst til
at arbejde som Praktikant  I Troperne (PIT) i en
periode på 3-6 måneder til foråret 2001, så læs vi-
dere.
Du kan komme til Indien, Sydamerika og Afrika.
Opholdet skal være af minimum 3 måneders varig-
hed og maks 6 måneder, og kan karakteriseres som
et udvidet klinikophold. Opholdet godkendes som
VKO.Vil du til Afrika, skal du påregne at bruge hele
august måned på Kursus I Tropemedicin, der foregår
på Panum.
Du er velkommen til at kigge i vores informations-
mappe, der er at finde på IMCC-kontoret. Kontoret
har åbent man, tirs, tors, og fre fra kl. 11.30 - 14.00.
Du er også velkommen til at ringe til Christina på
35353945, hvis du har spørgsmål.
Ansøgningsskema kan rekvireres hos IMCC’s sekre-
tær Louise, der er at finde på IMCC-kontoret (lige
overfor datasalen).
ANSØGNINGSFRISTEN ER MANDAG D. 3/4 -2000.
På vegne af PIT, Christina

FOLKESUNDHEDSPROJEKT
I CALCUTTA, INDIEN.

Er du som medicinstuderende interesseret i at rejse
til Indien, så er
projektet, IIMC(Indian Institute for Mother and
Child), måske noget for DIG!
Projektet beskæftiger sig bl.a. med at undervise
mødre i hygiejne, ernæring
og familieplanlægning samt tilbyder gratis lægehjælp,
som først og fremmest
består af basal sundhedspleje som sårrensning, injek-
tioner m.m.
Projektet kan søges i alle måneder og er åbent for
medicinstuderende på
alle studietrin.
Varighed: 4 uger
Ansøgningsfrist: 4 måneder inden ønsket start.
Nærmere oplysninger fås hos:

Stine Døssing, tlf:35370082,
e-mail:Novrup@mdb.ku.dk
eller Katrine Poulsen, tlf:35370082,
e-mail:kpoulsen@mdb.ku.dk.
Vi glæder os til at høre fra Jer!!!

SEXEKSPRESSEN �IMCC
Vi er en gruppe medicinstuderende som tager ud på de københavnske skoler: 7.-10.klasse for at undervise
i seksualoplysning.
Vi kunne godt bruge mange flere undervisere!
Har du lyst til at undervise folkeskoleelever og/ eller kunne du tænke dig at vide lidt mere om hvad vi går
og laver?
Så holder vi informations møde torsdag d. 30/3
kl 1615 i FADL’s mødelokale (1.2.7a).
Du er naturligvis meget velkommen til at kontakte os på IMCC-kontoret mandag kl 11-12 og onsdag kl 12-
13.

Du kan også ringe til Mitzie:  38 10 29 47
- eller skriv til os på email: Sexekspressen@mdb.ku.dk

Basisgrupperne
ORANGE DAG-2000

Det er nu den tid på året hvor du skal finde dit orange tøj frem.
For det er atter blevet tid til den årlige begivenhed:
Orangedag -
Håbet om udødelighed.

Sidder du nu og tænker, “Hvad er nu det her Orangedag for noget? Garanteret noget gammelt hippielort”.
Så behøver du ikke vente længere i uvidenhed. Her er den ucensurerede version.
Det hele startede for ca. 31 år siden. Den gang var der en ganske almindelig studerende. Han havde som de
fleste studerende lommesmerter. En dag kom han gående forbi et opslag, hvor der blev søgt forsøgsperso-
ner til et honorar på 1031 danske kroner. Forsøget gik ud på at at lave en hybrid-celle mellem en human-
celle og en plantecelle (appelsin). Den studerende tænkte ikke så meget over det.  Han ringede ind og
meldte sig. Forsøget mislykkedes, forskerne kunne ikke finde ud af hvorfor de ikke kunne fremstille
hybridcellen og resultaterne blev kasseret.
Der gik ca. 3 måneder og den studerende kunne mærke at hans hud begyndte at føles anderledes og farven
begyndte at få en gullig-orange nuance. Han fik også en umættelig lyst til at spise appelsiner og gå i orange
tøj. Han var blevet til ORANGEMANDEN.
Han  gik op til sin egen læge, som foretog en masse prøver men uden held. En celleprøve (gram-farvet) fra
den stakkels studerendes epidermis viste  senere at cellerne var ændrede fra at være mononuklære (med
én kerne) til polynuklære (med flere kerner) med to forskellige nuclei (heterocaryoner). Udover hud-
forandringerne bemærkede orangemanden at hans ældningsprocesser var gået i stå.
Han er faktisk ikke blevet en dag ældre siden dengang.
Orangemanden gemmer på kilden til evig ungdom, men forskere verden over er blevet påbudt ikke at
forske videre i årsagerne til tilsidesættelsen af alderdommen i hans gener (p53). Årsagen til dette er
riskioen for en epidemiologisk overbefolkning, med deraf følgende problemer, hvis denne viden kommer ud
til den almene befolkning.
Orangemanden der er udødelig, går for øjeblikket stadig rundt på Panum.
Kan du finde ham ?
Det er hermed en ære for Club31 at præsentere Orange Dag for alle Jer, kære medstuderende.
Så kom påklædt i orange (bare et eller andet orange) til nogle appelsiner og almen hygge fredag d. 31.
Marts kl. 11-16 i Studenterklubben (klubben lukker tidligere pga. Fase II – fest,  åh, jeg hader Fase II´ ere)
Med en masse orange hilsner
CLUB31

INDKALDELSE TIL
STIFTENDE GENE-
RALFORSAMLING I
GIM !

Onsdag d. 5. april holder Gruppen for Intergreret
Medicin stiftende general forsamling kl 16.00 i
lokale 9.2.3 på Panum Instituttet. Inden vi star-
ter, skal alle der møder op betale 50,- i kontigent
for et års medlemskab.

Dagsorden:
1 Formalia
2 Valg af bestyrelse
3 Godkendelse af bestyrelse, revisor og vedtæg-
ter
4 Budget og planlægning af efterårssemestret
5 Evt.

GIM ønsker at se alle interesserede nye som
gamle. Hvis DU længe har haft lyst til at se hvad
GIM er for noget er det nu du skal få fingeren ud
– så har du nemlig chancen for at være med fra
starten !
Vel mødt !
GIM

INDRE ORGANER
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NYE REGLER
FOR LÅN AF
KLUBBEN
Fremover modtager Udlåns-

gruppen ikke bankchecks eller kontanter, men
fortsat checks udstedt til Studenterklubben.
Gældende fra mandag d.3-4-00, skal lånere af
klubben (hvis man ikke benytter sig af almin-
delige checks) indbetale depositum på 1500 kr.
på vores konto i Den Danske Bank : reg nr 3156
konto nr 3156116696.

1. Forudfyldte indbetalingskort modtages ved
den brune postkasse foran MSR’s kontor 1.2.5.
Indbetalingskort udfyldes med navn i det tilhø-
rende felt, og depositum på 1500 kr inbetales
på Studenterklubbens konto. Indbetalingen
skal være Studenterklubben i hænde senest 6
uger før arrangementet.

2. Kvitteringen er dit bevis for, at du har indbe-
talt depositum - smid den ikke væk !!

3. Kvitteringen medtages på Udlånskontoret
(1.2.5), senest 6 uger før arrangementet, hvor
du får udleveret en nøgle til Klubben.

4. Depositum tilbagebetales efter et
uproblematisk arrangement på Udlåns-
kontoret, når du afleverer Klubbens nøgle til-
bage.

5. Depositum skal afhentes senest 20 dage ef-
ter afholdt arrangement. Efter 20 dage inddra-
ges det.

Hvis du allerede på nuværende tidspunkt har
en aftale med Udlån om at låne klubben, er
disse regler ikke relevante, da ovenstående er
nye regler der træder i kraft fra den 3-4-00.

Studenterklubben/Udlån/Søren og Maria.

Alle studerende på Panum med
sans for undervandsverdenens
vidundere:

SÅ SKAL DER DYKKES !
Undertegnede medicin studerende er kommet
på den forhåbentligvis fremragende ide at
starte en dykkerklub på Panum.
Der findes i forvejen et utal af mindre og større
dykkerklubber rundt om i landet, men alle har
de tilfælles, at de ofte er åbne for enhver og
bærer betegnelsen ”hyggelig familieklub”, med
alt hvad dette måtte indebære.
Vores ide er, at PUC, som klubben på forhånd
er blevet døbt, i første instans kun skal hen-
vende sig til studerende ved det sundheds-
videnskabelige fakultet, hvormed vi opnår en
klub, hvor alle har noget til fælles udover selve
dykningen.
Tanken med klubben er at få et sted, hvor alle
dykkerinteresserede kan udveksle historier og
erfaring, komme ud og dykke en masse i det
kolde danske vand, vi vil prøve at arrangere
foredrag om dykkermedicin samt ikke at for-
glemme, feste en masse :-)
Så hvis DU, m/k, er bidt af enten Scuba dyk-
ning eller snorkling eller gerne vil lære at dykke,
og kunne tænke dig at blive aktiv medlem i
Panums nyeste klub/basisgruppe/forening, så
kom til møde

onsdag 29. Marts kl. 16:00
 i Panums kantine.
Det er ekstremt vigtigt med henblik på støtte
m.v. til diverse foretagender, at så mange som
muligt kommer, eller i det mindste kontakter
en af os og giver udtryk for interesse i projektet.
Vel mødt !

INDRE ORGANER

HU HEJ LANG FREDAGS BAR 7. APRIL
OG VI PRÆSENTERER STUUHR UNDERHOLDNING KL. 17.00!!!
KLASSENS TYKKE DRENG ...THEY ARE BACK, BAD AND FAT!

REFERAT AF KG-MØDE
D. 23. MARTS 2000-03-23

Respekt for andres oplæg !!!
Dette manglede specielt ved lørdag aftens-
oplæg, hvor gruppen måtte droppe dele af
oplæget pga. larm og uvordne unger.

Til næste weekend seminar skal busserne be-
stilles fra Adrian busser til  kl. 11. og 12.. Der
skal kun være trailer på den første bus, og begge
busser skal være ganske almindelige, med mu-
lighed for rygere.

Rengøringen bliver organiseret med en streng
diktatorisk plan til næste gang. Hvert KG-med-
lem medbringer en kopi af planen, Bue ligger
inde med originalen. I planen ligger, at
morgenmadsgruppen søger for at banke folk op.
Sponsergruppen skal søge penge til indkøb af
flere mopper og koste, Margit kontakter
sponsergruppen.

Oplægsgruppen er ansvarlige for evalue-
ringerne, her i ligger, at de sørger for at ud-
forme et standardliseret evalueringsskema.
Evalueringen af sidste lørdagaftens oplæg kom-
mer til at forgå på næste weekend seminar.
Grupperne skal evaluerer det til deres næste
gruppemøde.

Bue referede fra rusturs-udvalgsmøde. Grup-
perne bør overveje, bla. at skaffe en positiv yngre
læge, sørge for at introducere de enkelte hold,
samt at gøre ugen “kort og spændende”.
Der vil blive afholdt et “Introduktion-til-den-
nye-studieordning”’s kursus i anden uge af
august.

På næste weekend seminar starter vi med en
skidballe, hvor de alm. rusvejleder-opførsels-
regler bliver opsummeret.

/Margit
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SÅ A DET NOK, Æ OV!
Nok a vi jyder tolle og sæjer æ så møj ujn grund, og
nok ved vi te e kjøvenhavner snakker mer end de
sæjer, men nu a det så te vi tøvs te det a forbavsens
rieli.
Når nu te e nejer og e svensker a fredet å e politisk
korrekt mark, så kan jen anden jen æ forstå hvoffo
jen skal usæts for hetz onsdag ætter onsdag.

For en uge sidn måtte jen læse i e leder i MOK te det
var e “jyllænders” skyld te der vises for møj porno i
e fjærnsyn. Ugn inden da blev e fine bol-hold fra
Århus betegne som “ABerne”, og ugn inden da blev e
fine bol-hold fra Aalborg kjaldt for “Bonderøve”, æ
ov.

Tillad jen anden jen ta til gjenmjæle: De hersens
drøve pijer mæ e sture patter i “E Stripperkungs
pijer” som sæjer “Aaj, så ser man liige min G-streng”,
de a sånset ålsamn fra Kjøvenhavn, æ ov. Og det a
ham Biker-Jens wel sånset ov, æ ov. Næj, må vi jyder
be om Zenta Jonson, se det a en kjønne pije.
Og hva angjår e bol - i særdeleshe e kamp mjellem
AAB og FCK - så a det off side når te e dommer sæjer
det a off side.

Kanske te I tøvs sånen twæring som jen anden jen
sågu bår ku ta å rejs hjem, æ ov, og jen indrømmer da
ov gjarn te det æ a mæ jens guer ville te jen a
strandet å e ø mæ e politiker og e bru til e svenske.
Men når no te jens sturebrur har arved e fædrenes
gård, så a der æ møj andet o stil op end te forsøg sig
i det øversøisk. Det a sånen slags håndslav e knæjte
å Christiansburg har lavd mæ vos for o få lov o blie i
e Rigsfællesskav.

Jen vil jo så nødig være twæring, og jen tøvtes ov te
e MOK var et vældi fine blad, men det spel hejgut å

Debat
RYGEFORBUD PÅ
PANUM??
I takt med den stigende interesse og
opmærksomhed om rygning og passiv
rygning, samt dennes skadelige virk-
ning på helbredet, sker der nu i større
grad end tidligere, tiltag fra politikere
og sundhedspersonale om rygeforbud på
hospitalerne. Desuden bliver der i øje-
blikket behandlet lovforslag om ryge-
forbud i børnehaver, folkeskoler og
fritidsordninger.
Bør vi ikke som Sundhedsvæsnets frem-
tid, blande os i denne debat og måske
oven i købet fremstå som et godt ek-
sempel og kæmpe for indførsel af ryge-
forbud på Panum Instituttet? Vi færdes
til dagligt i et miljø, hvor rygerne har
problemer med at overholde deres be-
føjelser. Der bliver røget på gangene,
foran forelæsningslokaler og studiesale,
ved indgangen til kantinen, på toilet-
ter og sågar i elevatorer. Alle områ-
der, der er svære at undgå, hvis man
helst ikke vil udsætte sig selv for pas-
siv rygnings gener.
Emnet bliver taget op til debat på næ-
ste møde i Medicinsk Studenterråd, den
4. april kl. 16.00, hvor alle interesse-
rede er velkomne.

Med Venlig Hilsen
Pontus Westerström og Rikke Møller
Pedersen

e jyder tøvs vi nu a bettekun unuancert. Det bedes I
afhold jæ fra i e ættertij.
På forhånd tak, æ ov
MØJGREV
(Militante Øversøisk Jyders Gevældi REVolt)

Ordforklaring:
a: er
bettekun: en smule, lidt mand
bol: fodbold mand
drøve: kælen, villig mand
e: styrer bestemt artikel mand
gevældi: giga, mega, enorm mand
guer: fed mand
håndslav: fed deal mand
jen: een, man
jen anden jen: undertegnede
møj: meget mand
ov: også mand
spel hejgut: pisse på, tage gasse på mand
te: at
tolle: tolerant, skikkelig, enfoldig
twæring: fed kværulant
tøvs: synes
tøvtes: syntes
ville: fed vilje
æ: ikke
ættertid: eftertiden mand
å: på
ålsamn: alle mand

ET SVAR
Det var nu egentlig Akademisk
Boldklub (AB) i Gladsaxe, vi kalder for
aberne. Men det gør selvfølgelig ikke
AGF til nogle mindre bonderøve eller
landsbytosser, for den sags skyld
MOK-red/Jon

KATOLSKE
MEDICINSTUDERENDE

Temadag i SAKS

I ROSENS NAVN
Med Kirsten Grubb Jensen Ph.D. og

Sebastian Olden-Jørgensen Ph.D.
Få historiske romaner i nyere tid har fået så hur-
tig og voldsom udbredelse som bogen ”I Rosens
Navn” af Umberto Eco. Hvad enten man har læst
bogen eller set filmen, efterlades man med et
meget markant indtryk af middelalderen. Og Kir-
ken. Men er dette billede korrekt? Har forfatte-
ren et nutidigt budskab til sine læsere? Eller
skrev han blot bogen, for at skrive en god fortæl-
ling, hvilket han selv hævdede. Uanset ens op-
fattelse er bogen og dens verden et besøg værd.
Filologen Kirsten Grubb Jensen taler om selve
bogens historie. Gennem en analyse af person- og
ordenssammensætninger søger hun at belyse bo-
gens budskab.
Historikeren Sebastian Olden-Jørgensen gen-
nemgår den bredere historiske baggrundsscene
for bogen.

Mødet afholdes:
Lørdag d. 1. april kl. 13.00 til 17.00
i Apostelkirkens menighedssal,
Saxogade 13, 1662 København V

Pris: Studerende 20 kr. Andre 40 kr.
Efter mødet vil der være mulighed for at mødes
til Pizza-komsammen i SAKS-lokalerne.

Sammenslutningen af Katolske Studerende –
SAKS
Westend 13, st.
1661 København V
tlf.: 33 253 254 mobil: 23 45 54 04
www.saks-dk.org

 Sammenslutningen Af Katolske Studerende

PAF
GENERALFORSAMLING

Afholdes tirsdag d. 4/4-2000 kl. 16.00 i
studenterklubben.
Dagsordenen er indtil videre en hemmelighed,
men sikkert er det, at der både serveres kaffe og
kage. Vel mødt !

MVH PAF

Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Panum: tirsdag 10-12

torsdag 12-14
HCØ onsdag 12-14

Mail: pnh@adm.ku.dk

Ring gerne og aftal tid udenfor de faste træffe-
tider på 35 32 70 94 eller 20 46 41 93.

Cand. theol. Lise Lotz
Panum: mandag 10-13

onsdag 10-13
torsdag 10-13

Mail: lotz@adm.ku.dk
Træffetider og andet er altid opdateret på
vores hjemmeside: www.sund.ku.dk/praest

SQUASH TURNERING

De første 6 kampe spilles mellem
10.00 og 11.00, og de pågældende
spillere...

Hans Henrik, Thomas Lindkier, Jens
Bagge, Martin K., Thomas Kj., Nils
Nordvik, Jens Krogsgaard, Anders
Vedel og Ulrich S.J., Søren Kring...  

...skal møde kampklar kl. 9.45. mens resten af
de øvede herrer skal møde kl. 10.45 til en brie-
fing om turneringen.

De let øvede herrer og damer skal senest være
til stede kl. 12.30.

I puljerne spilles bedst á tre sæt til 7 med
running-score, dvs. der gives point efter hver
bold. I cup-turneringen spilles bedst á tre sæt
til 9 med running-score frem til semifinalen.
Man server to server ad gangen uanset om de
vindes, hvorefter serven automatisk skifter til
modstanderen. Der
udleveres en kampseddel ved dommerbordet,
som tages med over til banen.

Kampen påbegyndes med det samme, dvs. man
har varmet op, før man går på banen. Spillerne
vælger selv bold, men er der uenighed, spilles
der med en rød.

Det fuldstændige program er ude
ved turneringen eller fås ved at
sende en mail til
goodstuf@get2net.dk

INDRE ORGANER & DEBAT


