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Om polemik:
Polemik är en tidning för nationalekonomer, statsvetare och
Pol mag/kand-studenter vid Linköpings universitet som ges ut
av FLiNS. FLiNS verksamhet är ideell och partipolitiskt, fackligt
och religiöst obunden. Alla skribenter ansvarar för sina egna
personliga åsikter. Det yttersta ansvaret ligger dock på
chefredaktören, eventuella kommentarer skickas därför till
chefredaktören för vidarebefordran.

Redaktörens spalt
Terminen går mot sitt slut med blandade
känslor. En tuff höst där mycket hänt och där
mycket fått plats, men där man velat att mer
skulle rymmas, som alltid. Jag tror det är ett
tecken på att man blir gammal, att tiden går
alldeles för fort. Men julen är snart här och
dom flesta utav oss ser nog fram emot en
paus från vardagen som vi förhoppningsvis
får dela med dem vi tycker om. Och en paus
från föreläsningar kan även det göra nytta
även om vi kommer längta tillbaka till
friheten i studenternas Linköping.
När jag tänker tillbaka på den här terminen
finns det så mycket mer som jag skulle ha
velat hinna med, eller är det kanske jag som
någonstans prioriterat fel? Vad hände med
ambitionen att träna några gånger varje vecka
i mitten av terminen. Den försvann liksom där
någonstans på vägen. Lika så försvann
pepparkaksdegen som låg i kylskåpet som det
skulle bakas pepparkakor på för en vecka sen.
Och någonstans där försvann också lite av
motivationen till att läsa kurslitteraturen.
Denna var jag dock tvungen att hitta tillbaka
till och så sitter jag här idag utan att ha fått
fullfölja min tenta på grund av ett falskt
brandlarm. Och ifrågasätter därmed min
tentapanik senaste dagarna som jag nu helt
haft i onödan. Men nej ingenting är onödigt,
allt händer av en anledning, eller?

vara så där vuxen liksom. Plastgranen åkte
fram i november, julklapparna är klara,
stjärnorna hänger typ i fönstren och en
önskelista har skrivits. Jag är redo för jul! Jag
har ju laddat inför jul i evigheter känns det
som. Men nu är det inte långt kvar och
nedräkningen inför jullovet har börjat.
Som ni kanske har förstått så är temat i det
stora hela för sista numret i år jul. Och det här
numret är lite av en smällkaramell med
mycket härlig läsning och därmed lite blandat
innehåll. Få inspiration till julbaket och dess
härliga smaker, se bilder från FLiNS
medlemsaktiviteter och läs om vad Jan har att
säga om julen. Dessutom så får du ett
reportage om FBI testar samt om ett riktigt
grabbigt gäng som spelar fotboll. Numret
innehåller lite av det mesta så förhoppningsvis
finns det något av intresse för varje person.
Så alla sektionsmedlemmar ta nu tag i
julstöket och de sista dagarna för den här
terminen. Och ha sedan ett riktigt härligt
jullov! För till nästa termin 2011 då måste vi
vara tillbaka här redo för nya utmaningar fulla
av motivation där ork till kurslitteratur är ett
måste. God jul på er!

Men nu ska vi se det positiva i det hela, även
om jag inte kommer på något just nu i denna
stund. Det är ju trots allt jul snart och hur kan
man inte vara glad då? Julen är nog min
favorithögtid. God mat, vänner, familj,
julklappar och lite sill det är perfekt helt
enkelt. Och sen lite Kalle Anka på det, lite
lagom rebelliskt.
Den här hösten hade jag planerat att vara
pysslig av mig och julstöka som aldrig förr,

Karolina Sporre
Polemikredaktör 10/11

FLiNS ordförande har ordet: Kära läsare
Jag antar att det inte bara är för mig som det börjar bli lite tufft nu. Den ständiga kylan; Kaffet och
klägget är knappt värt den ca 100 meter långa utomhuspromenaden från A-huset till Kårallen och
Baljan. I skrivande stund börjar en tuff vecka lida mot sitt slut. Sista tentan för året som skulle skrivits
i måndags (den 6:e) men som terras brandlarm hade andra åsikter om fick istället skrivas den 9:e. Det
mest intressanta nu är såklart vems fel det var? Tjuvrökande tenta-tanter är den mest sannolika
förklaringen annars står såklart rydskidsen högt upp på listan över misstänkta.
Lite roligare saker som inträffat är att FLiNS återupptagit traditionen
med sektionspub, som är något vi hoppas kommer fortsätta även när
nästa styrelse tar vid. Och förhoppningsvis hinner vi med en till innan
vi blir ersatta. Vi har även anordnat en innebandyturnering och
genomför en julfika i dagarna när denna tidning släpps.
Jag har även en mer öppen fråga, som någon vänlig själ gärna får
besvara: Varför förgylls inte alltid vår vardag med musik på campus?
Lite passande musik från högtalare på Kårallen borde vara ett
stående inslag i livet kring campus, inte bara under några få veckor i
slutet på året.
Hoppas att ni hunnit köpa julklapparna som behövs köpas. För
teckningar kan visserligen vara fina, men vid julen förväntar sig folk
mer än bara en fin tanke. God Jul och ett Gott nytt år!
Charles Westerberg
Ordförande FLiNS 10/11
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JAKTEN PÅ DET OPTIMALA JULFIRANDET – en text av Jan Lindvall
”I get up early and with cash and credit cards in hand go about the difficult task of spreading
Christmas cheer” (citat hämtat från Kasser & Sheldon, 2002)
Det såta paret Lisa och Sluggo har snart avslutat sin tredje termin på Pol Kand-programmet i
Linköping. Det innebär bl.a. att de läst ett antal kurser i nationalekonomi, vilket, förutom att de blivit
ena hejare på att rita X- och Y-axlar utan linjal, också gett dem att antal ”analytiska verktyg”, som
deras lärare kallat det. Med hjälp av dessa verktyg lägger de nu upp planerna för det kommande
julfirandet.
”Kolla!” hojtar Sluggo. ”Enligt HUI kommer den svenska julhandeln att slå nya rekord. I snitt kommer
varje svensk att lägga 7000 på julklappar. Hur i hela friden ska vi kunna leva upp till det? Vi kommer
att verka jättesnåla – eller nästan värre – jättefattiga.”
”Ta det lugnt, vännen”, svarar Lisa. ”Några måste faktiskt ligga under genomsnittet – det fick vi lära
oss när vi läste statistik, ju. Och vi har faktiskt mycket lägre inkomster än medel-Svensson. Dessutom
är det ju inte så smart att lägga en massa pengar på presenter – kommer du inte ihåg slutet på
kapitel 3 i Frank? Och den där studien från USA som visade att varje julklapp i genomsnitt innebar en
allokeringsförlust på 15%”
Sluggo invänder: ”Jovisst, men den studien gjordes ju bland mikrostudenter, och det vet man ju hur
krass man blir av att läsa mikro. När man gjorde motsvarande studie för andra, visade det sig ju att
de flesta uppskattade värdet av gåvan till över 150% av priset – fast det är klart, skulle de fått
motsvarande summa pengar kanske de kunnat nå ett ännu högre konsumentöverskott…”
”Bra Sluggo, äntligen börjar t o m du fatta! Det är ju mycket bättre att vi ger pengar i stället –, din
lillsyrra My och min storebror Peter får själva bestämma vad de ska köpa. Och så får vi ju inte
glömma alla transaktionskostnader i form av tid och möda vi drar på oss om vi ska köpa presenter.
Fast det blir ju lite konstigt att ge pengar till våra föräldrar förstås. Äh, vi köper nå´t gulligt, billigt
krafs till dem – det är ju ”tanken” som räknas - och hoppas på att få pengar tillbaka.
”Men Lisa, hur ska vi göra med dig och mig? Jag vill ju så gärna visa hur mycket jag tycker om dig och
samtidigt vill jag verkligen göra dig riktigt lycklig! Ska vi också bara ge varandra pengar?”
”Varför inte? Du vet ju ändå inte vad jag helst skulle vilja använda 700 spänn till – och jag vet inte vad
du skulle vilja köpa för 300.”
”300!! Skulle du ge mig mindre än jag ger dig??”
”Visst – förra året gav vi varandra presenter för så mycket. Jag tycker lika mycket om dig i år – alltså
får du 300. Jag hoppas du inte tycker mindre om mig i år, alltså borde du ge mig minst 700” säger Lisa
och låter lite hotfull.
”Äsch” säger Lisa sen, när hon ser Sluggos förvirrade uppsyn.”Vi skiter i alltihop. Säger att vi måste
plugga hela julen, tar våra pengar och köper ett par flak öl istället – men kom ihåg att jag ska få dricka
dubbelt så många som du!”
Sluggo skiner upp: ”Äntligen Lisa – vi kommer att hamna i våra tangeringspunkter!”
Text skriven av Jan Lindvall

FLiNS aktiviteter
Under hösten har FLiNS styrese anordnat aktiviteter för sina sektionsmedelmmar och alla
Polkandare. Det har anordnats en lunch, Lunch al’a FLiNS, med god pastasallad där SSR var på besök.
Det har dessutom annordants en spelkväll med pub, god mat och tävling i twister samt improviserat
muskiquiz med stolta vinnare! Vi hoppas att ni som deltagit under dessa tillfällen har upsakattat våra
aktiviteter och att ni haft lika trevligt som vi! Vi har i dagarna anordnat en innebandyturnering och
arbetar för flera aktiviteter i vår och vill göra detta till en vana. Tack för ert deltagande under våra
aktiviteter och hör av er till någon i styrelsen om önskemål för aktiviteter under vårterminen.
/Styrelsen

Under FLiNS lunchen så besökte SSR
oss och gav lite kort information och
fanns tillgänglig för eventuella frågor.
l

Under vår spelkväll bjöds det på mat och
lek. Tur att vi förser våra medlemmar med
mat, allt gick åt till hungriga Polkandare.

Vi i styrelsen agerade kökspersonal,
diskplockare, bartendrar och lekledare.
Kul tyckte vi!

Flera lag ställde upp i vår twistertävling
och mångas tävlingsinstinkt satte i!

Intresserad av att skriva?
Polemik redaktionen söker ständigt nya skribenter som vill vara med att bidra med
artiklar, reportage, idéer och debattinlägg. Så ta chansen att vara med och utveckla
tidningen tillsammans med andra frilansskribenter.
Polemik ges ut vid fem tillfällen per år och riktar sig till blivande nationalekonomer och
statsvetare vid Linköpings universitet.

Jag vill ha mer jul! Ge mig mer jul!
Jag är en lugn person med takt och ton, måttfull och balanserad. Jag är tyst och still
och det ska mycket till innan jag blir exalterad. Men jag har en last som håller mig fast
i ett järngrepp varje vinter. När året är slut och snön ligger djup och slädar nas medar
slinter...
(ur Adolphson & Falk - Mer jul)
Saffransbiskvier (ca 20 st)
Mandelkakor:
200 gram mandelmassa
1 dl strösocker
1 st äggvita
Saffranssmörkräm:
100 gram smör
1, 5 dl florsocker
1 pkt saffran (1/2 gram)
1 st äggula
Garnering:
250 gram vit blockchoklad
1. Värm ugnen till 175 grader. Lägg bakplåtspapper på en plåt.
2. Riv mandelmassan. Blanda med strösocker och rör ner äggvitan. Arbeta ihop till en slät massa.
3. Klicka ut smeten på plåten till runda bottnar (ca en femkronas storlek, de kommer flyta ut lite i
ugnen). Grädda i ungefär 10 minuter och lossa dem sedan genast från plåten och låt kallna.
4. Vispa ihop smör, florsocker, saffran och äggula till en smidig smet.
5. Vänd kakorna upp och ner så att den platta undersidan kommer uppåt. Bred på
saffranssmörkrämen. Låt stå i kylskåp i ca en timme.
6. Smält den vita chokladen i en liten kastrull i ett vattenbad och doppa biskvierna. Låt svalna och
förvara kakorna i kylskåp.
Chokladknäck (ca 80 st)
2 dl ljus sirap
2 dl vispgrädde
2 dl strösocker
2 msk kakao
3/4 dl hackad mandel
2 msk smör
1. Ta fram en stor, tjockbottnad kastrull och
blanda i sirap, grädde, socker och kakao. Låt
koka upp.

2. Låt det fortsätta koka på medelhög värme
och rör om då och då. Smeten ska koka tills
den klarar kulprovet eller har en temperatur
på 122 grader (koktiden är ca 45-60 min).
3. Hacka och rosta mandeln i en stekpanna på
medelhög värme under tiden knäcken kokar.
4. När knäcken klarar kulprovet, rör i mandel
och smör och fördela sedan i knäckformar. Låt
stelna och förvara i kylskåp.

Pepparkaksscones (4 port)
½ dl socker
2 dl havregryn
5-6 dl mjöl
4 tsk bakpulver
2 tsk kanel
1 tsk malen kardemumma
1 tsk malen ingefära
1 krm malen nejlika
½ tsk salt
100 g smör
3 dl mjölk
1. Värm ugnen till 250 grader. Lägg
bakplåtspapper på en plåt.
2. Blanda ihop alla ingredienser med undantag
för smöret och mjölken.
3. Blanda ner smöret och rör ihop till en grynig
massa.

4. Häll i mjölken och rör ihop till en deg.
5. Forma degen till bröd/bullar och lägg på
plåten . Pudra över lite kanel och grädda i ca
10 minuter.
Julmarmelad
1 kg apelsiner
5 dl vatten
1 kg syltsocker
2 st hela kanelstänger
1 bit riven, färsk ingefära
1. Skala apelsinerna och skär dem i småbitar.
2. Lägg frukten tillsammans med vatten,
syltsocker och kryddor i en kastrull.
3. Låt detta koka i ca 30 minuter
4. Häll upp marmeladen i burkar och låt
svalna.

Ädelostcheesecake med pepparkaksbotten
Cheesecake:
2 gelatinblad
75 gram smör
150 gram pepparkakor
300 gram ädelost
2 dl crème fraiche
Dekorering:
1 dl rostade pumpafrön
Kanel

1. Lägg gelatinbladen i kallt vatten i 5 minuter.
2. Smält smör och mixa pepparkakor till små
bitar och blanda. Tryck ut i en form, ca 22 cm i
diameter.
3. Krama vattnet ur gelatinet och smält det i
kastrull på svag värme.
4. Blanda ost och crème fraiche och rör ner
gelatinet. Fördela smeten på
pepparkaksbotten.
5. Ställ i kylen för att stelna ca 2 timmar.
6. Dekorera med pumpafrön och kanel innan
servering.

Text och foto av Therese Sjödin

Knep och knåp

Gåtor:
Färgade Hus - Det röda huset ligger till vänster, det blåa huset till höger och
det gula i mitten. Vart ligger det vita huset?
Svar: I Washington D.C.
Kalla städer - Vilken stad är kallast i Tyskland?
Svar: Brr-lin…
Kluringen - Om man trampar på levande tiger de still, men går man på döda
säger de till. Vilka är de?
Svar: Fallna blad
Djur - Dina armar är långa, dina ben är sega. Ditt huvud är inte helt i styre,
dina ögon ser guld. Dina öron har svårt att hänga med. Vad är du?
Svar: FULL (som ett djur)!
Roliga historier
Efter samlaget stryker hon sin älskares penis.
Han: Vill du ha sex igen?
Hon: Nej jag bara beundrar din penis... Jag hade en sån en gång!
Berit och Karin var ute och promenerade, när Karin får syn på Berits man:
- Är det inte din man som kommer ut ur blomsteraffären där på andra sidan
gatan?
- Jo, och två dussin röda rosor har han med sig! Då får man väl ligga med
benen i vädret i fjorton dar nu!
Karin funderade en bra stund och sa sedan:
- Men... varför skaffar du inte en vas?
Text av Robert Johansson

Rätt svar på rebusen: Julgransfot

FBI tackar alla på Pol.Kand för det här året och önskar alla en riktigt god jul!

FBI testar fredagspubens ölutbud
Efter sektionsmästerskapen i innebandy gick FBI till fredagspuben i baljan för att dränka våra
sorger (förluster). Vi passade på att köra en halvseriös ölprovning som ni nu ska få ta del av.
En fredag nära jul är tydligen fredagspuben mycket populär, vilket leder till brist på sittplatser.
Därför började vi ölprovningen ståendes vi papperskorgen vid toaletterna för att sedan förflytta
oss till en av de fantastiska sofforna.
Norrlandsguld - Både grön och brun flaska. Tydlig smak av billig öl, inget för finsmakare. Så trots att
vi alla (Sandra) gillar Norrland så blir betyget 4/7 flintar.
Kilkenny - Ett mörkt irländskt öl som smakar alldeles utmärkt. 5/7 flintar
Guinness - Irländarnas nationaldryck. Enligt killarna i FBI var detta en god öl som fick 5/7 flintar och
enligt tjejerna var det en vidrig öl med smak av askfat och fick endast 1/7 flintar.
Samuel Adams - Mörk öl, med fyllig och söt smak. Passar alla! En fantastiskt öl som får 6/7 flintar.
Heineken - Enligt några i gruppen var det en medelmåtta till öl, enligt andra den bästa ölen av dom
alla och enligt en tredje smakar den jord. Så betyget blir 0-7/7 flintar.
Krusovice - En öl med mycket märklig eftersmak, ingen höjdare alls. Betyg 2/7 flintar.
Chilinötterna - 7/7
Testets vinnare blev Samuel Adams, mums. Bör tilläggas att FBI gillar nästan all öl, men vår favorit är
helt klart Party vesslan som man tyvärr inte säljer på fredagspuben.

/FBI

Exklusiv intervju med BK Efterslängs stolta lagkapten
Denna termin, som snart går mot sitt slut, har ett antal Pol.Kandare kämpat för att bringa glans och
ära åt vårt program. Genom att visa mod och styrka på fotbollsplanen har de ristat in vårt program
i historieböckerna. Det är med stor ära jag presenterar dessa boys för er i Polemikens julnummer.
Björn H, lagets bloggare (se BK efterslängs facebook sida, där ni kan följa laget i dess jakt på guld) och
lagledare svarar här i en exklusiv intervju på allt ni vill veta om BK eftersläng.
En spelarprofil för var sport-idol finns nedan, där ni kan utse er egen favorit!
Med en 95 % signifikansnivå kan vi vänta oss stordåd från dessa gossar!
Björn, du har gjort en osannolik resa i din fotbollskarriär. Hur känns det att ha gått ända från
Oxelösund till BK eftersläng?
- Det känns otroligt bra! Som liten pojke drömde jag ofta om att ta mig någonstans med fotbollen,
och det anser jag nu att jag har gjort. Att få spela fotboll med fullblodsproffs är en upplevelse utöver
det vanliga. Det engagemang och den attityd de visar upp är exceptionell, det är inga ankungar som
huserar i BK Efterslängs trupp om man säger så.
Hur är lagsämjan?
- Den är god, men även solen har sina fläckar. Visst har det uppstått jobbiga situationer, det är
oundvikligt när det går dåligt. Dessutom är det rätt stora åldersskillnader i laget, vilket har lett till
vissa problem. De yngre förmågorna har, som sig bör, försökt hävda sig mot det äldre gardet. Ibland
går det överstyr, en och annan rundkick delas ut. Det är som det är, boys will be boys.
- Jag tror inte på att framgång uppnås genom perfekt lagsämja. Drar alla jämt blir det för mycket
gulligull, för lite hårda tag och jävlaranamma. Välbalanserad konkurrenssituation, så skulle jag nog
vilja beskriva situationen i vårt lag. Hjärtlig osämja helt enkelt.
Vad jag har förstått så har ni inte haft några vinster denna säsong? Vilken brinnande passion ni
visar inför varje stundande nederlag..hur lyckas ni upprätthålla denna laganda?
- Det har väl kanske inte riktigt gått som vi hade förväntat oss. Jag menar, åtta raka förluster är inget
man räknar med, särskilt inte då vi vet vilken kapacitet laget besitter. Men som jag sa tidigare, alla i
laget är professionella och de vet om vad de är kapabla till. Vi vet vad som krävs för att förbättra oss
till nästa säsong. Redan nu tänker jag ta mig friheten att sticka ut hakan. Vi tar hem hela rasket nästa
år!
Har ni några nya rekryter klara inför nästa säsong?
- Redan under den gånga säsongen tog vi in några grabbar för provspel (Bjoho, Mattias och Björn den
tredje). Samtliga gjorde extremt bra ifrån sig, och vår förhoppning är att kontraktera dem under
vinteruppehållet.
- Dessutom har vi i tränarstaben gott hopp om att flera av våra förmågor, yngre som äldre, ska
blomma ut rejält. “Sport-Charles”, exempelvis, har tagit stora steg framåt den här säsongen. Med ett
något kallare huvud har han potential att bli näste Gerd Müller.

Till sist, vad har du att säga till era fans världen över?
- Först och främst får vi, hela laget, passa på att tacka för det stöd vi har fått under hösten. Den
största tacksamheten riktas till Elin Olsson, den enda supportern som överhuvudtaget dykt upp. Vi
hoppas så klart att fler kommer strömma till arenan i vår, när vi börjar leverera resultat. I övrigt vill vi
passa på att önska en god jul, och tipsa om årets julklapp. Lagom till rushen släpps vår DVD med
bildmaterial från årets julfest, “Doin’ our best, George Best-style”. Håll utkik i handeln! Intäkterna går
oavkortat till den årliga försäsongsresan, destination Ayia Napa.

Spelare i Laget:
Namn, Nickname: Martin “Stenkastaren” Nilsson-Öst
Position: Definiera position!? Det är inte jag som är lagets bitch, om det nu är det du försöker
antyda.
Mål: Det hör inte hit!!
Skador: Jag och Norrblom har sagt att vi är grekiska gudar och dom går väl inte att skada...
Hur firar du jul? Hemma i Järvsö, såklart!! (Alltid vackert nära)
Tror du på tomten? Tills motsatsen är bevisad!
Namn, Nickname: Jonathan “Maximus” Ljungqvist
Position: På planen oftast liggandes
Mål: 2% inflation och fast växelkurs
Skador: Diverse knä och fotledsskador var inte helt främjande
Hur firar du jul? Med julbord i magen
Tror du på tomten? Vadå om jag tror på mig själv?
Namn, Nickname: Anton “Il strappato” Gustafson
Position: Oftast utanför planen, annars lagets gaphals
Mål: Att ha sämre närvarokoefficient än Thomas Bodström
Skador: Bristningar i lår och vadmuskler samt diverse psykiska sammanbrott efter lagets förluster
Hur firar du jul? Ses under släktsammankomsten sittandes ljugandes med min morfar och en flaska
bra whisky.
Tror du på tomten? Och förintelsen är en myt? Beror på om morfar ljuger eller inte.

Namn, Nickname: Sebastian “Il angelo custode” Larsson
Position: Målvakt
Mål: Som ett ljus i mörkret kan vi se min räddningsprocent som ligger på ca 99,9%. Give or take.
Skador: En del stukade fingrar och ansiktsskador men allt för att skydda buren.
Hur firar du jul? Hemma i kära Peking med familj och vänner.
Tror du på tomten? Självklart! Vem får vi annars paket av?
Namn, Nickname: Björn “Il Duce” Hallberg
Position: Ständigt ur position
Mål: Att få en gata uppkallad efter mig i Oxelösund.
Skador: Defekt knä, skev världsbild.
Hur firar du jul? Med familjen och min turkiska skogskatt, Gwennie.
Tror du på tomten? Vem fan behöver tomten? Happy Hour på Plaza, hela dan varje dag.
Namn, Nickname: Eric “Elmander” Ramstedt
Position? Helst spanska stolen, men missionären funkar
Mål: 3! Synd att Sebbe aldrig kan hålla tätt bakåt...
Skador: Psykiskt tärd efter att i snart ett år ha bott med Martin Nilsson-Öst
Hur firar du jul? I min familj firar vi en svensk gammaldags jul (vi ser på TV)
Tror du på tomten? Självklart! När man umgås med Daniel Stedt är det skönt att en gång varje år se
en man med stor mage som faktiskt gör lite nytta.
Namn, Nickname: Daniel “Trixo” Stedt
Position: Låg tyngdpunkt, därav given på backplats.
Mål: Bli upptagen i Milans B-lag, alternativt konsumera 3200 påsar Cheese Crunchers innan jag dör,
lutar mer åt det senare.
Skador: Nej, faktiskt inte, jag är inte bättre än så här på fotboll helt enkelt.
Hur firar du jul? Tyvärr i bleka Örebro. Har dock sedan en tid en dröm om att någon gång få fira jul
med ätten Nilsson-Öst i fablerns värld, Järvsö, bland salongsgevär, snöstormar och vargar.
Tror du på tomten? Nej, ej heller Mille Millnert. Bägge existerar ryktesvägen men har aldrig bevisats.
Namn, Nickname: Charles “Sport-Charles” Westerberg
Position: Där jag för stunden gör minst skada
Mål: Att sluta bli rädd så fort jag får bollen
Skador: Icke
Hur firar du jul? Med bröder och ett tv-spel. Till övriga familjens stora förtjusning
Tror du på tomten? Självklart, han kommer hem till mig varje julafton!
Namn, Nickname: Anton “Il Divino Codino” Norrblom
Position: Jag ser mig själv som BK Efterslängs svar på Hjalmar Jonsson. Alltså back för den som inte
har örnkoll på väldigt medelmåttiga försvarare i Blåvitt
Mål: Smällde in en boll en gång sensommaren -03. Vilken dag! Det bjöds på tårta och släkten var över
och gratulerade
Skador: Råkade ut för en näsblodsattack men utöver det så har jag framför allt sparkat på andra
Hur firar du jul? Försöker dämpa bitterheten över att mina bröder fått bättre julklappar än mig med
att slå världsrekord i knäckätande
Tror du på tomten? Förstår inte frågan

Intervju Daniella Nenander, foto privata
Och ta spelarprofilerna med en nypa salt, vi Pol.Kandare kan bjuda på oss själva!

Vad vill du ha i julklapp?
– några Pol.Kandare ger oss svar.

Mikaela Edström
1) Vad önskar du dig i
julklapp i år?
Då jag nyss fyllt år är
önskelistan skrämmande
kort, men nya pjäxor,
träningskläder och en
parfym hoppas jag på att
hitta i årets paket. Annars
går mjuka och platta klappar
alltid hem!
2) Vilken är den bästa
julklappen du fått och
varför?
Klurigt.. De jular jag minns
bäst är de som spenderats i
Sälen och Brasilien, vilket
varit en klapp i sig. Annars
är det nog min laptop eller
systemkamera.
3) Vad tror du blir årets
julklapp i år och varför?
Hört ryktas om att den så
kallade surfplattan blir årets
julklapp. Jag tror dock att
många fler uppskattar att få
en upplevelse i julklapp även jag själv!

Sanna Fredriksson
1) Vad önskar du dig i
julklapp i år?
Att mor och far ersätter mig
för den ekonomiska skada
jag lider av efter inköpet av
regressionsboken.
2) Vilken är den bästa
julklappen du fått och
varför?
En blå mjukisdress i fleece
av märket Champion för
många år sedan, den var
cool och superskön.
Föreställ er den gärna till
låtar från "Robyn is here".
3) Vad tror du blir årets
julklapp i år och varför?
Google säger "surfplattan",
själv tror jag på
biståndsklappar à la TV4.

Nicklas Sjöstrand
1)Vad önskar du dig i
julklapp i år?
Tidningsprenumeration
(Sonic (musiktidningen och
inget annat)), brädspel,
halsduk
2) Vilken är den bästa
julklappen du fått och
varför?
Ett hockeyspel för många
många år sedan, mest för
att det var ett så enormt
stort paket!
3) Vad tror du blir årets
julklapp i år och varför?
Läsplatta av något slag
verkar väldigt populärt, små
datorer verkar ju väldigt
inne.

Rebecca Jangbrand
1)Vad önskar du dig i
julklapp i år?
Jag vet faktiskt inte. Kläder,
pengar eller något annat
lika kreativt
2) Vilken är den bästa
julklappen du fått och
varför?
Jag älskar julen och brukar
få mycket julklappar, men
just nu kan jag inte komma
på något som sticker ut.
Barbiedockorna som liten,
de snygga tröjorna eller
kanske den snygga mattan
som är i mitt rum. Alla
julklappar är bra julklappar.
3) Vad tror du blir årets
julklapp i år och varför?
En "surfplatta" har jag hört.
Annars en bra bok eller den
kurslitteratur alla studenter
egentligen inte har råd med.

Elin Forsberg
1)Vad önskar du dig i
julklapp i år?
I julklapp önskar jag mig en
slickepott, en elvisp, en
mikrovågsugn och en ny
dator. (typiskt bra att ha
saker)
2)Vilken är den bästa
julklappen du fått och
varför?
Bästa julklappen... svårt,
kommer inte ihåg allt, eller
jag minns att jag blev väldigt
glad när jag fick en mp3 en
gång för längesen så får väl
säga det. Annars är ju
strumpor alltid bra att få för
de är förbaskat tråkiga att
köpa.
3)Vad tror du blir årets
julkapp i år och varför?
Årets julklapp blir eller är
enligt en del artiklar redan
något som de kallar för
"Surfplattan" så det tror jag
också på då.

Josefine Säker
1) Vad önskar du dig i
julklapp i år?
Jag önskar mig en parfym,
kläder och smycken.
2) Vilken är den bästa
julklappen du fått och
varför?
Jag tror den att den bästa
julklappen jag fått var min
Xpress music mobil som jag
fick för tre jular sen. Jag
önskade mig verkligen en ny
mobil men trodde inte jag
skulle få en och sen så
tyckte jag supermycket om
den mobilen.
3) Vad tror du blir årets
julklapp och varför?
Årets julklapp blir nog
surfplattan, för den är
jättehypad just nu.

God Jul önskar
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