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Chefen presenterar
Ända sedan Le Mans 2019 har vi velat vrida klockan framåt i tiden och besöka
vårat favoritevent ännu ett år. Men att resa till framtiden var inte en möjlighet
utan allt vi har kunnat göra har varit att längta. Och som vi har längtat efter
den första helgen i oktober, då till och med tidsresor kommer vara möjliga.
Tiden är äntligen kommen för oss i Festmaskineriet att presentera årets upplaga av Nordens största trampbilstävling, Le Mans – Timetravel, escape the
ordinary!
Efter en vår fylld av besvikelse och inställda fester är vi i Festmaskineriet
säkra på att du, precis som alla andra studenter på Liu suktar efter spänning
och äventyr. För att få ta del av allt detta är allt du behöver göra att dra ihop
ett gäng tidsresenärer och anmäla ett lag till den fartfyllda tävlingen. Trampa
er genom tiderna och upplev en helg utöver det vanliga, trampbilar i mängder,
tidernas mat och ett och annat tillfälle att förtära årets Le Mans öl och annan
dryck. Höstens fetaste helg kommer erbjuda allt.
Om du har några frågor eller undrar något, kanske vill veta vad du ska göra för
matlådor i veckan? Eller vilket år trampbilarna på Le Mans kommer få vingar?
Ryck tag i någon av oss tolv rödgula figurer
som vandrar runt på campus, skriv ett
meddelande på Facebook eller skrik
frågan tillräckligt högt så lovar jag
att vi kommer svara!
Till sist vill jag påminna om att man
bara ångrar det man inte gjorde, så
ta tillvara på tiden du har och häng
med oss på Le Mans!
Anna Lindqvist
Festmaskinist 20/21
(astronaut)

Stallis informerar
Som vi har längtat, nu är det äntligen, ÄNTLIGEN dags - årets mest fartfyllda
evenemang tar oss den här gången till tidsdimensioner vi hittills bara drömt
om att besöka.
Vi i festmaskineriet har jobbat, planerat och hållit alla tummar och tår för att
årets mest spektakulära helg ska kunna bli av och nu är vi så otroligt glada att
vi ska få göra denna tidresa tillsammans med er. Fly vardagen tillsammans
med oss en stund genom att kliva rakt in i framtidens högteknologiska
AI-värld, 80-talets neonrosa värld eller den tid ni själva alltid drömt om att
besöka.
Ladda upp tillsammans med dina vänner, sätt dig i tidskapseln och delta i alla
festligheter, detta vill ingen missa! Känner du dig tävlingssugen hugger du
också tag i dina snabbaste vänner, bildar ett lag och bestämmer er för ert
vinnande tidskoncept som gör att trampar snabbare än vad ni någonsin
trampat förut!
Frida Wallin (OBS! Hon härjar runt på campus med blått hår numera, ifall ni inte skulle
känna igen henne).

Stallchef 20/21

Säkra din tidsresa och skaffa stallplats till årest helg!
När: 24 September kl 06.00
Var: Skrivsalen
Pris: 695 kr/person.

Le Mans - veckan
30/10 - Onsdag, mer känt som Lillördag

Tiden är kommen och det är dags att börja tagga igång den mest storslagna
veckan på året! Detta kommer göras i Gasquen kl 15.00 där Pub-M håller en
Tagga Le Mans Pub för alla taggade tidsresenärer! Här kommer det finnas
chans att knipa Le Mans ölen; Le ManSpace n’ time!

1/10 - Torsdag = helg

Inte kommer självaste Torsdagskröken bara vara temaenlig till årets
Tidsresande upplaga av Le Mans. Detta är det ypperliga tillfället att
förbereda och ladda upp med ett par Le ManSpace n’ time (om det finns några
kvar) innan helgen flyger iväg. Efter Kröken kommer den fulaste sittningen
genom tiderna att gå av stapeln. Här kommer lagen lära känna varandra på
nya dimensioner. Denna sittningen kommer ta plats i Gasquen och Baljan där
det kommer ske mycket sång, ståhej och god mat!

2/10 - Fredag - 100% lit

Efter en fulsittning behövs nya krafter inför vad som komma skall, tro oss.
Därför kommer det bjudas på en hejdundrande laglunch på Flamman, här
kommer man också kunna tjuvträna på att trampa trampbil och börja återställa sig för nya roligheter. Kvällen är ett bra tillfälle att prova på att ta sig till nya
ställen med hjälp av någon av Öl & Bars drinkar.

3/10 - Lördag - absolut bästa dagen på året!!

Dagen vi alla har väntat på, inget mindre än Nordens Största
Trampbilstävling! Nu ska alla lagen göra upp om vilket stall som har de
snabbaste tidsresenärerna, vilka som skapat den mest tidslösa hjälmen och
vilka som har den mest episka utklädnaden! Denna fartfyllda tävlingen kommer ta plats på Blå Havet där det kommer finnas en otrolig bana med massa
kul som trambilarna behöver korsa. Efter denna otroliga tävling kommer en
finsittning i ära till den finaste veckan på året. Denna kommer hållas i Kårallen och det är här årets vinnare av Le Mans 2020 kommer att krönas.

4/10 - Söndag - också kallat vilodagen

Res tillbaka till måndag och upplev en helt magisk vecka igen!! (Om man bara
kunde leva Le Mans på repeat)

tidlagar
Noomi, BF med vädergud
och sponsansvarig.
-Alltid sol

§ Varje stall, alltså lag, består utav 8 till 12
sjukt taggade tidsresenärer.
§ Det är förbjudet att hålla fast, knuffa eller göra
annat för att förstöra för andra tidsresenärer
som befinner sig i tidsmaskiner på banan.
§ Alkohol är inte tillåtet på banområdet oavsett
tidsepok och tid på dygnet. Ha i åtanke att
tidsresande kräver en del fokus när det väl går
i ljusets hastighet på en krokig bana.
§ Extra viktigt i år är att vara i god tid till er
tävlingstid, fråga Festmaskineriet ifall något är
oklart och lyssna på oss och funktionärerna
då det finns restriktioner vi alla måste
respektera.

§ Av säkerhetsskäl får tidsresor inte utföras utan en hjälm. Därför ska varje
lag
tillsammans skapa en så magnifik hjälm som dem bara kan. Hjälmen
kommer agera stafettpinne under tävlingen så utforma den väl!
§ Tidsresenärer som inte befinner sig i en
tidsmaskin (trampbil) uppmanas att inte
befinna sig på banan under racet. Om en
resenär mot förmodan är i vägen för en
tidsmaskin är det okej att tuta(=göra sitt
höst skrik) och blunda i hopp om det bästa.
§ Håll sisådär 1,5 m avstånd till andra under
helgen och alltid, lyssna på Tegnell <3

Samuel, personal och bokning
vinner alla argument, farlig

Mos erbjuder
Hej alla tidsresande!
Tidsresande kräver som känt mycket bränsle, så man blir lätt hungrig när man
trampar genom tiderna. På Le Mans 2020 kommer det därför såklart att
serveras mat som får dig att glömma både tid och rum. För vad är egentligen
mer tidslöst än riktigt god mat?
Festhelgen inleds med lagsittning där vi tillsammans laddar upp med bränsle
för att alla tidsresande ska orka trampa lite fortare och nå lite högre
dimensioner.
På lördagen är den legendariska tävlingen kommen!! Tävlingsdagen hoppas
jag att ni alla, lag som streamingtittare, inleder med en stadig brunch, en och
annan mimosa och såklart ett GOTT humör!!!!
Detta görs på valfri plats och i valfri tid men förslagsvis Linköping 3/10 2020
så att ni inte missar en sekund av denna feta dag.
Styr du din DeLorean (eller annat valfritt tidsfordon) till lördagskvällen på
Kårallen är det finsittning för lagen som gäller. Tiden är nu kommen för lagen
att att visa upp sina finaste kläder och äta riktigt smarrig mat som får en att
vilja festa vidare resten av decenniet. Lovar det blir alla tiders!!
Så knappa in datumen 1- 3 oktober 2020,
så ses vi på Le Mat!!
Klara Becker
Mat och Sittning 20/21
(också astronaut)

Ett skämt:
Vad heter McDonalds nya fiskburgare?
– Mc-rill

Pr&info streamar
I år tar vi tekniken i egna händer och sänder
tävlingen Live från Blå Havet. Ni kommer kunna
integrera med de tävlande, smöra för Stallis och
hetsa den redan hetsiga stämningen!
Livestreamen startar 11:30 på Festmaskineriets
Facebook.
Tune in!
Albert Jonsson
PR&Info 20/21
Liveare och höjer medellängden i FM.

Öl&bar läskar
Då var det dags för mig som dryckesansvarig att guida er genom de
törstsläckare som kommer ta er till nya dimensioner under Le Mans-veckan.
Tyvärr kommer inte jag få servera er alla otroliga dryckestips en svettig natt på
Kårallen detta år. Men frukta inte, dessa fenomenala törstsläckare går lika bra
att avnjuta hemma i lägenheten till vår livestream!
Trots pandemin så har vi hållit hårt i våra traditioner och även detta år
kommer en fantastisk Le Mans-öl serveras. Det är en Pale Ale med inslag av
				
apelsinskal, nektarin och örter som kommer
				
läska riktigt ordentligt oavsett vilket tidsrum ni
				
befinner er i. Denna öl smakar lika bra under
				
dåtid, nutid och framtid men framförallt smakar
				
den bäst under Le Mans 2020.
				
Vill man knipa ett exemplar av årets Le Mans				
öl fårn se till att befinna sig på Le Mans-puben
				
och TorsdagsKröken under Le Mans-veckan. Detta
			
är enda tillfällena man får chansen att norpa en
Le ManSpace n’ time, so be there or be E=mc^2!
		
		

Matilda Svensson		
Öl&Bar 20/21

Sjuk dalmål på fyllan, säger sulla??

Drick tillbaka tiden
Här kommer Le Mans drinkarna! Dessa godingar kommer finnas tillgängliga
på Flamman men går lika bra att göra själv.
Passion for the Past
4 cl Vodka
2 cl Limesaft
6 cl Passionfruktsjuice
7up
IDrink
2 cl Vodka
2 cl Sourz apple
2 cl Citronjuice
7up
Mynta
Äpple

Colliding with the future
5 cl Gin
3 cl Citronsaft
2 cl Sockerlag
5 cl Sodavatten
Delorean-bränsle
4 cl Ljus rom
3 cl Limejuice
3 cl Sockerlag
4 cl Sodavatten
Mynta
Blåbär

		Hot Shot
Har du råkat resa alldeles
för lång tillbaka och hamnat
i istiden? Eller har du bara cyklat
hem från campus en kall och
blåsig dag? Då kommer denna
klassiker värma och pigga upp
vilken frussen stackare som helst!

Minttu
Längtar du istället till		
isande kyla kommer
den här mintdrömmen att ta dig
direkt till en härlig skidbacke
långt bort i Alperna.

Heligt vatten, (Jesus gjorde de till vin)
Sist, men absolut inte minst, vill jag hylla
varje lyckad festdags bästa vän!

Bygg Berättar
Tjeena tjeena!
Då var det dendär tiden på året igen när en massa studenter trampar runt
i trampbilar och har det gött. Vi i Festmaskineriet presenterar stolt alla års
fetaste tävling med denna resa genom tiden. Oavsett om det är 1985, 2015
eller tiden framöver du har sikte på kan Le Mans ta dig dit. Därför vill jag som
byggmästare visa er det som får dig att flyttas i tiden,
tävlingsbanan. För dit vi är påväg behöver vi inga vanliga vägar.
Runt denna fantastiska skapelse gäller inte traditionell logik som “Don’t drink
and drive” eller “Slow and steady wins the race”. Tvärtom går tiden snabbare
med en (läs tio) öl i kroppen och ett galet trampade. För om mina
beräkningar är rätt kommer du få se något sjukt när kärran kommer upp i
141 km/h. Så ladda upp bilen med lite rykande hett plutonium, hoppa in och
trampa runt banan som tar dig till framtiden.
August Johansson --->
Byggmästare & Gyckelansvarig 20/21
VTI expert.

Tim The cash king,
muskel och strippansvarig

Banan /Guleböj

A-HUSET

Under tidsresan (tävlingen) kommer
det finnas sju hinder att ta sig igenom
eller över. Detta ska göras på så kort tid
som möjligt, om man vill vinna förstås.
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2. Framtidsstänket ha koll på en livboj
i närheten ifall ni skulle ramla i detta
vattenfyllda hindret. Eller fråga Jesus
hur man går på vatten?
3. The Small Bang, ni har alla hört
talas om The Big Bang nu ska ni över
något lite mindre men minst lika viktigt.
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4. Glidmaskin, håll i hjälmen för här
har ingen kontroll!
5. Paradoxerna det farligaste hindret
på resan, här gäller det att ta fart och styra
ordentligt så man inte hamnar i fel tidsepok.
6. Gravitationsfält, glöm inte att den har många krökar
och att tiden är relativ.
7. Maskhålet, se till att veta vad som är upp och ner,
bak och fram och vad klockan är. För när ni åker
igenom detta hinder är det inte 100% att ni kommer
komma ut igen.
A. Liu Fromula, här lagas tidsmaskiner!
B. Start och stall
Arad, skogsrave
C. Sekritariat
och DJ ansvarig
D. Entre
- Älskar Rüssebuss

C
D

CORSON

1. Tidsbron det gäller att ta ordentlig
med fart redan från start så man får
kraft nog att ta sig från nutid till den
tid som väntar på andra sidan.
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redaktionen
Vi i Festmaskineriet gillar att festa, vi tänkte därför ge er våra bästa tipps till
en bra stabil Le Mans vecka.
1. Bakis är bara ett mindset, get over it
2. Glöm inte varannan himmelsjuice
4. T-röd duger om CSN inte räcker
5. Utblandning är onödig vätska och kostnad.
6. Starksprit i all ära, men glöm inte, långburk drar alltid det längsta
		
strået. PRIPPS <33
		
3. Glöm inte att hålla koll på antal enheter.
			TIPS, strecka handen!
		
7. Ingen skämskudde på den som kexar. Kuken
			
gör det varje kväll eller?
		
8. Kaffe är guld, fixa galiano åt hela sällskapet.
		
9. Du klarar mer än du tror.
		
10. Lyssna absolut inte på dessa tips för fan.
Från Två Kukar med klamme/redaktionen
Otto och Lou

FM 20/21
Vi i Festmaskineriet är 12 glada taggade studenter som gör allt i vår makt för
att ni ska få feta fetser under året. Så kom och festa med oss för det blir kul.
(Raderna är ich så om ni inte fattar får ni gissa)
Rad 1: Frida, Stallchef. Behöver aldrig gå, har en egen hunk.
Rad 2: Otto, KUK2. Har en hatt som varit med om mer än oss alla.
Noomi, Väder och näringsliv. Making deals with the devil.
Matilda, Öl och Bar. För bra på att göra goda drinkar.
Tim, Ekonomiansvarig. HUNK och strippare.
August, Bygg och Gyckel. Kan inga gyckel.
Lou, KUKEN. Aldrig tillräckligt full.
Rad 3: Albert, P R och Info. Blondinen som är så jävla lång.
Arad, Ljus och Ljus. Älskar Rüssebuss (egentligen inte).
Rad 4: Samuel, Persona och bokning. Koll på alla bitches.
Klara, Mat och sittning. Låt henne mosa dig för de är hon bra på.
Anna, Festmaskinerist. Bäst på fest såklart.
or

