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Alternativa förklaringar till golvet i Colosseum
Under BärCon har golvet i Colosseum varit en stor snackis. LiU har täckt det i
plywoodskivor och tejpat ihop dessa med silvertejp. Detta gör det omöjligt att både se och
komma i kontakt med det riktiga golvet.
Den officiella förklaring är att LiU precis innan BärCon lagt nytt golv och inte vill att det ska
förstöras av våra vilda aktiviteter. Fronken skrattar åt detta och presenterar här 3
alternativa förklaringar till att dölja golvet från oss:
1. Som några av er säkert vet som kommer vår tids främsta fysiker, Stephen Hawkings, att
föreläsa på KTH i Stockholm den 24/8. Detta är givetvis en fjäder i hatten för KTH och en
stor prestigeförlust för LiU. Men skam den som ger sig. Fronken har tagit del av den
österikiske LiU-forskaren D. Arthvaders privata anteckningsbok som detaljerat beskriver
hur LiU länge arbetat med att sätta upp ett maskhål mellan golvet i Colosseum i C-huset
och den scen Stephen Hawkings kommer att föreläsa från, allt för att kunna sno honom
och snuva KTH på konfekten. Vid något tillfälle gick dock arbetet med maskhålet allvarligt
fel, och i en anteckning från slutet på juni står det:
"Das hål går icke att schtänga. Fler monschter schlapp ut. De är öfverallt. Vi måschte
täcka öfver hålet."
Kort efter det skickades Profesor Arthvader hem till Österrike och anteckningarna slutar.
Vi har inte lyckats nå profesorn för en kommentar.

Fronken med vädret.
Bärcon, sista dagen innan
smällen! Och folket frågar,
var är värmeböljan?
Kommer det vara varmt
under konventet eller
kommer det regna
konventet igenom?
Det är för tillfället oklart,
men Fronken har hört från
en säker källa att någon
har setts dansa regndans
bakom C-huset. Vem kan
denna mystiska sabotör
vara?

2. LiU är ett universitet året om, och erbjuder sommarkurser under juni till augusti. Dessa
kurser rör både traditionella skolämnen som matematik, ekonomi och språk, men det finns
också ett antal kurser som ges av den mystiska DADA-institutionen.
Många kurser blir det dock kortvariga, då lärarna faller offer för de tekniker de ska lära ut
skydd mot. En lektor på fakulteten, som vill vara anonym, förklarar:
"Kursen innehåller en rad farliga moment som eleverna ska lära sig hantera, ibland blir det
fel, deal with it."
Universitetsledningen ville inte kommentera påståendet att det skulle finnas ett gigantiskt
demoniskt pentagram målat under plywooden i Colosseum, men då vi på Fronken lever
enligt devisen "Vi skriver vad vi vill" så kan vi med säkerhet bekräfta att det är så.
3. Den tredje förklaringen Fronken idag kan presentera är både sannolikare och mer
otrolig än de tidigare. Efter succen med att lägga golv på isen i SAAB Arena har NärCon
nu tagit det hela ett steg längre. Man har övertalat LiU om att lägga is på hela golvet i
Colosseum, och fredag kväll, efter NCC, kommer plywooden rivas upp och en stor
Cosplay On Ice-show dra igång.
På frågan om var publiken ska sitta för att se showen får vi en klassisk "No Comment", så
Fronken förutsätter att detta inte har tänkts på, och att den egentliga anledningen till
isbanan är att Ullis och Samuel vill briljera med sin inövade konståkningsrutin, som de
döpt till "Final Boss Fight".
Det går inte att veta säkert vad som finns under plywooden, men vi kan veta säkert att det
troligen inte borde vara ett hypotetiskt maskhåls pentagram i is. Och som
sannolikhetslärans tredje lag säger: "Om alla alternativ tillsammans inte går ihop så måste
det vara något av alternativen enskilt, eller inget alls, sannolikhet är egentligen bara bluff."

Insändare

Skicka in en insändare
till Fronken
073 3611339.

Dagens rykte
Ryktet går att NärCon har
sålt husvagnsbiljetter,
utan att faktiskt veta om
det husvagnscampingen
finns. En person insatt i
ärendet kallar campingen
för “NärCons Loch Ness”.

Jag är en vanlig man. Jag har vanliga behov. Jag tränar vanligt på
campushallen. Jag äter vanligt på McDonalds. Vanligtvis i tränar jag och äter i
följd. Vanligtvis skriver jag inte till Fronken.
NärCons ovanliga stängsel hindrar min vanliga rutin. Nu behöver jag gå ovanligt
långt. Detta gör mig ovanligt arg. Snälla gör en vanlig man en ovanligt snäll
tjänst. Riv det ovanliga stängslet ovanligt fort!
/En vanlig Man

Bärconavtalet
Fronken har från en säker källa fått reda på att BärCon inte alls som tidigare trots
varit till för att rigga upp inför Närcon så snabbt som möjligt. Fronken kan avslöja
att även om Närcon riggas upp under BärCon är huvudsyftet istället att testa
hållbarheten på palldragare och andra hjälpmedel som används under upprigget.
Enligt informationen ska avtalet som är skrivet mellan Närcon Eventbyrå AB och
den okända tillverkaren av dessa materiel ge Eventbyrån ett belopp med sju
siffror. Ingen av Byråirektörerna gick att nå för en kommentar kring detta avtal.

Fronken testar bord
Bärcon är i full gång och överallt är det full aktivitet med saker som bärs, tält som
reses och samtal om saker som blir försenade. Det är även under Bärcon som
allas favoritsysselsättning bordsbärning äger rum. Alla har sin egen favorit av de
bord som har turen att ha klarat de hårda intagningskraven för att bli accepterade
som officella NärCon bord. Fronken har tagit på sig att sätta denna samling av
bordvärldens elit på prov för att komma fram till vilket bord som faktiskt är det
bästa NärCon bordet.
Fronkens utsände började redan under måndagen med den svåra uppgiften att gallra
ner urvalet från de hundratals typer av bord som används under NärCon till de få vi kom
att recensera. Efter de inledande testerna där vår utsände fick stöta på allt från bord
som hade hjul men som som ej gick att rulla till en incident där ett bord visade sig vara
en mycket trött panda var det till slut fem bord som reste sig över mängden.
Det första bordet kommer ifrån terrasovsalarna. Borden därifrån har ett ryckte om sej att vara dränkt i ångesten från
studenter som skrivit tentamen på dem. Andra igenkännande drag hos dessa bord är deras förmåga att göra
komradiokommunikation med terra näst intill omöjlig.
Bord nummer två är ett bord från C-huset. Borden därifrån har en mångsidighet som andra bord bara kan drömma om.
Med meriter som cafeteria bord, försäljningsbord, glassbarsbord m.m. Det finns även dem som säger att dessa bord
även kan användas som garderob.
Nästa bord kommer från key-huset och är därför i NärCon sammanhang ett ganska nytt bord. Då key-huset har starka
kopplingar till spel i olika former är det inte osannolikt att dessa bord är väldigt stabila och likt tetris block kräver minimala
ansträngningar för att stapla.
Det näst sista bordet kommer från den skara bord som används vid Närcons berömda grill.
Grillen som förövrigt är den enda av NärCons matställen som har fått 5 av 5 guldspadar i fronkens matguide. Dessa bord
brukar alltid ha en svag doft av stekolja och är enligt tidigare ansvariga för grillen väldigt goda att äta med majonnäs och
gurka.
Det sista bordet är lite av en darkhorse och är bordet från årets Rpr rum. Bordet rycktas innehålla en komplett lista på
samtliga arrangörer och den skall även hålla räkningen på hur många gånger som NärCon-staben har använt sig av
uttrycket högst oklart.
För att av göra vilket bord som faktiskt är det bästa bordet på NärCon testar vi endast den i särklass viktigaste
egenskapen. Hur är bordet att bära ?
Terrabordet det svåraste bordet att bära. Inte för att det var speciellt tungt utan för att det verkade som att bordet drog till
sig trötta pandor. Vi fick till slut ge upp alla försök till att bära bordet och istället lämna över ansvaret till närmaste OA.
C-hus-bordet hade däremot lite av en motsatt effekt då man kände att ett bord inte var tillräckligt och man ville bära flera
samtidigt. Efter upprepade tillsägningar om att sluta bära bord blev vi tillsist stoppade av LiUs väktare då vi börjat stapla
bord på blå havet.
Key-hus-bordet var en av de enklaste bordet Fronken någonsin har försökt bära. Med en ny modern design är Fronken
övertygade om att detta bord kommer vara en stor snackis på framtida Bärcon.
Grillens bord var en kletig historia. Resterna av stekoljan gjorde att bordet gång på gång gled hur händerna. Det fanns
också en mystisk fläck på ovansidan som Fronken hoppas är en rest av när Tan Tan lagade mat där föra året. Efter
denna kladdiga utmaning kände sej Fronkens utsände sig tvingad till en dusch.
RPR-bordet skapade en del problem när vi skulle ta ut det för testning. Då ingen OA var informerad om att vi skulle testa
detta bord vi fick vi inte beträda trsökeln till RPR. Efter lite diskussion och kohandel fick vi tillstånd att bära bordet inne i
rummet, och till vår besvikelse var det precis som att bära ett vanligt långbord.
Vi kan nu konstatera att det bord som alla andra bord borde
sträva efter och det bästa bordet på Närcon är bordet i C-huset.
På ett beroendeframkallande sätt är det aldrig tråkigt att bära.
Fronkens utsände fann det ävem väldigt tillfredsställande att
bygga cirklar med borden.

Fronken nterjvuar
Sindre, Kommitén
BärCon är snart över för den här gången, hur känns
det?
Jag, till skillnad från många andra, har faktiskt inte varit
lika peppad på BärCon som jag varit på NärCon, så jag
ser fram emot att det snart är slut.
Jaha, vad är det du inte gillar med BärCon? Tycker du
inte om att bära bord?!?!?
Självklart tycker jag om att bära bord, men när jag gick
med i kommitén så lovades jag att det skulle arbeta lite
arbete och mycket relaxing när väl NärCon började, och
det ser jag fram emot. Från torsdag blir det solglasögon,
smoothies och hängmatta i RPR. Inte ett moln på himlen
och inte ett problem i sikte.
Om du tänker tillbaka på dina tidigare erfarenheter,
tycker du det känns realistiskt?
Det här NärCon’et blir annorlunda! Det har Staben lovat!
Så fort allt är lugnt ska vi i kommitén bara chilla och äta
morötter. Det kommer bli så skönt. Jag, Max och Petra ser
alla jättemycket fram emot ett lugnt NärCon i år.
Du tror inte Staben och de gamla kommitearna kan ha
lurat er?
Det tror jag inte, de har alla en så ärlig uppsyn. Men nu är
jag sen till Anime-school, måste springa!

GOAT Förfasas över Nymodigheter

Representanter för GOAT (Gamla OmrådesAnsvarigas Team) besökte på onsdagen NärCon för att se till så att allting är lika
jävligt som på deras tid, och de förfasas över de förbättringar som genomförts.
Maria Hedvall, ex Skafferi och PeSeansvarig, tar upp problematiken med personalmat och bristen på matbiljetter: Om du
inte har ett aktiv incitament att locka dina pandor med, hur ska du då kunna tvinga dem ta det där extra dygnspasset 02-01?
Hungriga pandor är lättstyrda pandor!
Sussana Löwstedt, Info och Välgörenhetsdrottning, är mycket upprörd över att banden delas ut till pandor under själva
konventet: Varför skulle någon vara med under slutstädet om de inte utlovades en 20cm lång tygremsa efter 15 timmars slit?
Det är madness!
Joel Stenberg, expert inom Insläpp och Entré, rasar på beslutet att låta besökare gå innanför stängslet under onsdagen: Hur
ska vi få en ordentlig kaoskö utan att stänga ute alla besökare till ett godtyckligt klockslag?! Gör om, gör rätt!
De är alla rörande överens om hur dessa förbättringar ska bekämpas: Låt GOAT ha sista ordet i alla beslut. Då kommer
inget någonsin förändras till det bättre, precis som det ska vara.
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