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Verksamhetsberättelse
D-Group 20/21

Medlemmar i D-Group 20/21

Max Mogren, Chief
Filip Ekström, Ca$h
Anna Höglund, Spons
Oscar Lönnqvist, Webb & ÖD
Elsa Kihlberg Gawell, Biljett & U-Lag
Thor Fernholm, PR & Event
Sofia Bertmar, PR & Personal
Emil Carlsson, Mat & Sittning
Karl (Kryckan) Holmlöv, J^8
Axel Boström, Trykk
Gustav Elmqvist, Trykk
Axel Karlström, Öl & Bar
William Thordson, Werk

Förord
Vårt verksamhetsår har varit präglat av inställda evenemang och en kontinuerlig diskussion om
hur man genomför säkra event som inte bidrar till den smittspridning under pandemin som har
varit. Trots stora motgångar har vi lyckats hålla vår ambition hög och hittat andra sätt att nå ut
till studenter genom till exempel våra taggfilmer.

Nolle-P
Under Nolle-P agerade vi faddrar och tog emot Nollan på deras första dag på universitet för att
försöka lära dem våra kära hejar-ramsor om d-sektionen.. Vi hjälpte även STABEN med
hoben-rigg och jobbade på några sittningar. På grund av COVID kunde vi dessvärre inte hålla i
den traditionsenliga Nollephesten tillsammans med Bi6 och Y6.

Åvvefix

När de nya studenterna äntligen fått sina efterlängtade overaller bokade vi upp en del salar och
bidrog med färg, penslar, revärer och allt annat som behövs för att fixa det viktigaste med
overallen.

Åvveinvigning

Efter att vi hjälpt ettan pimpa sin overaller så var det ju självklart att smutsa ner dem igen. Då
höll vi i en åvveinvigning tillsammans med Läraresektionens festeri, LÄX, där fler utskott och
sektionsmedlemmar hjälpte till oss genom att hålla i diverse fulvinsstationer. Detta skedde på
vallamassivet och från vad vi kunde se såg overaller väldigt smutsiga ut, ett jobb väl lyckat.
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Tenta- & Omtentakravallen

Under denna tid kom skarpare restriktioner som vi var tvungna att följa, och vi ändrade därför
upplägget helt, från en två-dagars kravall till en kubbturnering som vi kallade för Tenta- &
Omtentakubben. Konceptet verkade vara omtyckt av studenter men någon dag innan eventet
skulle tagit rum infördes ytterligare restriktioner i Östergötland. På grund av de restriktionerna
ställde vi tyvärr in evenemanget.

Pryos
På vintermötet fick två nya tillskott i form av Chief & Ca$h, vilka vi snabbt visade vad det innebär
att vara en Groupie. Det var ett mycket roligt tillskott som kom med ny energi till gruppen!

DIMD

Även under DIMD var vi tvungna att anpassa eventet för de restriktioner som var på plats. Vi
löste detta genom gallra ut en majoritet av deltagarna online, genom zoom.  Sedan bjöd vi in
semifinalisterna för att spela de sista matchen live på Flamman. Många sektionsmedlemmar
kom för att se mästerskapet och det var en otrolig bra stämning. Tävlingen livesändes även på
Facebook som även blev riktigt bra. Ett inköp av en led-ring kring darttavlan visade sig vara ett
otroligt bra köp.

DÖMD

Äntligen fick vi chans att inviga våren på riktigt! DÖMD bestod av en hel del olika moment med
pubar, sittning och en riktigt häftig dart turnering. För att låta de som inte haft en darttavla
hemma hos sig innan öppnade vi upp dörrarna på Flamman där man kunde öva upp sin kastarm
och dricka en del bärs. På torsdagen var det pub på Strandgatan 2 där alla lag blev serverade
hamburgare. Under fredagen gallrade vi ut majoriteten av de tävlande genom att köra dart
matcherna över zoom, likt DIMD, och såg till att alla de tävlande hade darttavlor hemma. Efter
att semifinalisterna hade tagits ut så hade vi en online-sittning med en del tävlingar och allsång.

Slutligen var det dags för att kora mästaren i dart. Semifinalen hölls på O´Learys där vi fick
tillgång till ett helt eget rum och med egen bar. Även under DÖMD höll vi en livestream för att så
många som möjlig skulle kunna få se de spännande matcherna! Stämningen i lokalen var helt
otrolig. Innan det sista pilkastet var alldeles tyst i lokalen och alla gäster var fokuserade på vart
pilen skulle landa.

Även fast det mesta under vårt år inte sett ut som vi trodde, har vi haft otroligt roligt
tillsammans och vi är stolta över de evenemang vi har kunnat genomföra.

Jag vill tacka så mycket för sektionens förtroende samt alla utskott som vi har samarbetat med
under verksamhetsåret. Jag vill även passa på att tacka alla Groupies, utan er hade ingenting
varit möjligt. Nu blickar vi fram mot våren och DÖMD!

Max Mogren
Chief D-Group 20/21
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