Vett & Etikett
Guide

Vad är en årsfest?
Årsfesten är en akademisk middag och är den finaste tillställningen av
alla studerande evenemang. En årsfest är som en födelsedagsfest för
studerandekåren.
Årsfesten börjar traditionsenligt med Solenn akt, som inleds med några
tal och avslutas med hälsningar från inbjudna gäster och föreningar.
Efter solenn akten blir det avslappnande mingel före själva årsfestsupén
börjar. Under kvällen bjuds det på tre rätters middag, minnesvärda tal
och snapsvisor titt som tätt.

Hur skall jag klä mig?
På årsfesten är klädkoden frack eller högtidsdräkt, detta innebär för
herrarna frack eller mörk kostym medan damerna bär långklänningar.

Herrar
För herrarna är det rekommenderat att ha frack med vit fluga. Om du
bär frack, lämna armbandsuret hemma (fickur kan användas). Smoking
lämpar sig inte på akademiska årsfester.
Även mörk (svart eller mörkblå) kostym går. Till kostymen används vit
skjorta och diskret slips, inte fluga. Med den mörka kostymen får man
bära armbandsur. Kostym i granna färger är inte tillåtna.
Till klädseln rekommenderas:
• Svarta (lack)skor
• Svarta strumpor

Damer
Damerna bär långklänning alltså bal- eller aftonklänning. Klänningen bör
täcka vristerna, coctailklänningar är alltså inte tillåtna. Skorna skall gärna
täcka tårna, alltså är pumps att föredra framför sandaler.
Axlarna skall vara täckta tills supén. Alla armlängder godkänns; har man
en klänning som lämnar axlarna bara kan man använda sig av en sjal
eller kofta. Långa handskar är tillåtet och tas av vid bordet.
Håret ska vara uppsatt så att nacken syns men annors är frisyrstilen fri.
Till efterfesten eller nachspiel som det också kallas kan man byta till
cocktail klänning ifall man känner för det.

Det anses inte vara god sed att avvika från klädkoden.

Kårband
Till festdräkten bär man band som visar vilka organisationer man tillhör,
d.v.s. kårband, nationsband, specialföreningsband osv. Medlemmar, före
detta medlemmar samt hedersmedlemmar har rätt att bära ASKs
kårband.

Kårband för herrar
Till frack fästs kårbandet innanför fracken under västen från höger axel
ner mot vänster sida. Man fäster bandet bäst med säkerhetsnålar på
västen, skjortan eller hängslena.
Till kostym skall kårbandet bäras som kortare version över vänster
kavajslag. Fäst då bandets ända under kanterna så att de inte syns.

Kårband för damer
Damer bär kårbandet som en ”rosett” på vänster sida. För damerna
gäller regeln att bandet inte ska ligga mot bar hud. Rosetten skall vara
högst 80 mm bred.

Under supén
Årsfestdeltagare bör respektera toastmaster och årsfestmarskalkens
auktoritet, spontana utrop och annat utanför programmet är mycket
oartigt! Obesvera att årsfesten inte är en sitz.
Hälsa på ditt bordssällskap.
Att upprätthålla samtalet med sitt bordssällskap är en god sed.
Damer skålar först till vänster, sedan till höger och till sist rakt fram.
Herrar först till höger, sedan till vänster och till sist rakt fram.
När någon håller tal eller det framförs ett program är det inte artigt att
diskutera med sina brodsgrannar eller ta för sig av maten. Man sitter
tyst och lyssnar tills framförandet är slut dock anses okej att dricka
under framföranden men besticken hålls på bordet.
Behöver du gå på toaletten, försök att spara det till konferensen alltså
pausen. Etiketten är att man inte går från bordet före det. Ifall du ändå
måste besöka toaletten gör det diskret!
När man har ätit klart lägger man båda besticken så att de är på klockan
5 så att servitörerna vet att du är klar.

