
LARS/LAOS-bal våren 2015 

 
Den 21:a mars går vårens bal av stapeln! 
 
Balen anordnas tillsammans med LAOS, Lunds Akademiska Officerssällskap, och äger rum i 
Mässen, deras lokal i AF-borgen. Balen är heldagstillställning som dels består av en dagsaktivitet, 
en sittning på kvällen samt eftersläpp på Lunds Nations bal, Finnfesten. Klädkod under kvällen är 
högtidsdräkt. 
 
Priset brukar ligga runt 300 kronor och inkluderar lunch, trerättersmiddag inklusive alkohol eller 
alkoholfri dryck samt eftersläpp. Exakt pris kommer att meddelas innan anmälan öppnar. 
Anledningen till att vi kan hålla ett så pass lågt pris är att vi själva lagar maten, serverar och 
städar dagen efter. Det är därför bra att vara medveten om att alla som går på balen förväntas 
hjälpa till med någon av dessa uppgifter. 
 
Anmälan till balen öppnar söndagen den 1:a mars, kl 21:00. Det finns ett begränsat antal platser 
och de brukar ta slut inom några sekunder. Det gäller alltså att vara ute i tid då det är först till 
kvarn som gäller. De som betalat medlemsavgift till LARS samt de som är studerande har förtur. 
 
Du anmäler Dig genom att skicka ett mail till fest@lundsstudentryttare.se där Du anger namn 
och telefonnummer samt eventuella allergier eller mat- och dryckespreferenser. 
 
*********************************** 
 

LARS/LAOS - Spring Ball 2015 
 

On March 21:st it is time for the spring ball! 

 

The ball is organized in collaboration with LAOS, Lunds Academical Officer Society, and takes 

place in their hall in the AF-castle. The ball is a full day event which includes an activity during 

the day, a dinner and an after party at Finnfesten, held by Lunds Nation. The dress code for the 

evening is white tie. 

 

The price is usually around 300 SEK and includes lunch, a three course meal with alcoholic or 

non-alcoholic beverage and the after party. Exact price will be announced before the registration 

opens. The reason why we’re able to keep the price so low is because we prepare and serve the 

food ourselves as well as clean up the day after. Take note of the fact that everyone who attends 

is expected to help with one of these tasks. 

 

The registration for the ball will open on Sunday March 1:st, at 21:00. The places are limited and 

are usually filled up within seconds. The places will be given to the first ones to apply and those 

who have paid the membership to LARS and those who are currently studying have priority. 

 

You register by sending an e-mail to fest@lundsstudentryttare.se with your name and phone 

number, as well as allergies or food and beverage preferences. 

mailto:fest@lundsstudentryttare.se
mailto:fest@lundsstudentryttare.se

