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Et siste gråtkvalt hallo fra denne redacteuren!
Nå står du med et eksklusivt Spikers i hånda. Det er nemlig det siste Spikerset jeg gir ut
som Redacteur i Aarhønen. Men DET betyr at det neste nummeret er enda mer eksklusivt,
for det blir den neste redacteurens første Spikers. Hvem er den neste spør du...ja, det kan
godt være deg det! Redacteur er uten tvil den kuleste stillinga i H.M. Aarhønens
hovedstyre. Du bestemmer sjøl når Spikers skal komme ut, og du har full veto når det
gjelder hva som skal komme i avisa. Det er riktignok påkrevd at avisa kommer ut nå og
da, med ujevne mellomrom, men det er også utrolig kult å åpne eskene som førstemann
når avisa kommer fra trykken! Så du burde virkelig tenke på det...kanskje du har lyst til å
være med i Hennes Majestets ærverdige hovedstyre? Det er valg snart...du har i alle fall
INGENTING å tape, men mye å vinne!
Håper dere finner mye godsnacks i dette bladet også. Det er en god del Åre-stoff her (spør
du meg er det temmelig flaut hvis du ikke har vært i Åre i år, men nå kan du i alle fall lese
om turen vår her...), det er Byggrevyen 2004 og det er alt om 91-årsselskapet til Hennes
Majestet. Så kos deg, og legg merke til infoen om årets Gen.Fors med valg...et år i
Aarhønen er noe du lever lenge på...
Til slutt vil jeg takke alle som har bidratt med artikler til dette
Spiker’s, og håper dere alle vil kose dere med bladet.
Trine Kvåle Hervik
Redacteuren
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25-29 januar gikk en av årets stor begivenheter av
stabelen. Det myteomspennende ski byen Åre var
klar for å innvaderes av bygg studentene, og
forventningene var skyhøye. Hvor bra var
bakkene og enda viktigere, hvor bra var after
skien? Ville vi møte svenske Stockholms berter?
Ville vi overleve? Tankene som surret rundt i de
mange førsteklassehodene var mange.
Skrevet av Jørgen Hveding Eeg og Øyvind Svare Kristoffersen

Håpet om mye ski kjøring var stort, men
det skulle vise seg at det utagerende

festlivet førte til at det ble mye burger og
færre turer, men det skal legges til at alle
fant veien til bakken hver dag. Før
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afterskien på bygget hver dag var det
obligatorisk vorspiel på hytta med øl og
jäger klokken to. på verdens beste
afterski ble grunnlaget for resten av
kvelden lagt med dans, drikking(masse),
flørting og stage diving.
Texas på afterski!

rekvisita, alt fra skilt, flagg, glass til
handlekurver. Mens andre lettkledd
skulle hilse på den svenske polisen. Ofte
var det også et problem at det var små
glatt i heisen når vi omsider kom hjem til
nachspiel, men som vordene
byggingeniører fantes det alltid løsning
på problemet, og vi passet på å strø

Klokken 18.00 bar det hjem til
hytta for vorspiel nummer 2 og en
allerede ferdig oppvarmet
badstue, mens ølen sto ferdig
temperert på altanen. De som
ikke allerede var
mettet på øl tok seg
tid til å få inn en
liten matbit.
Stereo`n gikk for fult
med svenske hits,
Anton aus Tiröl,
samt at vi på et
tidlig tidspunkt
kunne slå fast at
Drömhus dama går
i 1 bygg og fattar
ingenting.
Slagplaner for
hvordan kveldens
høn skulle lures, ble
også lagt over enda mer øl og jäger. I ni
draget bar det av gårde til byen på
Campus fest, som i år var på Bygget,
Country Club og Diplomat. Noen hang i
baren, andre danset, noen nakne, resten
lettere påkledd. Målet var alltid å sjekke
mest mulig bruder kombinert med å
drikke mest mulig øl, noe som ikke alltid
gikk like bra. På vei til nachspiel gikk det
sport i å låne med seg mest mulig

godt. Bygg jentene var som
oftest smarte nok til å kjøre
eget nach, etter befaring fra
en representant, fant de ut
at guttene passer best på
efterfest alene.
Det meldes om hæla i taket, og et
rekordforsøk eller to, alt fra hvor mange
som kommer inni en dusj på en gang, til
striking fra andre til femte etasje. Ingen
så problemet i å bruke en handlevogn
som transport middel. Og for de som
ikke fikk med seg noen fra det motsatte
kjønn hjem, så var Stiga snowracer en
fin trøst.
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Etter fire dager med kontinuerlig festing,
tett alkohol inntak, speilegg og bacon,
ski og alt Åre innebærer, var det en
sliten men strålende fornøyd gjeng med
førsteklassinger som vendte nesen hjem
mot Trondheim og øvinger den femte
dagen. Samtlige er enige om at dette var
en tur for historiebøkene, og vi ser
allerede frem mot neste år!!!
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Teknologiporten er en nystartet bedriftskontakt som skal drive kontaktskapende
virksomhet mellom næringslivet og linjene underlagt IVT fakultetet.
Grunnlaget for dette samarbeidet er at de syv linjene underlagt fakultetet i stor grad retter
seg mot lignende deler av industrien. Studentene deler mange fag, og jobber med like
typer problemstillinger. Ved å øke samarbeidet linjene mellom, håper vi å kunne skape en
bredere og bedre kontakt med næringslivet. Teknologiporten er dannet for å kunne tilby
bedrifter bedre mulighet til å presentere seg for og drive PR for flere linjer samtidig, og det
til de mer rene ingeniørrettede utdanningslinjene som IVT fakultetet har å tilby.
Teknologiporten jobber side om side med linjenes bedriftskontakter. Dette betyr at hver
linjes bedriftskontakt fortsetter sin virksomhet som før, mens Teknologiporten tilbyr en
løsning for de som ønsker å presentere seg for flere linjer underlagt fakultetet. For at
kommunikasjonen mellom Teknologiporten og linjenes bedriftskontakter skal være best
mulig, er alle linjer representert i Teknologiporten med minst ett medlem, som arbeider for
Teknologiporten, men ivaretar sin respektive linjes bedriftskontakts interesse, og
rapporterer til denne. Vårt øverste organ er også kontrollenheten, som består av
styrelederne fra de syv respektive linjeforeningene.
Teknologiporten skal ikke tjene penger til egen organisasjon. Ved enden av hvert
semester, vil alle inntekter fordeles rettferdig på linjene.
Lurer du på noe? Send en mail til John Almeida: almeida@stud.ntnu.no
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Åre-turen sett fra reseledarens øyne!
Jeg må på min og Inger Lises vegne takke for en flott tur! Dere var alle noen
herlige engler, slike fine hvite med glitter som vi lagde på juleverkstedet rett før jul!
Herlige av dere å komme på den forresten, ja.
Skrevet av Roy Michel Nalbant

Det første jeg gjorde da vi
ankom Åre var å la Kari Bræmnes (!) få
ordet på bussen slik at hun kunne
orientere litt om campus-infernoet (Kari
var hu lille som jeg måtte løfte opp litt

Turene i bakken var skikkelig etterlengta
og det føltes godt å utfordre skjebnen
allerede første dagen (endog det var
jææævla hardt noen steder..)!
De fleste var nok meget gira på
å komme seg nedover etter
hvert og begynne å drekka!
Badstogen var heller ikke å
forakte, ska æ love dæ!
Vorspielet på Canyon 5 var
helt kurant.. Taksi til Bygget!
Bygget var helt grandios den
første dagen (vet forresten
alle hva grandios betyr?) Slå
opp da vel! ☺) Bygget leverte
prima vare. Stemninga var
bra og de øltørste studentene
fikk slokka tørsten!
Knut og jeg koser oss med Jägermeister i bakken!
Undertegnede og Ine (ja, hun
Genialt!
høye blonde som forøvrig
slik at alle kunne se henne... tror heller
presterte å søle vin på lampeskjermen
ikke alle skjønte noe særlig av det hu
vår på hytta! Goddamn!) dansa så
sa.. menmen...). Etter det spurtet jeg så
hælene gnistra på bordet! Det tok ikke
svetteperlene rant i stri strømmer for å
mange minutter før folk så potensialet av
hente heiskort og campus-kort til de 121
å danse oppå sofaryggen. Husker ikke
fæstglade byggstudentene!
nachspielet... Etter den første dagen
Etter å endelig å ha delt ut
mista jeg totalt dagsorienteringa.. hmmm
ørtentoogtyveoggudvethvormange
Det var ofte mye fart og morro
campuskort og liftkort, så vendte de
på Canyon 5. Beklageligvis klarte ikke
fleste snuten mot bakkene på Tegefjäll.
badstu-mesterne Torkild og Øyvind å
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leve opp til fjorårets tilstander i badstua.
dessverre ikke bra nok til at alle ble!
Da hadde de 120oC i badstua, 70 oC på
Likevel fortjener Øyvind Ramsø honnør
o
badet og 40 C i stua! Goddamn, I said
for sin innsats for å få satt det ut i live.
goddamn! Det ble liv for
det! Knut sjonglerte med
den største og sikkert
skarpeste kniven han
fant i skuffen! Gale
mann... Torkild og
Øyvind drev og slo hjul
og tok araberen opp
trappa... Funka ikke det,
nei gutta!
Gutta fra
Calcutta, kara fra
Sahara, mongo fra
Kongo eller bare gutta
jeg bodde med holdt et
Mye folk og bra stemning på afterski på Bygget!
konge vorspiel UTEN
MEG... sukk, var på
Afterskien på onsdag tok
vors i byen.. men da jeg kom hjem,
rimelig av! Bandet Marmelad tok
hehe, så det ut som den reneste
tilskuerne på Bygget med storm! Men
grisestien! Varför? Neeeej! Du har jo
hvor mye skal det til å rocke hundrevis
mej! Det var forøvrig på dette vorspielet
av elleville nordmenn? ”Oh ah,
ei viss blond, høy, trøndertalende jente
Marmelad” slo an!
klarte å søle et par eller HUNDRE
Det er alltid mas og tjas med
skvetter RØDVIN på lampeskjermen!
vaskinga den siste dagen! Gutta jeg
Det er ikke alltid like lurt å være på
bodde med hadde av en eller annen
druen, det sa alltid mamma!
grunn stappa så mye klor i dassen at
Hur tycket ni om taxi-sjåförana?
man kunne risikere å bli klorforgifta av å
Han ene tok helt av! Full maxi-taksi, glatt
være der! Torkild tok saken i egne
føre og så mørkt at fanden hadde trivdes
hender og nøytraliserte klor-lukta like før
der! 160km/t!!! Herlige London, jeg
inspeksjonen fant sted (weiss-bajs)!
trodde jeg skulle miste livet i söta bror!
”Hvilken jæææævla duft?”, var
Afterskien på UFOen på
kommentaren fra svennan som sikker
tirsdagen var slettes ikke dum, men det
tenkte ”forbanna norbaggar!!!” Da hun
tok liksom aldri helt av. Lokalet er litt kjipt
klagde over at ovnen var skitten (som vi
og musikken var heller ikke noe særlig
forøvrig ikke hadde vaska noe spesielt
tyckar jå! Men tendensene var bra, men
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bra..), klarte undertegnede å trykke ut:
”Den ovnen er rein som en barnerumpe,
jeg kunne lætt spist maten rett fra
ovnen!!” Funka fett som fjell det! Hun
bare smalt igjen ovnen! Tching tching!
Siste dagen i bakken var hard
gitt... mjaa
Bussen endelig! Bye bye Åre!
Takk for dine frukter! ☺

Til sist en svensk drikkevisa
som hjalp oss bli fulle og gode på
vorspiel. Vi holdt også varmen i køen
med blant annet denne lille svenske
visen:
”Hästen den har fyra ben, tuppan den
har två og kuken den har ingen ben,
men kuken kan stå ändå! Hej skål!”
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Hei igjen alle byggstudenter.!!

Kanzlerklukk

Nå er valget av nye styrer i Aarhønen rett rundt hjørnet. Det blir artig. Jeg gleder meg til å
se hvem som blir valgt inn. Vil oppfordre dere alle til å stille. Jeg tror det er noe alle kunne
hatt nytte av. Det er ikke bare sinnsykt artig, men man lærer utrolig mye også og blir kjent
med mange bra mennesker.
Still opp på valget selv om du ikke har tenkt til å stille.
Det at valget er rett rundt hjørnet gjør meg også litt trist om hjertet. Det betyr jo at det er
det siste kanzlerklukk jeg får skrive. Nå kommer jeg aldri igjen til å ha en redacteur som
maser på meg fordi jeg alltid er så treig. (Oi så synd)
Det som gjør meg ennå tristere er at styret som har sittet i et år nå, er ferdige. Det har vært
en knallgjeng. De har gjort en topp jobb og stått på slik at alt har kunnet fungere. En STOR
takk til dem. Kommer til å savne myyye å jobbe med dere.
Helgen etter valget er det ÅL (Aarhøne Lekene) som står for tur. For de som ikke har vært
med på det før, er det tiden da byggstudentene inntar studenterhytta og området rundt.
Her er det skihopping, grilling, festing, kostymer og ikke minst runden. På runden er det
om å gjøre å gå flest runder i en merket løype med ski eller hva det måtte være på beina.
Og selvsagt må man ta en toddy (sterk sådan) for hver runde. Kan noen slå rekorden?
Deretter avsluttes det hele med fest på studenterhytta. Jeg vil oppfordre alle til å tenke på
kostymevalg allerede nå.
Tilslutt håper jeg at jeg ser mange av dere på valget og at vi kan snakkast over en toddy
på ÅL.
Snart-ferdig-som-kanzler-og-trist-som-bare-f…-klukk fra Kanzler`n

Mvh

_____________________
Espen Folkedal
Kanzler i H. M. Aarhønen
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I Åre så går’e...
Skrevet av Supertøs

Ryktene om at det var noen/mange av de
store skumle 5.klassingene var i Åre i år (…)
for å terrorisere de yngre og vise dem at de
gamle er eldst er helt sant. På grunn av
svært mange års erfaring, til sammen
faktisk hele 64 år, visste de at det ikke alltid
er like lett å finne igjen vennene sine på en
bra afterski. De visste også at det er bra
afterski i åre. Derfor hadde de produsert
gule og blå t-shirts som skulle gjøre dem
lett gjenkjennelig for hverandre, også etter et visst antall øl som alltid blir konsumert
på afterski. Alle hadde selvfølgelig et
kallenavn på ryggen, for gamle ringrever
reagerer ikke på sitt eget under press (i
dette tilfellet drikkepress), og et nummer
for å bevise sin erfaring med turer til
denne syndens skistad.
Ryktene forteller også at det ikke er så
mye vits i å røpe for mye om de gode
skiforholdene som var i Tege og Duved.
Erfaring viser at det alltid er isete og fullt
av folk i Åre. Nemlig. Noen var ikke like
flittige i bakken på grunn av iherdig
innsats om nettene. ”Vindskeiv” kan
nevnes. Hans påstander om at han var i
bakken senest ett, mens vitner sier to,
ble tilbakevist med følgende kommentar
i ettertid: ”Ett sier jeg!! Det er mulig at
dere ikke hadde stilt klokka til svensk
tid”.
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Øyvinds versjon av YMCA på karaokeanlegget. ”Hvordan tror du det er å være
svensk tyttebærpoliti og skulle kaste ut
”Beckham” og ”Jørna” som danset på
bordet når svarene han fikk på om de
pleier å danse på bordet hjemme er JA!!!
Og da han ba de gå ned fra bordet får
svar som: ”Du skjønner, disse
oljepengene har gått til hodet på oss…”
Men festene stoppet jo ikke etter
afterski. Festene var bra. Flere dager
kom den beryktede tyttebærgjengen. Det

De gule var på Bygget på afterski og
drakk seg utørste for en liten stund hver
dag. Det var det også flere andre som
var. Opptil mange. Og til dere som ikke
var der: dere kan angre. Den siste
dagen spilte Marmeladorkestern og den
stemningen som var da må man helt
tilbake til afterski på Sunwing i 2000 for
å finne. Det var tider det… Men
tirsdagens organiserte afterski på
UFOen med karaoke og tilhørende fest
etterpå bør jo heller ikke glemmes,

kom skriftlige klager, og da man fikk
beskjed om å vise legitimasjon svarte
”Raddis” på følgende måte: ”Jag er bara
sekston år, jag har ingen legitimasjon.
Men jag har en busskort ni kan få se?”
Samme ”Raddis” viste også triks med
magen sin som gjorde enhver gravis
kvinne misunnelig. Hvis det er så enkelt
å se ut som man har svelget en fotball,
så kanskje flere kvinner vil ty til ”Raddismetoden” i stedet for å ha sex… ”Jørna”
hadde den siste natta et veldig godt
forslag. Fordi noe hadde blitt borte i
løpet av turen, mente han at det burde
være mulig å kreve
reiseforsikringsselskapet igjen for dette.
Muligens sterkt påvirket av alkohol ringte

arrangert av Øyvind. Omsetningen var
visst rekordstor (som ikke er noen
bombe for oss byggstudenter), og
stemningen i taket. ”Dildo-Hansen” og
”Raddis” danset som noen prinsesser til
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han derfor til ”Dildo-Hansens” tyske
reiseforsikringsselskap, fra Sverige.
Samtalen gikk omtrent slik: (vil minne
om at dette er et tysk forsikringsselskap i
Tyskland)”Sprechen Sie Deutch?
Sprechen Sie Deutch? Do you talk
English? Okei. I have lost my voice….”
Da la den tyske damen i andre enden på
telefonrøret… Konklusjon: ikke bruk tysk
reiseforsikring hvis du er redd for å miste
stemmen din på
tur/fest/fylla/i åre…

men jeg tipper alkohol og mangel på
alkohol er de viktigste årsakene), men
det viktigste er
å ha det moro,
som
”Hissigpropp”
forklarte oss
jevnlig under
turen. Vår alles
kjære kanzler

er en mester i å blåse
kondomer mens de er
trædd over hodet, en
egenskap som sikkert
ser bra ut på en CV…
Andre
små

Til slutt vil jeg bare komme med en
formaning til dere unge og dog så naive
studenter som ennu ikke har vært så
mange år i Åre: Dere må holde
tradisjonene i hevd ved å besøke Åre
også neste år da ikke så mange av oss
gamle er her lenger. Dere kan drikke
meget av livets sprudlevann der, og det
er sunt for sjel og sinn (om ikke for
lommebok..). Bare se på oss hvor godt
vi holder oss, selv etter både 4 og 5 år i
utlendighet!

fiffigheter:
”Turbo” sov i sin egen seng bare en av
fire netter. Hva gjorde hun de tre andre?
I alle fall en natt på hotell. Litt kaksete!
”Leffa” måtte rope på elgen en tidlig
tirsdags morgen mellom kl 0600 og
0900. Hukommelsen til vedkommende
var ikke helt på topp, men beviser tilsier
at elgen ikke var i toalettet, men i
gangen og på trappa utenfor hytta. Den
ene hytta (eller beboerne i den ene hytta
om du vil) kastet støvsugeren ned trappa
ETTER at hytta var rengjort… ”Pudderludder” ropte og leita etter svenske
damer i ei drosje (hvor det for øvrig bare
var norske gutter). Misforstått litt? Alle
var riktignok ikke like fyrverkeri alle
dagene (grunnene kan være så mange,

Lykke til neste år! Dere som ikke dro i år:
dere vil ikke gå glipp av det en gang til.
Og dere som tenker at det blir ikke like
gøy neste år som det var i år: dere tar
feil! God tur i 2005!
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VALG PÅ GEN. FORS.
15. MARS
15. mars er det igjen valg til Hennes Majestets styrer. En æra er over, en ny skal
begynne...har DU lyst til å være med og forbedre byggstudentenes egen linjeforening? Har
DU lyst til å drive Aarhønekroa på Moholt? Har DU lyst til å være med i hovedstyret? Har
DU lyst til å jobbe opp mot bedrifter i industrikontakten? STILL TIL VALG!!! Måten dette
skjer på er: Det vil bli hengt opp lister utenfor kontoret til Aarhønen om kort tid, der du kan
skrive deg på den stillingen du ønsker å stille til valg på. Deretter må du møte på gen. fors
15. mars, og der blir det valg av de som stiller. Dette skjer ved at alle tilstede stemmer ved
hjelp av stemmesedler.
En rask oversikt over stillingene. (Etter stillingen finner du mailadressa til den som innehar
stillingen i dag. Send gjerne en mail dersom du lurer på mer om stillingen):

Hovedstyret
Kanzler (folkedal@stud.ntnu.no)
Dette er studentenes øverste leder i Hennes Majestets Aarhønens Rike og leder
Hovedstyret med knallhard disiplin. Denne stillingen kan kun innehas av noen som har hatt
et verv i et styre innen Aarhønen før.
Vice-Kanzler (livinger@stud.ntnu.no)
Vice-Kanzler er forrige periodes Kanzler. Vice-Kanzler skal med sin veldige viten og
erfaring bidra til kontinuitet i organisasjonen. Dette betyr at denne stillingen ikke stilles til
valg.
Finance-minister (nedregot@stud.ntnu.no)
Financeminister er ansvarlig for å holde orden på Hennes Majestet Hovedstyrets veldige
rikdommer. Alt som koster penger eller som kan gi avkastning skal gå gjennom
Financeministerens hender.
Notarius Publicus (ingerlk@stud.ntnu.no)
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Notarius Publicus har ansvaret for å nedtegne alle aktiviteter (referater, evalueringer...),
forvalte H.M. Aarhønens arkiv samt besørge all korrespondanse.
Nettmester (stignyla@stud.ntnu.no)
Nettmesteren er H. M. Aarhønen datafaglige guru. Har ansvar for internettsidene til
Hennes Majestet og all e-mail til og fra H. M, samt trykke billetter og administrere alt som
har med data å gjøre.
Redacteur (trinekva@stud.ntnu.no)
Redacteuren har ansvar for linjeforeningens blekke, Spikers Kårner. Den gis ut 4-5 ganger
i semesteret.
Ceremonimester (teigland@stud.ntnu.no)
Ceremonimesteren er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av det seremonielle ved
Hennes Majestets arrangementer (immatrikuleringsfest, bursdagsfest, ÅL...)
Skogvokter (nalbant@stud.ntnu.no)
Skogvokteren er Hovedstyrets bindeledd med øvrige studentaktiviteter. Skogvokteren skal
representere Hennes Majestet Aarhønen i Studentrådet, undervisningsutvalget, være
bindeledd med IACES, aktivt infiltrere og drive kontaktskapende arbeid med øvrige
linjeforeninger ved NTNU samt holde jevnlig kontakt med byggrelaterte linjeforeninger i
nært utland. Øverste ansvar for fadderperioden sammen med Sjæfus Blæstus.
Sjæfus Blæstus (kjellks@stud.ntnu.no)
Sjæfus Blæstus er ansvarlig for å bringe all informasjon ut til medlemmene. Dette skal
gjøres på en mest mulig engasjerende og kreativ måte. Øverste ansvar for fadderperioden
sammen med Skogvokter.

Krosjef (kristiau@stud.ntnu.no)

- 16 -

Spikers Kårner 01-2004

Krosjefen er kontaktleddet mellom Hovedstyret og Krostyret. Hans jobb er å samkjøre
styrene og passe på at beskjeder formidles videre.

Krostyret
Alle i krostyret har ansvar for at kjelleren skal fungere i åpningstidene fredager 19-24, samt
på langåpent.
Krosjef (kristiau@stud.ntnu.no) obs: krosjef er den samme i hoved- og krostyret
Krosjefen er kroens ubestridte leder! Han/Hun skal lede kroen og sitte i H.M. Aarhønens
hovedstyre, hvor han/hun skal ivareta Kjellern's interesser.
Blæstesjef (kveim@stud.ntnu.no)
Blæstesjefen har ansvaret for at folk får vite om alt som skjer på Kjeller`n, samt har ansvar
for kroas hjemmeside.
Økonomisjef (torgem@stud.ntnu.no)
Økonomisjefen har ansvaret for økonomien til kjeller’n.
Vedlikeholdssjef (bullhans@stud.ntnu.no)
Vedlikeholdssjefen har ansvar for at kjelleren til enhver tid er utstyrt med ting som glass,
dopapir og annet småtjafs.
Spritsjef (slobodin@stud.ntnu.no)
Spritsjefen har ansvar for at kjelleren til enhver tid er velutstyrt når det gjelder sprit og gode
sterke drikkevarer.
Ølsjef (chrismik@stud.ntnu.no)
Ølsjefen skal passe på at det alltid er nok øl av et bredt utvalg på kjelleren.
Barvaktssjef (monanils@stud.ntnu.no)
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Barvaktssjefen er ansvarlig for å sette opp lister over barvakter fra første klasse samt følge
opp dette.

Industrikontakten
I industrikontakten blir det i år 3 ledige 2-års verv og 1 ledig 1-års verv. Alle vet kanskje at
vi har ansvaret for PR-møtene (få tak i bedrifter og gjennomføring av møter). I tillegg er vi
studentrepresentanter i Næringslivsringen (NLR) og gruppene/prosjektene der. Hvem som
blir sittende i hver enkelt gruppe i NLR, avgjøres internt i IK. I noen av gruppene kreves det
at representanten sitter i 2 år. Noen sitter i flere grupper.
Næringslivsringen arbeider primært gjennom målrettede prosjekter med deltagere fra
næringslivet, NTNU og Industrikontakten i Aarhønen. Ved årsskiftet 2003/2004 var
virksomheten konsentrert om følgende prosjekter:
R2 Rekruttering her og nå (ledig verv for 2 år)
Øke andelen søkere til byggstudiet av de ungdommer som hver vår er kvalifisert til å søke
om opptak. Utarbeidelse av brosjyremateriell og deltagelse på utdanningsmesser. Har
oppnådd flere søkere og høyere opptakskrav
R3 Ta vare på studentene (ledig verv for 1 år)
Fornøyde studenter er våre beste ambassadører. Forsterke studentenes tilknytning til
næringen og skape følelse av tilhørighet og oppfølging fra 1. årskull. Gjennomført
fadderprogram og byggeplassbesøk. PMS er opprettet
U2 Støtte til sommerjobb (to av IKs medlemmer sitter der for 2 år, nå er det ett ledig verv)
Sørge for at alle byggstudentene ved NTNU som ønsker det får tilbud om relevant
sommerjobb. Styrker tiltaket fra i fjor...
U3 Bærbar PC til alle studentene (selvgående gruppe)
Sørge for at 1.års studentene får et konkurransedyktig tilbud om kjøp av egen bærbar PC.
I fjor kjøpte 82 studenter subsidiert PC
U4 Næringslivsbidrag til PBL (ledig verv for 1 år)
Engasjere næringslivet i tiltak knyttet til prosjektbasert læring (PBL) i de 4 første semestre.
Prøver å øke næringslivets bidrag til BM-fagene
U5 Et attraktivt byggstudium i samspill med næringen (har representant fra IK)
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Bidra til et tettere samspill mellom byggenæringen og NTNU for å utvikle et byggstudium
som tiltrekker seg flinke studenter og gir dem en næringsrelatert utdanning. Gjennomførte
OPS Gløshaugen på BM-dagen
Ellers sitter to av medlemmene i Styret i NLR. Begge sitter for 2 år slik at vi har
overlapping. Det vil si at det blir et ledig verv her. Styret har møter ca 4-5 ganger i året.
I år håper vi at en av de nye kan ta på seg ledervervet i IK. Det er et interessant verv hvor
det kreves oversikt og planlegging. Den nye vil selvsagt få god hjelp av både de som går
ut av IK og de som sitter 1 år til.
Se ellers våre hjemmesider: http://www.aarhonen.ntnu.no
og NLR sine http://www.bygg.ntnu.no/naringslivsringen/

AKT (Aarhønens kulturelle teater)
Det velges en revysjef på Gen. fors. Revysjefen har hovedansvar for å sette opp
byggrevyen, og velger selv et styre til å hjelpe seg. Dette styret skal godkjennes på neste
allmøte. Det er en fordel om revysjefen har vært med i revyen før. (tonjeeid@stud.ntnu.no)

Så, STILL TIL VALG!!!
Og, dette gjelder uansett om du stiller eller ikke, MØT opp på
Gen.Fors. mandag 15. mars i S8 klokka 14.15. Alle
Aarhønens medlemmer burde være der for viktig informasjon
og muligheten til å stemme fram DINE kandidater...
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Byggrevyen 2004? Terningkast?
26. februar var det nok en gang duket for premieren på den årlige byggrevyen. Før
forestillingen startet ble det arrangert revyvorspiel på byggkjelleren før dagens
publikum ble fraktet videre til kveldens forestilling. I det folk ankom Blue Garden ble
de møtt med liv og røre og litt musikk av byggs eget korps Drageren, som stilte opp
som velkomstkomité.
Skrevet av Stig Nyland Andersen

Nytt av året var eget band med Knut
Kure som kapellmester. Bandet sørget
for en glidende overgang mellom de
forskjellige innslagene på scenen, og var
med på å gjøre revyen til en ennå større
höydare. Bra jobbet gutter.

så enkelt å flytte hjemmefra uten mor
som kan rydde hybelen vår og vaske
opp og lage mat. Men det er jo sant. Så
lenge det er en kald øl i kjøleskapet
skulle det gå greit uansett.
Det var også en del (uskyldige??)
intetanende byggstudenter og ansatte
som la ut om sitt hemmelige forhold til
Prinsesse Ragnhild. Her var det virkelig
mange bomber. Rart at ikke noen har

Revyen tok virkelig en del av nåtidens
store saker på kornet. Et av de første
innslagene var hentet rett ut av audition
fra årets Idolkonkurranse. Folkemelodier
forkledd som pop, blondiner som ikke
kan synge, hyl, stripping og muligens
også en og annen som faktisk kan synge
(utrolig nok). Videre var det et
intensivkurs for alle som ikke føler det er

tipset VG eller TV2 om dette ennå.
Kunne vert mange penger å hente for en
fattig byggstudent dette. Avsløringene
kom på rekke og rad om forholdene til
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prinsessen. Noen av de involverte hadde
full kontroll på sitt forhold Andre derimot
virket litt mer usikker på hvor involvert de
egentlig var (eller hva, Espen
Folkedal????).
En annen reportasje var blitt gjort av
noen ville damer fra New York. Carrie og
resten av gjengen hadde reist til
Gløshaugen for å lage en dokumentar
om sex og siv.ingliv. Dessverre ble det
en gang for alle vist at Gløshauggutter er
kjedelige folk som ikke er rede for litt kos
når anledningen byr seg.

dere som ikke fikk sett dette kan
imidlertid løpe på Tapir og kjøpe boken
om angrepene: ”1001 muggsopp”.
Det var også mye annet som stod på
programmet, men har du ikke sett det er
det i så fall ingen andre enn du som kan
klandres. Til deg kan jeg i alle fall si at
du gikk glipp av mye moro.
Etter premieren var det også duket for
premierefest ut i de små timer, men det
er en annen historie…
Til sist vil jeg takke så mye Revysjefen
Tonje,
revystyret og
alle de
involverte
med et
fantastisk
show som
dere bør
være stolte
av.

Andre akt var ikke dårligere enn første
og startet med å gi oss et lite innblikk i
de seneste erotiske arrangementer fra
Trondheims store sexkonge, Tom Ketil
Krogstad. Senere fikk vi sladder fra
byggnytt-redaksjonen der de også var
direkte inne fra de seneste
muggsoppangrepene på Dragvoll med
korrespondent Åsne Seierstad. De av
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Krosjefens hjørne
Nå som jeg går inn i min siste uke som Krosjef, vil jeg benytte muligheten til å takke
Hovedstyret for et helt konge år, alle som har vært innom Kjeller’n og for alle de gode
stundene vi har hatt sammen. Jeg vil også rette en spesiell takk til Krostyret. Dere har alle
sammen gjort en kjempejobb og jeg setter virkelig pris på den innsatsen dere har lagt inn i
Kjeller’n. Bedre gjeng skal man lete lenge etter!
Etter iherdig innsats fra kjellersjefene har SiT Bolig gått med på å begrave stridsøksen
etter et halvår med krangling om åpningstider og husleie. De gode nyhetene er at Kjeller’n
ikke blir lagt ned i 2007 og vi får fortsatt lov til å ha langåpne fester. Det nye krostyret vil
bl.a. få ilddåpen sin i den tradisjonsrike O’ Store Kjellerfest som er den 26. mars. Alle
kjellerne har åpent til kl 0300, og noen heldige Byggstudenter får muligheten til å forsvare
Bygg sin ære i konkurranser som Ludøl og Ølstafetten. Bygg vant Ludøl i fjor og vi skal
vinne i år også!
Til slutt vil jeg bare informere om at ÅL går av stabelen 19. mars. Hvert år går det gamle
og nye krostyret sammen og arrangerer Aarhøne Lekene på Studenterhytta. Der vil det bli
hoppkonkurranse og den årlige Runden som er en utholdenhetsprøve av litt uvant
karakter. Etter mørkets frembrudd vil vi trekke inn på Studenterhytta for å ta badstue og
allsang. Etter en bedre
middag og utdelig av
premier for bl.a. Beste
Kostyme og til vinneren av
Runden fortsetter festen
inn i de lyse morgentimer.
Med det vil jeg takke for
meg og ønske de nye
styrene lykke til!
Med Vennlig Hilsen
Kristian Aunaas
Krosjef H.M. Aarhønen.
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Skrevet av Tonje Eide Helle

Armeringsjern (1998), Byggmakkverk (1999), Ikke i vater (2000), Over en
øl (2001), SIB2002 - Ikke bestått (2002), Men, høna mi får du aldri (2003),
og i år Kvalitetsdeformert. Vi var ganske
spent på korleis revyen i år skulle bli,
men som alle har fått med seg så blei
den ein stor suksess. I vert fall i frå vår
ståstad; på og bak scena.
Vi begynte allereie første veka etter
juleferien med idèmyldring og
manusskriving. Det kom utruleg mange
gode idear som til slutt blei slik som de
såg dei på scena. I januar for vi ein stor
gjeng på hyttetur til Tydal. Det blei ei bratt helg med mykje moro. Pluss i
alle fall 10 minutt med skigåing.
Det må seiast at ein blir ganske så samanspleisa etter så intens jobbing
som det har vore dei siste vekene. Og ein del kommentarar kjem nok til å
bli standarduttrykk, så som: Formen er stigende, Kallæ du mæ feig etc.
Så, kjære medstudentar, de får holde ut med vår interne humor eit par
månadar. Det går over… Fram til neste år… Og at
det er moro med revy? Ja, det seier vel dette bildet
meir om enn tusen ord
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AKT 2004 var:
Tonje Eide Helle (revysjef), Anette
Slåttsveen Krogh (økonomisjef), Marit
Sliper Drugli (kulissesjef),Rein Raaholdt
(lysansvarleg), Knut Kure (lydansvarleg)
Skodespelarar: Anette Kampesæter,
Hege Løtveit, Henning Pettersen, John
Almeida, Jørgen Eeg, Kari Bråtveit, Nina Gjesdahl, Renate Johansen,
Stein Egil Drevdal, Therese Urdahl, Tore Askilsrud , Trine Kvåle Hervik,
Sverre Sten
Bygg bang:
Knut Kure: Synth, fiolin, programmering
Åsmund Brattekås Strandgård: El. gitar
(sologitarist)
Are Kullerud: El. gitar og akk. Gitar (rytmegitar)
Jon Krister Ludvigsen: Bass
Instruktør: Renate Andersen
Kulissar: Kjell Kristian Straume, Ermin Konjhodzic
Lydtekniker: Jørgen Fremstad
Redigering av film: Alexander Brage Hansen
Byggrevyen takkar:
Amatørteaterrådet som har sponsa heile greia,
Drakt og bunadsøm for lån av systue med
tilbehør, Arkivet i Nrk for lydklipp, NTNU drift som
gav oss tavle, Danseinstruktørane: Magnhild
Eliassen og Kari Lillemoen Johansen, Lettlurte
intervjuobjekt, Øyvind Ramsø for lån av
mikrofonar og Blue Garden som lånte oss lokale
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Bursdagsfesten
Linjeforeningen vår, H.M.Aarhønen, er den eldste ved NTNU. Den ble stiftet i 1913.
Den 28. februar ble den 91. gjebursdagsfesten arrangert på Radisson SAS hotell.
Skrevet av Petter Nedregotten

Omtrent 100 glade og festklare
byggstudenter ble mottatt av høytydelig
musikk fra H.M.Aarhønen sitt eget
orkester, Drageren. Under middagen ble

Etter den svært så gode middagen som
ble servert ble det holdt rettssak for de
tre som ble stevnet for retten. Det var
mange heftige diskusjoner i rettssalen
mellom forsvarer og aktor. Men til slutt
ble dommen klar. Tre personer ble dømt
til H.M.Aarhønens strengeste straff. De
ble utnevnt til høyhet for den ærverdige
innsatsen de har gjort for Aarhønen og
byggstudentenes ve og vel over flere år.
De dømte var Liv Inger Brekke(4
klasse), OBELIX(8. klasse) og Lars
Petter Gamlem(4. klasse).

det holdt en meget artig Damenes-og
Herrenes tale(noe mer kan dessverre
ikke utdypes om disse talene). Munkene
gjorde også en glimrende opptreden
under gjebursdagsfesten. SKAM dere
Beton gutter. Hvor var dere?

Liv Inger Brekke ble dømt for sitt
engasjement ho viste det året ho var
kansler. I tilegg har hun vært en
engasjert vicekansler, vært med og talt
byggstudentenes sak i
Næringslivsringen, samt at hun er med i
PMS. Høyhetsnavnet til vår kjære Liv
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Inger ble Hennes Høyhet ”Trusa bak
frem”. Dette navnet ble bestemt etter at
det ble kjent for noen byggstudenter at
hun en gang kom hjem fra byen til sin
elskede med trusa bak frem.
Hmhm…skal tro hva kjæresten tenkte
da?

rekrutteringsgruppen i
Næringslivsringen, samt at han var med
på å starte Teknologiporten. Som nevnt
ovenfor fikk Lars Petter høyhetsnavnet
Hans Høyhet Lettlurt. Dette navnet fordi

OBELIX i 8. klasse(ellers kanskje 9???
hvem vet, tviler sterkt at han selv vet i
hvilken klasse han går) ble utnevnt for
sitt flerårige engasjement for
linjeforeningen. Han var redaktør et år
og viseredaktør året etter, har i flere år
hatt sin egen spalte i Spikers, vært med
på flere byggrevyer og ellers stilt opp for
Høna når det har vært behov for det.
Pga sine sprudlende ideer, på godt og
vondt, ble han Hans Høyhet ”Idefix”.

han ved flere anledninger har blitt
sjekket opp av gutter uten selv å merke
det. En gang gjekk det så langt at han
avtalte å møtes(les date) med en av de
såååå ”kjekke” karene han hadde møtt.

Lars Petter Gamlem har vært en kar
som har bemerket seg for svært mange
byggstudenter, spesielt byggjenter, de
siste årene. Han ble dømt på grunn av
den gode jobben han gjorde som
kjellersjef. I tilegg til den engasjerende
jobben han gjorde som blæstesjef har
”Lettlurt” også talt kjellerens sak overfor
SiT-ledelsen, han er med i

Når middagen var unnagjort var alle
kommet i form og klar for å slippe
dansefoten løs. Med byggs tradisjonelle
gode band svinget og moret mange
byggstudenter seg ut i de sene
nattetimer.
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Nye høyheter i 2004
På Bursdagsfesten 28. februar ble det utnevnt 3 nye høyheter av Hennes Majestet
Aarhønen. En høyhet er en som har gjort noe ekstraordinært for linjeforeningen og
byggstudentenes ve og vel. Årets høyheter ble:

H.H. Idéfix
H.H. Trusa bak fram
H.H. Lettlurt

Eirik Sandaas
Liv-Inger Brekke
Lars Petter Gamlem
Redaksjonen gratulerer!

DALJER
Mange har kanskje sett at noen mennesker ikler gallaantrekkene sine med daljer (ligner på
medaljer), og noen lurer kanskje på hva disse forskjellige daljene betyr. Her kommer en
innføring i de viktigste:
Daljenes utseende:
Høyhetsdalje
Hovedstyredalje
Krostyredalje
Industrikontaktdalje
AKT dalje

Blått overstykke, en til fire sølvgrener og Aarhønen i trekant av
sølv.
1913 overstykke med rødt/mørkerødt bånd og aarhønedalje.
Fåes etter et års tjeneste i hovedstyret.
Som Hovedstyredalje, men med grønt bånd. Et år i Kjellerstyret.
Som Hovedstyredalje, men med hvitt bånd. Verv i
Industrikontakten.
Som hovedstyredalje, men med blått bånd. Verv i AKTstyret
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Visste du at:
-

-

Kanzleren og Ceremonimesteren er sammen? Og har vært det lenge? Og at ikke
vi andre fikk vite NOE???????? Hmmmm....
Beton uteble fra bursdagsfesten? Typisk de småjentene der...
At Semen hadde en fantastisk opptreden på bursdagsfesten? Nåja, den var i alle
fall bedre enn Beton sin...alt er bedre enn ingenting.
Denne sjekkereplikken er blitt brukt av en mannlig tredjeklassing på bygg: ”Eg e
SVÆR”
Noen av tredjeklassegutta også prøver seg på sjekking på SprayDate...
Lars Grande faktisk glemte både revy og bursdagsfest og måtte ringes til?
Unnskyldningen hans? ”Du skjønner, kona mi kom hjem fra Italia i går ;) ”...
En byggutt, la oss si at det er en med munndiaré i tredje klasse, var på sjekkern
på byen. Han satte seg ned i en gjeng med jenter, og skravla i vei. Da kom det fra
ei av jentene: ”Du, kan du ikke sette ned tempoet litt, vi aner ikke hva du prater
om.” Ola: ”Det gjør ikkeno’ jeg kommer tilbake til det.”
At det snart er valg?
At savnet ”Toro Rett i koppen” er kommet til rette igjen?
At hovedstyrets financeminister forsvant til Moholt etter bursdagsfesten? Han
skulle neppe på kjelleren for å si det sånn.
At revyen i år var knallbra?
Noen har uttalt: ”Hvis det lokta, så va da eg så prompa.” Vedkommende ønsker å
være anonym.
Nachspielet på Ramsøs rom blei kasta ut av Royal Garden? De bråkte visst for
mye...hmmm...
Reven var på jakt på nach etter bursdagsfesten?
At ÅL nærmer seg?
At det skjedde mye rart i Åre? Noe har med polisbiler å
gjøre...
Noe har med kameraer å gjøre?
At ”jag så bara några akslar som rørade seg?”
At et par herremennesker i hovedstyret klinte i Åre?
Æ like krrrjæææææm!!!!
At Redacteuren takker for seg med to triste tårer? Takk
for et godt år alle sammen, fortsett med flere gode
sladderhistorier neste år...
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