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Hei igjen!
Nå har hodet og kroppen endelig kommet seg etter Åreturen og da er det
jo på tide å komme med en ny utgave av Spikers:)
I denne utgaven av Spikers Kårner blir det mye valg informasjon i form av
statutter og et gjensyn med Åreturen fra de forskjellige klassene.
I forbindelse med generalforsamlingen den 22. februar vil jeg oppfordre
alle til å møte opp og stemme bra folk inn i de forskjellige styrene. Det
finnes også en drøss av engasjerte og initiativtagere på bygg så…kom
igjen, still til valg i et av styrene!!
Vil også bruke denne anledningen til å si at det å være redacteur er en
utrolig morsom stilling. Det er utrolig gøy å ha en unnskyldning til å være
nysgjerrig om alt og alle på bygg!:) Det er ikke mye som kreves og du får
utrolig mye igjen for den innsatsen du legger i Aarhønen.
Det er nesten litt trist å sitte her og lager min siste Spikers Kårner, men
tusen takk for at jeg fikk muligheten til å være med i hovedstyret. Det har
vært utrolig moro!
Til slutt vil jeg takke alle som har bidratt med artikler til denne utgaven
Spikers, og håper dere vil kose dere
med bladet.
Smask og dask
- Gulli
Redacteur
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Hei alle byggstudentar!
Då har vi vore gjennom det nok ein gong; ÅRE. Og det gjorde like vondt i år som
dei to førre åra, likevel er det vannvittig moro! Sjølv om det nettopp er over og
helsa kanskje er på veg litt oppover igjen er det på tide å sjå litt framover. Om
veldig kort tid er det tid for revy, og eg kan like godt på førehand takke alle som er
med og bidreg til at dette har blitt ein årleg tradisjon. Det er også andre viktige
ting som skjer i nær framtid, bursdagsfesten og revyen er to ting ein absolutt bør
få med seg.
22. februar er det tid for generalforsamling i H.M Aarhønen. Det er då tidfor å
velje inn nye styre. Mange spanande stillingar skal fyllast opp, og eg vil absolutt
oppfordre alle som har lyst til å engasjere seg til å stille til valg. Eit verv i
Aarhønen er ikkje bare veldig moro, men ein blir også kjend med mange nye bra
folk! Og ein ting til; sjølv om du ikkje har tenkt å stille sjølv bør du absolutt stille
opp og stemme inn dei du meiner bør styre Aarhønen vidare.
For meg sjølv er det nesten litt trist å sitje her og hamre ned det siste kanzlerklukk
eg får skrive. Eit år har gått sidan eg vart vald, og for å vere ærleg har eg ikkje
peiling på kor det vart av det året. Styra som har vore i Aarhønen dette året har
gjort ein fantastisk jobb, og eg vil nytte høvet til å takke dei for den innsatsen dei
har lagt ned i verva sine. TUSEN TAKK alle saman!
Etter bursdagsfesten og valget er det tid for ÅL, og som nokre 1.klassingar
påpeika i haust; dette er storebroren til OL! Glade byggstudentar inntek
Studenterhytta og området rundt. Det blir tid for skihopping, aking, grilling, festing,
badstu, kostyme og ikkje minst runden!
Eg håpar at eg ser alle på valget og at vi tar ein toddy på ÅL 16. mars!
Snart-ferdig-som-kanzler-og-det-er-kjipt-klukk frå Kanzleren

____________________
Nils Ånund Smeland
Kanzler i H.M. Aarhønen
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Hei og hopp!!
Håper alle kom fra Åre uten nevneverdige leverskader…..
Som de fleste nok allerede har funnet ut er det nesten umulig å gå gjennom en
hel uke i slengen av studenttilværelsen uten inntak av alkohol. Vi i krostyret skal i
hvert fall gjøre vårt for at alle på bygg får en viss mengde alkohol i kroppen i løpet
av semesteret. På grunn av god oppførsel i høst på langåpent, har vi i vår fått en
ekstra langåpent, hipp hurra!! Så nå har vi to langåpent i løpet av våren.
31.mars: O`store kjellerfest
Hvis du bare skal få med deg en fest i året, er dette festen å gå på. Kvelden
starter med ølstaffet mellom alle kjellerne, og hver linje stiller med lag. Før man
kan begynne å løpe må man styrte en pils, så det er bare å begynne å legge seg i
hard trening.
Videre fortsetter kvelden med ludølturnering. Dette er kort sagt ludo med øl, pluss
noen andre regler. Her er det fordel å kunne drikke mye øl på kort tid (uten å spy),
spyr du tre ganger er du nemlig disket. Hver linje stiller her med en deltager og en
coach. Kjelleren sponser en kasse øl til deltakeren.
Det er selvfølgelig høy partyfaktor på kjelleren hele tiden mens staffet og ludøl
foregår.
22.april: Russefest
Trodde du russetiden var over??? Ikke som NTNU student. En gang i året drar vi
russedressen opp av søppelsekken, tar den på oss og mister fullstendig hodet.
På kjelleren runger gamle og nye russesanger ut av høytalerne. Grilling i
rundkjøringen er igjen høyst aktuelt. Det vil selvsagt bli mulighet for å ta knuter
også.
I tillegg er det planlagt ”Full før barnetv-fest”, 18.mars. Navnet taler for seg.
Også har vi jo Aarhønelekene i bymarka, men runden, hoppkonkurranse,
traktekonkurranse osv. Mer info kommer, så følg nøye med.

Ragnhild Kvame Øvrevik
Krosjef
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Statutter for Hovedstyret
§ 2.1 Kanzler
Kanzler er studentenes øverste leder i Hennes Majestets Aarhønens Rike
og leder Hovedstyret. Kanzlern er økonomisk ansvarlig for alle
linjeforeningens aktiviteter, og har vetorett i saker som angår H. M.
Aarhønens økonomi.
§ 2.2 Vice Kanzler
Vice Kanzler er forrige periodes Kanzler. Vice Kanzler skal med sin
veldige viten og erfaring bidra til kontinuitet i organisasjonen. Vice Kanzler
skal representere Hovedstyret i Næringslivsringen.
§ 2.3 Krosjef
Krosjefen er kontaktleddet mellom Hovedstyret og Krostyret. Hans jobb er
å samkjøre styrene og passe på at beskjeder formidles videre.
§ 2.4 Skogvokter
Skogvokteren er Hovedstyrets bindeledd med øvrige studentaktiviteter.
Skogvokteren skal representere Hennes Majestet Aarhønen i
Studentrådet, drive kontaktskapende arbeid med øvrige linjeforeninger
ved NTNU samt holde jevnlig kontakt med byggrelaterte linjeforeninger i
nært utland.
§ 2.5 Financeminister
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. Finance skal
sørge for at Hovedstyret til enhver tid har et oversiktelig og nøyaktig
regnskap.
§ 2.6 Redacteur
Redacteuren har ansvar for linjeforeningens avis, Spikers Kårner.
Redacteuren kan fritt velge sin redaksjon og bestemmer selv innhold og
utforming på avisen.
§ 2.7 Ceremonimester
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Ceremonimesteren er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av det
seremonielle ved Hennes Majestets arrangementer, Immatikuleringsfesten
og Hennes Majestet Aarhønens Bursdagsfest.
§ 2.8 Notarius Publicus
Notarius Publicus har ansvaret for å nedtegne alle aktiviteter, forvalte
Hennes Majestet Aarhønens arkiv samt besørge all korrespondanse.
§ 2.9 Nettmester
Nettmesteren har ansvar for internettsidene til Hennes Majestet Aarhønen
og all e-mail til og fra Hennes Majestet. Nettemesteren skal også
oppdatere medlemslister og høyhetslister.
§ 2.10 Sjæfus Blæstus
Sjæfus Blæstus er ansvarlig for å bringe all informasjon ut til medlemmene
av Hennes Majestet Aarhønen. Dette skal gjøres på en mest mulig
engasjerende og kreativ måte.
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Statutter for Krostyret
§1
Krostyret skal drive og forvalte Aarhønekroa I Moholt allé 10.
§2
Krosjefen er leder for Krostyret
§3
Når Aarhønekroa er åpen, skal det til enhver tid være en fra Krostyret
tilstede.
§4
Kroa skal økonomisk gå i null. Eventuelt overskudd skal gå tilbake til kroa,
og ikke til personlig vinning for Krostyrets medlemmer.
§5
Kroa burde om mulig ha åpent hver fredag, og også benytte seg av de
mulighetene de har til å ha langåpent.
§6
Kroa skal vedlikeholdes. Krostyret skal hindre forfall av kroa, og gjerne
utbedre standarden.
§7
Krostyret skal stille seg behjelpelig til et hvert arrangement i H.M.
Aarhønens regi. Dette gjelder spesielt: Immatrikuleringsfesten,
Bursdagsfesten, ÅL, Jonatanfesten og Fadderperioden.
§8
Krostyret skal ved arrangementer på Aarhønekroa vise hensyn til sine
omgivelser, og følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer gitt av SiT
Bolig og andre.
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Statutter for Industrikontakten
§1
Industrikontakten (IK) bør holde ett PR-møte i uka, så langt det lar seg
gjøre. Disse kan med fordel holdes på en fast ukedag/ tidspunkt/ sted.
§2
Hvis IK har økonomi til det kan de betale Ekskursjonskomiteen for
organisering under bespisingen. Det er vanlig at ex.com. får halvparten av
betalingen for PR-møtet.
§3
IKs medlemmer velges på Aarhønens generalforsamling. Medlemmene
sitter i en periode på to år. Det velges inn nye medlemmer lik halvparten
av styrets medlemmer hvert år, slik at man får en kontuitet.
§4
IK skal ha et tett samarbeid med Næringslivsringen (NLR), og i samarbeid
med NRL arbeide for prosjekter som kommer alle studentene til gode.
Minst en av studentrepresentantene i hver av gruppene i
Næringslivsringen skal sitte i IK.
§5
IK skal ha en økonomiansvarlig som fører et regnskap som leggs frem på
generalforsamlingen i H. M. Aarhønen. IK skal også ha en leder som kan
fungere som kontaktperson for næringsliv og andre. Denne skal være
likestilt med de øvrige medlemmene i styret, og blir valgt internt i IK.
§6
Om ett medlem faller fra er det opp til de øvrige om man vil velge inn et
nytt eller ikke. Dette valget kan foregå internt i IK. Dette nye medlems
periode bestemmes av det sittende styret.
§7
Interne strider eller andre problemer knyttet til IK vurderes internt om man
vil søke ekstern hjelp eller ikke. Disse problemene forventes ikke
rapportert til noen utenforstående.
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§8
Utnevnelse til gruppene i NLR skjer internt i IK etter valget. Det er ønskelig
at representantene sitter i de samme gruppene gjennom hele
valgperioden.
§9
Ansvaret for de enkelte PR-møtene skal fordeles på medlemmene i IK.
§ 10
IK skal stille seg åpen til samarbeid med tilsvarende organisasjoner, med
det felles mål og jobbe for studentenes beste.
§ 11
Bruk av et eventuelt overskudd avgjøres av IK i samarbeid med de andre
styrene.
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Aarhønens Kulturelle Teater er stolt av å kunne invitere alle byggstudenter
og deres venner på revy. Det blir både interne og mer allmenne innslag
med høy latterfaktor. Nytt av året er scenen, som i år er å finne i
Olavshallen. Men sivilingeniørspirer som vi er, så klarer vi vel å orientere
oss fram dit. Du bør ikke la anledningen gå fra deg, så gå å se
Byggrevyen 2006:
”… Og disse skal bygge landet?!”
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Praktisk informasjon
Forestillinger
Fredag 17. februar kl. 20.00
Lørdag 18. februar kl. 17.00
Sted: Olavshallen (Lille sal)
Pris
Medlem: kr. 65
Ikke-medlem: kr. 70
Med burdagsfest (lørdag 18. februar): kr. 50
Salg av billetter
Lerkendalsbygget
- Mandag 13. februar, kl 14.00 - 15.00
- Tirsdag 14. februar, kl 12.00 - 14.00
- Torsdag 16. februar, kl 15.00 - 16.00
- Fredag 17. februar, kl 14.00 - 15.00
Stripa
- Mandag 13. februar, kl 12.00 - 14.00
- Tirsdag 14. februar, kl 12.00 - 14.00
- Onsdag 15. februar, kl 12.00 - 14.00

Revyen er sponset av:
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Statutter for Aarhønens Kulturelle Teater
§ 1 Målparagrafen
AKT skal sette opp en revy i forbindelse med H.M. Aarhønens
bursdagsfest som arrangeres i vårsemesteret, dato settes av
Hovedstyret.
§ 2 AKT-styret - paragrafen
§ 2.1 Det store valget - paragrafen
For at bliver en del av AKT-styret må man velges inn. Dette foregår
på en slik måte at ved H.M. Aarhønens Generalforsamling skal
Revysjefen bli valgt inn på ordinær måte. De resterende
styremedlemmer blir foreslått av den nyvalgte Revysjef for så at bli
valgt inn på et ekstraordinært allmøte. Dette giver det nye styret
rettigheter til at en Dalje have. Det skal være mulig for andre
studenter at stille mot Revysjefens kandidater.
§ 2.2 Bestanddelerparagrafen
AKT-styret skal være bestående af Revysjef og Økonomisjef samt
maksimum ytterligere tre medlemmer. Revysjefen der bliver valgt
må ha vært deltagende på minimum en af AKT sine oppsetninger
ved en tidligere anledning. Det bemerkes at AKT-styret bør bestå af
mennesker fra ulike klassetrinn.
§ 2.3 Beskrivelse af Revysjefens ansvar - paragrafen
Revysjefen innehar hovedansvaret for at revyen blir satt opp og skal
sammen med resten af AKTstyret fordele nødvendige oppgaver.
§ 2.4 Beskrivelse af Økonomisjefens ansvar - paragrafen
Økonomisjefen innehar ansvar for AKTs økonomi og at ikke
budsjettet overskrides, han/hun skal sørge for nødvendige
sponsormidler og sette opp et regnskap som vises på Aarhønens
generalforsamling.
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ÅRE
1.klasse
Tidlig søndags morgen stod en spent og trøtt gjeng utenfor hovedbygget
og ventet på bussene. Mange hadde ladet opp til Åreturen ved å få seg en
natt med søvn, selv om den ble noe kort, mens andre tenkte at det var
best å forbrede seg for det som ville komme, og stod derfor klare på
plassen med en boks i hånda…
Hovedaktivitetene i Åre var fyll, ikke fanteri (i det minste ikke like mye som
Indøkerne presterte) og vinteraktiviteter (for det meste fyll). Opplegget var
som regel det samme de fem dagene vi var i Åre, først et par timer i
bakken, deretter rett på After Ski på Bygget, så stikke hjem for å spise og
drikke litt mer, og synge sing star, noe som alltid var like vakkert å høre
på. Etter en kort vors var det ut på ”byn”, både Dippan og Bygget og
diverse andre steder ble besøkt i løpet av turen.
Regelen i Sverige fant vi ut første kvelden, da vi ble møtt av den monster
køen på Bygget, var at skal man inn noen steder må man tidlig ut. Etter
mange timer på dansegulvet for alle tilbake til leilighetene, fyllegraden var
derimot meget varierende fra person til person. Noen klarte ikke mer enn
et kort kort nachspiel, før det var på tide å stikke hjem.
De fleste sverget til sko og jakke på turene mellom hyttene, ettersom
vinteren fortsatt var på
plass, mens andre igjen
mente at den beste måten
å kurere fylla på var å gå
barbeint og jakkeløs hjem
(henne så vi ikke i bakken
dagen etterpå akkurat).
Andre igjen var i godform
selv etter en lang og
krevende kveld, og ville
derfor ikke gi seg, noen
som kjenner seg igjen her
eller?!
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Mens andre var så utslitte at de mente det
beste var å legge seg i senga å få seg litt
søvn?! Alt i alt kan vi vel si at det var en
strålende tur, som absolutt bør gjentas til
neste år.

2. klasse
Oioi…Hvilken tur det ble til Åre! St Tronden SkiTeam snørte på seg
uniformen og valfartet over kjølen med ski, pils og Chateau de Kanne,
klare for en liten uke med umenneskelig rovdrift på kropp og sjel. På
bygget spilte Sveriges Nest Bøgaste Band (hvor var Marmelad?), og det
er allmenn viten at det tok ikke av på afterski før bandet gikk av scenen og
breakeringen startet.
Nettene ble brukt til videre alkoholkonsumering og lysshow i forskjellige
microer. Byturene er det ikke så mange som husker så mye av, men med
kontoutskriften i hånden kan man i ettertid konstatere at man bør ha hatt
det ok.
Bakkene var helt greie i år, litt lite snø, litt mye vind, litt mye regn, så
varmestuen er fortsatt det nydeligste!
Ting har man også lært på turen:
- ikke legg deg til å sove i stuen når det finnes self-tææn, tusj og skum i
huset.
- ikke hell hjemmelaget på badstuovnen og ikke drikk hjemmelaget med
nesen
- ikke putt lyspærer i mikroen og sett på 1000 watt (prøv selv!)
- ikke dra med en svensk dame hjem når kameraten din er airconditionekspert og har løpende vurdering av anlegget på soverommet.
- ikke sett deg i en stor stråkurv på vorspiel
- ikke gi en halv ølboks til en bæsjetrengt trønder
- ikke kall svenske jenter bitch (norske synes det jo er helt herlig!)
- ikke si på nach: ”gjør hva dere vil”
- breakering er helt nydelig
- ikke stå på ski med leddbåndsskade

- 15 -

Spikers Kårner 03-2005

- dansing på bord medfører blåmerker
- jenteklining er fortsatt hot
Selv om det blir utenlandsekskursjon for noen neste år er det liten tvil om
at Afterski-teamet kommer til å ta en aldri så liten jäger på bygget neste
vinter også.
Tusen takk til Astri og Karoline som gjorde en finfin innsats med
organiseringen!

4.

klasse
”Rom og CocaCola
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hva blir det, Cuba-libre
Ja denne var god, jeg tror jeg tar to
23, 24, 25,26”
Omsider var det Åre tur på ny. For svært mange i 4. klasse var det nå to
år siden sist man hadde vært i Åre pga klasseturen til Kina i 3. klasse.
Man var spent. Forventningene var store. Hadde man glemt de gamle
taktene man hadde lært seg på tidligere Åreturer? Hvordan var det å feste
med de nye smarte førstissene? Var ryktet til bygg som festlinje i ferd med
å dø ut pga av de høye inntakskravene de siste årene? Og sist, men ikke
minst, ville kroppen vår tåle de ekstreme påkjenningene som den utsettes
for under en slik tur?
Mange trøtte fjes møttes tidlig søndag morgen. Buss, tog og bil gikk til Åre
hvor norske og svenske studenter hadde sin første dag på ski, faktisk edru
(for de fleste). Den første pilsen ble sprettet like etter innlosjering. Pilsen
smakte mye bedre i Sverige, og om ikke lenge møttes gjengen på Bygget.
Ååå så godt det var å være tilbake hos søta bror!! Det var Afterski, mye liv
og mye folk. Høy partyfaktor! Men den virkelige moroa begynte ikke før
senere på kvelden, rettere sagt tidlig neste morgen. Da ble det oppservert
en ”ensom” sokk på en stue i en av 4.
klasseleilighetene. Den fikk navnet ONE SOCK. Det
må vel være den morsomste og artigste ensomme
sokken i hele verden, med unntak i en og annen film av
grisete karakter.
Og mens vi snakker grisete. En byggstudent som ”får
seg noe” har ikke sex bare èn gang på en natt…
kanskje 2,3,4,5,6…. (spør svenskene…)
Også Bonka Bäver-crewet satte sitt preg på å Åre i uke 4. Ikke bare hadde
de laget egne gensere, men også en egenkomponert sang satte
rockefoten i gang. Ryktene forteller også om et medlem som hadde smakt
på de gode varer i slik grad at han ikke klarte å sette seg ned på en stol
engang. Bonka Bäver innførte en ny sport på Dippan, nemlig
champagnekrig.
Også blant 4.klassingene som hadde Aarhønen som reiseledere gikk det
ganske hardt for seg. Noe preget av festivitasen fra kvelden før, klarte en
av de kvinnelige gjestene i Åre Fjällby å fryse ned en kartong med vin. For
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å tine opp kartongen igjen, var den først en tur i ovnen, så i
oppvaskmaskinen, deretter i mikroen, så i badstuen og tilslutt i
tørkeskapet.
Selv om snittet på Bygg har gått opp de siste årene, har førstissene mye å
lære når det gjelder hemningsløs festing, fyll og fanteri og å faktisk klare å
komme seg i bakken dagen derpå.
Til slutt en oppfordring til de som er redd for å ta seg fri fra skolen. Ingen
grunn til det, mange har gjort det før dere og mange gjør det år etter år
uten at det går utover skolen. Dette er tidlig i semesteret og man har
absolutt tid til å ta igjen det tapte.
Neste år går vi i 5. klasse, og noen har vært i Åre hvert eneste år. Det blir
vår siste mulighet til å dra samlet til Åre (med NTNU). Vi oppfordrer derfor
hele 5.klasse til å pakke skiutstyr og vise hvem som er eldst og best i Åre
neste år!!
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Visste du at…
Alle har spart opp kåtheten sin for så å gi den fritt utløp i Åre!?
Det ble mye klinings i Åre i år og for å oppsummere litt kommer en
listen liste av hvem!:)
o Jon og Janicke (begge 2.)
o Lisa og Martin (begge 2.)
o Birgitte og Øyvind (begge 2.)
o Henrik og Mari (begge 2.)
o Bert (2.) og Malin (svensk)
o Kristin (2.) og førstiss
o Lise (2.) og Marin-gutt
o Kari og Christian B. (begge 2.)
o Jon og Hege (begge 2.)
o Lise (2.) og Ole (4.)
o Kaja (2.) og Marin-gutt
o Dag Teodor og Heidi (begge 4.)
o Kim P. (2.) og Trine (4.)
o Henrik (2.) og ukjent eldre byggstudent..eller kanskje det
var en svenske?!
o Petter (4.) fant en svenske på Dippan
PorrPer presterte å bæsje i en ølboks samtidig som han tisset i en
annen ølboks. Han gikk så bort og satt driten på trappen til Gaute
og co. Hyggelig!
Det var noen feil i sist sladderspalte; Pål går i 3.klasse og skal
faktisk ha sin 10 matteeksamen.
Kim L. (2.) lagde suppe på boksershortsen til Bernt (2.)
Deler av en stol ble funnet på taket etter at Byggstudentene hadde
forlatt Åre---litt kjip telefonsamtale med krav om erstatning.
Henrik (2.) var sannsynligvis den mest aktive i Åre ettersom han
sov borte minst 3 av 4 kvelder! That’s my boy!;)
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Viktige ting fremover!
Byggrevy 17. og 18. februar
Bursdagsfesten 18. februar
Hennes Majestet fyller 93 år og det må selvsagt feieres
med promp og prakt!
Prisen er for å delta i festlighetene er som følger.
250,- middag for medlem
300,- middag for ikke medlem
300,- middag og revy for medlemmer
350,- middag og revy for ikke medlemmer

Generalforsamling 22. februar
Det er her de nye styrene blir valgt inn og alle som
kunne tenke seg et verv i et av styrene burde stille til
valg. Det kommer du aldri til å angre på!

Aarhøne Lekene 16. mars
Spenn på deg skiene og ut i marka! Nå skal all

O store kjellerfest 31.mars
Møt opp og still opp i ølstaffett og ludøl!
Russefesten 22. april
Grav opp den gamle russedressen og grill i
rundkjøringen!
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