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Hallo hallo!

Da var julen vel overstått og et nytt semester er igang for fullt. 
Dette innebærer at semesterets første utgave av Spikers Kårner er 
ute! nummeret dekker blant annet hytteturen med AKT, åreturen,
eksamenskjeggkonkurransen og stillingsbeskrivelser. i tillegg er 
det som vanlig en liten konkurranse det er mulig å delta på, og du 
finner denne på side 32. 

Samtidig som dette er semesterets første utgave, er det også min 
aller siste som redacteur. Det har vært utrolig morsomt å gi ut 
Spikers Kårner det siste året, og jeg håper at folk flest har hatt i alle 
fall litt glede av den. Det har i alle fall jeg! Men det er vel på tide 
med litt ferskt blod, og jeg anbefaler alle å ta en titt på 
stillingsbeskrivelsene på side 22-27 - uansett om det er en liten 
redaktør, en kjellersjef eller en revysjef som gjemmer seg i deg.

Til slutt vil jeg bare 
oppfordre alle til å komme 
og se Byggrevyen 2011: 
“it’s leaking”, og ikke minst 
være med på å feire Hennes 
Majestets 98. fødselsdag  
12. februar.

Tusen takk for meg!

ingeborg Skarholt Bølviken
Redacteur, H.M. Aarhønen
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Hei igjen alle sammen!

Det begynner å bli litt seint å ønske folk et godt nytt år, eventuelt godt 
nyttår, så unnlater å gjøre det. For de som lurer på forskjellen så er det 
i følge et mindre troverdig forum på VG som følger: “Godt nyttår er et 
ønske om at selve feiringen og tiden rett etter var bra. Godt nytt år er 
et ønske om at hele det påfølgende året blir bra”. Personlig tror jeg at 
det opprinnelig var korrekt å skrive “godt nytt år” men at såpass mange 
har begynt å skrive “godt nyttår” at det til slutt har blitt sett på som 
akseptert av norsk Språkråd.

Jeg håper alle som var med til åre hadde det minst like gøy som meg, 
og at det fristet til gjentagelse. Da dette sannsynligvis blir mitt siste 
klukk som Kanzler må jeg få takke alle for et veldig fint år, og oppfordre 
alle til å komme på 
generalforsamlingen den 22. 
februar. ikke minst må jeg få 
oppfordre folk til å stille til valg 
til de ulike vervene som er 
beskrevet her i Spikers. Men før 
dette sees vi selvfølgelig på revy 
og bursdagsfest.

Takk-for-meg-klukk

Fredrik Hausmann
Kanzler, H.M. Aarhønen
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Hei hei!!!

Håper alle har hatt en fantastisk ferie, og for dere som har fortsatt 
ferien i åre, håper jeg dere hadde en artig tur. Selv om dette er slut-
ten på dette krostyret betyr det ikke at det er slutt på aktiviteter på 
kjeller’n. Utover semesteret skal det hvertfall være full før barne-tv, 
avkjedsvors for gamle krostyret og langåpent med ludøl. Hva det nye 
styret kommer på av festligheter i tillegg til dette er jeg spent på å se. 
Uansett håper jeg på like bra oppmøte som det har vært så langt.

Et år har snart gått siden forrige styrevalg og det er ingen tvil om det 
blir litt trist å måtte gi fra seg vervet. Jeg tror jeg taler på vegne av alle 
i krostyret og krogjengen når jeg sier at det har vært en fantastisk tid. 
Jeg anbefaler på det sterkeste at alle møter opp på generalforsamling 
og stiller til valg. Både krosjef, barsjef, økonomisjef og innkjøpssjef er 
spennende stillinger som byr på utfordringer og masser av moro! Hvis 
du ikke ønsker å stille, så møt opp allikevel og få frem de som du tror 
kommer til å gjøre den 
beste jobben. 

Som siste innlegg som 
krosjef ønsker jeg bare å 
takke for meg og takke for 
dere som har laget den sykt 
bra stemningen som har 
vært på kjelleren.

Thor Johan Gamlem
Krosjef, H.M. Aarhønen
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Hyttetur med

Helgen før semesterstart satte, tradisjon tro, flere titalls ivrige 
byggstudenter seg på Gråkallbanen. Denne skulle nemlig bringe dem 
opp til en hytte i bymarka, der årets hyttetur med byggrevyen skulle 
finne sted. Gamle revysjeler så vel som nye, var med på turen.

Tekst: ingeborg Skarholt Bølviken

Det var flere måter å komme seg fra 
trikken inn til hytta på. 
noen, deriblant under-
tegnede, valgte å ta 
skiene på beina, for å 
gjøre ankomsten mer 
effektiv. Det viste seg 
immidlertid at det ikke 
var mye tid å hente på 
dette, da stien inn til 
hytta ikke var spesielt 
godt egnet for ski. Hel-
digvis hadde AKT-styret 
satt ut fakler, noe som 
gjorde turen litt hyggeligere.

Da byggfolket ankom hytta, var det 
allerede blitt varmt og 
godt der inne, og det 
ble attpåtil servert 
gløgg. Gjengen ble 
deretter delt inn 
i grupper som de 
skulle være i under 
alle aktivitetene som 
var planlagt for hel-
gen. Etter dette ble 
det arrangert quiz. 
revybandet var etter 
fjorårets ekstrava-

gante innsats selvsikre og klare for en 
ny seier, da det beklagelig for disse 

AKT
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(og gledelig for andre) ble annonsert 
at de dette året fikk klare seg med en 
sisteplass.

Utover kvelden viste gul bolle seg å 
være en stor suksess. Det var allikevel 
noen som mente at dette rett og 
slett ble for kjedelig i lengden. For 
å sprite opp kvelden litt bestemte 
derfor enkelte, deriblant Anette (3.), 
Thor Johan (2.) og Daniel (1.) seg for 
å løpe i bare undertøyet rundt hytta. 
Hvor de fikk denne fantastiske ideen 
fra, er det ingen som vet. Men vi kan 
i alle fall fraskrive alkoholen anvaret, 
da hytta er eid av en avholdsorgan-
isasjon og det av denne grunn var 
strengt forbudt å nyte de edre dråper 
der. Hmm.

resten av kvelden gikk med på litt 
forskjellig. Enkelte valgte å sitte rundt 
et bord å kaste større og mindre ting, 
deriblant spillekort, på hverandre, 

mens andre bestemte seg for å synge 
og spille gjennom nesten hele 
Aarhøneklukk. Om de fikk det til eller 
ikke, er det visst ingen som husker. 

Men kvelden gikk til slutt mot 
en ende (for enkelte veldig mye 
tidligere enn for andre).

Etter mer eller mindre søvn kom 
lørdag morgen, og det var på 
tide å komme seg ut i snøen for å 
leke litt. Selv om en del var både 
trøtte og slitne fra fredagen, tror 
jeg de alle fleste var enige om at 
det var særdeles godt å få 
kommet seg ut av huset litt. 

Først ble det lekt litt oppvarming-
sleker utendørs, før revydeltakerne 
ble sendt rundt fra post til post for 
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å utføre forskjellige aktiviteter. ikke 
alle gruppene gjorde det like bra her, 
men som man sier: det viktigste er 
ikke å vinne, men å delta.

Da alle var trygt innendørs igjen, 
ble det arrangert allmøte der årets 
revynavn ble diskutert. Etter mange 
fantastiske forslag, deriblant “Se, en 
hest!”, kom man i felleskap til slutt 
frem til navnet “it’s leaking”. Et flott 
revynavn, om jeg får si 
det selv.

Deretter ble det 
servert en deilig gry-
terett med potetmos. 
Da de første forsynte 
seg litt for grådig, ble 
det dessverre litt lite 
mos på de som var 
høflige og gikk til sist, 

men det smakte nå i alle fall godt.

Etter middagen var vel fortært, var 
det endelig tid for kveldens lille 

høydepunkt. nå skulle nemlig alle 
de forskjellige gruppene vise frem 
en selvlaget sketsj eller sang, som 
de hadde jobbet med denne dagen. 
Veldig mye av det som var blitt laget 
var morsomt, og de aller fleste fikk 

SPiKErS KårnEr 01-2011

8



vist seg frem litt. noen av sketsjene 
når kanskje til og med helt frem til 
Verkstedhallen i februar?

Etter fremvisningene hadde styret 
gjort seg opp en mening om hvem 
som gikk av med den samlede 
seieren etter alle de ulike oppgavene. 
Og selv om tekstforfattergruppen fikk 
mest poeng for sketsjen, var det til 
slutt skuespillerne som gikk av med 
seieren.

Da ingenting mer spesifikt var plan-
lagt for kvelden etter dette, gjorde 
folk litt som de selv ville. Veldig 

mange valgte å benytte seg av en av 
hyttas mange kortstokker for å spille 
“Tangera: Juvente rules”. Spillet var 
som vanlig fullspekket med 
overraskelser og vi fikk blant annet se 
Skjalg (2.) utføre en meget detaljert 
og demonstrerende seksualundervis-
ning. resten av kvelden kan ikke un-
dertegnede huske så mange detaljer 
fra, så historien stopper derfor her.

Tusen takk for en fantastisk tur! 
Byggrevyen 2011: “it’s leaking” blir 
vist i Verkstedhallen på Svartlamoen 
fra 10. - 12. februar. 
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Hva gjør han nå?

navn: Henning Lotherington
i studietiden: AKT ‘08, revysjef AKT ‘09, 
industrikontakten ‘09-’10
Avgansår: 2010
Studieretning: Konstruksjon
Bosted: Oslo
Firma: Statens Vegvesen, Vegdirektoratet

Etter nesten en dekade uten skikkelig ferie, 
føltes det helt meningsløst å ta en. Hvorfor 
stoppe her? Ferie er oppskrytt! neida. Det 
føltes helt riktig etter å ha livnært seg på 
stress, kaffe og kantinemat i noen måneder. 
Ferien ble preget av å vare lenge med en 
vond ettersmak av kreditt hver gang noe 
kostet noe. En lang kredittkortfestival, med 
andre ord. nok om det.

rett over klokken 10 på en mandag i midten 
av august det herrens år 2010 satte forfatteren 
av denne tekst sine føtter innenfor dørene på 
sin nye arbeidsplass. Da arbeidsplassen ikke var helt ukjent på grunn av som-
merjobb ett år tidligere, var møtet med Bruseksjonen i Vegdirektoratet ikke 
så skummel. Den første dagen gikk i det store og hele med på Hilserunden og 
besøk til nærmeste trafikkstasjon (der du kjører opp blant annet) for an-
skaffelse av tjenestebevis. Hilserunden, en eksersis i småprating, var nettopp 
det; en nesten to timers gjentagelse av navn, studiested og feriering. 

Etter lunsj bar det avsted på en av etatens el-sykler til trafikkstasjonen. Selv 

5 måneder i etaten
- Et intervju av og med Henning Lotherington
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Byggrevyen 2009: “Ute av Kurs”.



som ansatt i etaten bør man 
ikke medregne å være priori-
tert på slike steder. Greit nok 
– folk er folk de også. Uansett, 
etter akkurat ikke en kvart 
arbeidsdag, ble bildet tatt og 
lapp signert. Tilbake på kon-
toret viste det seg at det var 
flere folk å hilse på. Stol og pult 
ble såvidt testet før arbeidsda-
gen var over.

Etter hvert som dagene og 
ukene gikk, forsvant barnesyk-
dommene til den nye datam-
askinen, og arbeidsoppgavene 
tiltok i antall og omfang. Da 
arbeidsgiver var i avsluttende 
faser av ganske mange prosjek-
ter, ble det mange små opp-
gaver å handskes med, i stedet 
for et ansvarsområde på et 
prosjekt, som er mer vanlig. 

i mangel på andre ting å sysselsettes med, ble det fremmet ønske om en 
FEM-modell av en skråstagbru. Vips blir man plassert i en egnet prosjekter-
ingsgruppe, og sendt i embets medfør til Trøndelags mindre asfalterte og 
brosteinsbelagte steder, nemlig inderøya. Etter befaring av kanskje landets 
vakreste skråstagbru (ja, det er lov å si for en bruingeniør, spesielt når den 
har vunnet en rekke priser), gikk det med noen timer til sosialt samvær og 
prosjekteringsmøte. Plutselig var første måned av arbeidslivet gått.

En mulighet åpnet seg som ikke lot seg takke nei til: Tur til Lofoten med 
tilhørende brubefaring. Disse brubefaringene kan for en uopplyst leser virke 
tilsynelatende tullete. Sannheten er at det ikke gjøres nok. Løsninger som 
tegnes og beregnes skal også fungere, og være mulig å utføre. Også er det 
veldig motiverende å ha egenprodusert skrivebordsbakgrunn med motiv av ei 
bru i et flott landskap.
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noen uker med plunder 
og jobbing, noe saksbe-
handling og noe mod-
ellering på kontoret, 
gikk med før neste tur 
ble realisert. Dagstur 
til København. Turen 
hadde flere agendaer. 
En kort presentasjon av 
undertegnedes master-
oppgave ble holdt for 
en av verdens fremste 
ekspert på området - 
ett stykke informasjon 
man gjerne kunne vært foruten før avreise. Svend Ole viste seg å være en 
svært trivelig fyr, og noen av hans kolleger viste oss vindtunnelen de tester 
blant annet brutverrsnitt i. En overraskende liten sak som produserer over-
raskende mye støy.

Før oktober var omme, dukket det opp hastesaker som viste seg å skulle vare 
ut året med all den overtid, ekstrajobbing og reise til Bergen det medførte. 

Det ble ikke en sånn stressfri 
advent man hadde forestilt 
seg med masser av tid til å 
teste akevitt og juleøl. Det 
ble isteden en ganske grei 
desemberlønn.

Overgangen fra studier til 
jobb har gått fint - å jobbe er, 
kanskje ikke så overraskende, 
ikke det samme som å 
studere. Likevel er ikke for-
skjellene så voldsomt store. 
Det er bare litt annerledes.
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Her er Henning Jan Thomas i en sketsj fra 
Byggrevyen 2009: “Ute av kurs”.



Eksamensskjegg-
konkurranse

Torsdag 9. desember 2010 gikk 
H. M. Aarhønens årlige 
eksamensskjeggkonkurranse av 
stabelen. Det var mulig å stille i 
kategoriene beste helskjegg, 
beste styling og beste bart. 
Følgende personer gikk av med 
seier i de ulike kategoriene:

BESTE HELSKJEGG:
Ole Morten Sørlie
1. klasse
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BESTE BART:
Halvor Lindbach
2. klasse

BESTE STYLinG:
Petter røe nåvik
3. klasse
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Quiz - fort gjort!
Av Øyvind Johan “Gjort” Hjort

Reglene er som vanlig: 20 spørsmål, 20 svar, 20 poeng. 
Kategorier: musikk, historie, geografi og Tp.

Juksing er ikke lov. Dersom du er uenig i noen svar eller det er noe 
annet du lurer på, kan du sende meg en mail. 

Mailadressen finner du etter quizen. Have fun! 

MUSiKK

1.Hvilken kvinne har en sangtittel der refrenget går som følger: “ …i’m 
not your babe, i’m not your babe, Fernando. Don’t wanna kiss, don’t 
wanna touch, just smoke my sigarette and hush, don’t call my name, 
don’t call my name, roberto…“? Sangen finnes på albumet “The fame 
monster” fra 2010.
2. Hvilken kvinnelig amerikansk artist har skrevet en sang sammen med 
svaret i oppgave 1? Også denne sangen finnes på “The fame monster”.
3. Svaret på oppgave 2 er gift med en amerikansk mann og rapper. Hva 
heter han?
4. Hva heter albumet svaret på oppgave 3 ga ut i 2003?
5. Svaret på oppgave 3 hadde en krangel med Prodigy i 2001. Etter 
hvert utviklet krangelen seg til å også trekke inn en annen kjent ameri-
kansk rapper. Denne rapperen skal etter planen holde en konsert på 
samfundet senere i vår. Hva heter han?
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HiSTO-GRAFi

1. Hva het byen som ligger ved ca 60 grader nordlig breddegrad og ca  
10,5 grader østlig lengdegrad før 1.1.1925?
2. i hvilken by ble Franz Ferdinand og hans hustru Sofie von Hohenberg 
myrdet den 28. juni 1914?
3. Seksdagerskrigen foregikk fra 5. til 10. juni 1967. israel var på den 
ene siden. Hvem stod på andre siden? (Hovedsakelig 3 land)
4. Hvilket slag fant sted ca 10 km sør for den Belgiske hovedstaden, 
Brussel, 18. juni 1815? Slaget skulle vise seg å bli napoleon Bonaparte 
sitt siste.
5. Omaha, Utah, Sword, Gold, Juno og områdene rundt ble gravplass 
for ca 80 000 soldater i løpet av noen få dager sommeren 1944. Hva er 
Omaha, Utah, Sword, Gold og Juno?
6. Hva heter hovedstaden på Kypros?
7. Denne byen skal arrangere OL i 2014, har ca 400 000 innbyggere 
og var også en av favorittstedene Josef Stalin likte å feriere i. Den 
geografiske nærheten til Georgia og det faktum at russland og Georgia 
var i krig sommeren 2008, har skapt en del spenning rundt arranger-
ingen av dette OL. (Spenning av ikke-sportselig karakter). Hva heter 
byen?
8. i Hvilken by ble det sprengt en bombe som drepte minst 29 personer 
i slutten av januar i år?
9. Hva var Theodor Herzl (1860 - 1904) medvirkende grunnlegger av?
10. når var Steinalderen i norge?
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Svar
Musikk: 1. Lady Gaga. 2. Beyoncé. 3. Jay-z. 4. The Black album. 5. nAS.
Histo-grafi: 1. Kristiania. 2. Sarajevo. 3. Egypt, Jordan og Syria. 4. Slaget ved 
Waterloo. 5. Strender der de allierte gikk i land under D-Dagen. 6. nicosia. 
7. Sochi. 8. Moskva. 9. Staten israel. 10. Ca 10000 år f.Kr til ca 1800 år f.Kr.
Et tilfeldig valgt Tp-kort: 1. Guatemala city. 2. Clint Eastwood. 3. Maorier. 
4. 150 tonn. 5. Hun slo til nancy Kerrigan med ett jernrør. For de som er 
interessert kan jeg fortelle at dette var under OL på Lillehammer i 94. Begge 
drev med Kunstløp. For å sikre seieren (trodde hun) fikk unge fru Harding 
sin kjæreste til å “pynte litt” på beina til frøken Kerrigan. Dessverre gikk det 
selvfølgelig ikke som Tonya Harding trodde. Hun tapte konkurransen og ble 
selvfølgelig oppdaget for ugjerningen..

pOEnGGRADERinG:
Som vanlig har vi de samme poenginndelingene. Men denne gangen har 
vel quizen vært litt enklere en tidligere? Dette må jo som seg så hør og bør 
kompenseres for, og jeg velger derfor å være litt ekstra streng på inndelingen 
som følger…

0-5 poeng: Fysj! Skamme seg.
6-10 poeng: råttent
11-15 poeng: Middelmådig
16-20 poeng: Helt OK lissom

Saklige spørsmål kan sendes til oyvindhj(at)stud.ntnu.no.

ET TiLFELDiG VALGT Tp-KORT

BLå: Hva heter hovedstaden i Guatemala?
rOSA: Hvem spiller rollen som den tøffe politimannen Harry “Dirty 
Harry” Calahan?
GUL: Hva heter urbefolkningen på new Zealand?
GrØnn:  Hvor tung kan en fullvoksen blåhval bli?
OrAnGE: Hvem forsøkte Tonya Harding å ramme med usportselige 
midler?
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Generalforsamling for 
H.M. Aarhønen

Tirsdag 22.02. klokken 17:15 i S5 avholdes generalforsamlingen for 
H.M. Aarhønen. Her vil vi gå gjennom foreningens regnskap, 
årsmeldingen og velge nye medlemmer til linjeforeningens styrer - 
Hovedstyret, Krostyret, industrikontakten og revysjefen i AKT. Mer info 
om stillingene finner dere på side 22 - 27.

Kort oppsummert:
Hva: Generalforsamling for H.M. Aarhønen
når: Tirsdag 22.02. klokken 17:15
Hvor: S5
Det vil bli servert kaffe og te under møtet.

For H.M. Aarhønen
Fredrik Hausmann, Kanzler



STiLLinGSBESKRiVELSER
på generalforsamlingen i H. M. Aarhønen kan du stille til følgende 

stillinger:

HOVEDSTYRET
Kanzler
Kanzlerens arbeidsmengde bestemmes i stor grad av Kanzleren selv, men med 
stillingen følger det stort ansvar. Og ansvar fører til arbeid. Mye av jobben går 
ut på å følge opp arbeidet til resten av styret og passe på at alle tradisjoner 
blir ivaretatt. For å kunne stille som Kanzler må du ha sittet i et av de fire 
styrene på forhånd.

Krosjef
Krosjefens ansvar er å holde styr på Aarhønekroa, og holde oversikt over at 
alle gjør det de skal. Det er en utfordrende jobb, som gir mye erfaring innen 
organisering! En del av jobben er også å ha kontakt med de andre 
kjellersjefene fra andre linjer, som er en god anledning til å bli kjent med folk 
utenom Bygg!

Financeminister
Som Financeminister har du ansvar for å holde orden på hele linjeforeningens 
økonomi, men spesielt tilknyttet Hovedstyret. regnskapet skal til enhver tid 
være oversiktlig og nøyaktig, og til slutt skal dette legges frem på 
generalforsamlingen. Arbeidsmengden er jevnt fordelt utover hele året.

notarius publicus
Dette er en sekretærstilling, som består i å skrive referater fra møtene, hente 
post, handle inn kontorrekvisita og sørge for kaffe og te på møtene. notarius 
Publicus er også ansvarlig for arkivering. Ellers er det en stilling hvor man 
hjelper til der det trengs.

Skogvokter
Det å sitte som Skogvokter i H.M. Aarhønens rike er like mye fornøyelse som 
det er en utfordring. Du har da ansvaret for sosialiseringen av de nye 
studentene, De raatne Ægg, og at de får en fin start her i landets beste 
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studentby. En like høytstående oppgave er å vokte og sørge for at selveste 
Hennes Majestet alltid har det bra. Utenom dette er du med på å holde 
kontakt med andre linjeforeninger samt å stille opp hvis det er større 
arrangementer som trenger skogvokterens hjelpende hånd!

Redacteur
redacteuren har ansvaret for å gi ut Spikers Kårner, og det helst så mange 
ganger som mulig i løpet av sin tid i vervet. Både redaksjon, innhold og layout 
kan redacteuren selv velge. Arbeidsmengden er jevnt fordelt utover året, selv 
om det er litt ekstra innsats som kreves når det nærmer seg at neste utgave 
skal sendes i trykken.

Sjæfus Blæstus
Sjæfus Blæstus er ansvarlig for å bringe ut all informasjon til medlemmene av 
Hennes Majestet Aarhønen. Stillingen går ut på å sende ut ukentlig 
blæstemail, og ved større arrangementer skal det blæstes, lages plakater og 
billetter. Dette skal gjøres på en mest mulig engasjerende og kreativ måte.

Ceremonimester
Som Ceremonimester har du ansvaret for å arrangere sermoniene i Hennes 
Majestets rike, noe som hovedsakelig vil si immatrikuleringsballet og 
bursdagsfesten. i tillegg kan det dukke opp andre festligheter som skal 
gjennomføres. Det betyr at det blir ganske travelt i perioden før imm.ballet og 
før bursdagsfesten, altså i august og januar/februar, og roligere resten av året.

nettmester
nettmesterens oppgaver består i å holde hjemmesidene oppdatert, holde 
styr på e-postlistene våre og ellers alle andre datarelaterte ting. For å tre inn 
i denne stillingen trenger du ikke å ha A i iT, men du må være forberedt på å 
klø deg litt i hodet av og til.

Vice-Kanzler
Vice-Kanzler er hovedstyrets gamle ringrev, som har vært gjennom det meste 
et par ganger før og husker tilbake til sine yngre dager hvor alt var mye bedre 
enn det er nå. Med denne kunnskapen kommer han med nyttige tips og råd 
til de unge, og passer på at linjeforeningens stolte tradisjoner blir videreført. 
Man kan derfor ikke stille til valg som Vice-Kanzler, da denne rollen 
automatisk blir tillagt forrige periodes Kanzler.
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inDUSTRiKOnTAKTEn
Hvert år velges det inn fire nye medlemmer til industrikontakten. Tre av disse 
sitter i to år, og den siste sitter i ett år. Det betyr at industrikontakten til 
enhver tid består av sju medlemmer.

industrikontakten jobber for å skape kontakt mellom byggstudentene og 
byggenæringen og samarbeider derfor tett med næringslivsringen (nLr). 
Den mest synlige oppgaven vi gjør er å arrangere bedriftspresentasjoner, et 
tjuetalls i året. å sitte i industrikontakten er utrolig lærerikt samtidig som man 
får en unik sjanse til kontakt med bedrifter. Det er likevel ikke kjipt å være 
med i industrikontakten! Vi har det like gøy som de andre styrene. Du får med 
andre ord i pose og sekk – både det seriøse og det sosiale!

De tre som sitter i to år fordeles mellom hovedoppgavene økonomi, U2 – 
Støtte til sommerjobb og r3 – Ta vare på studentene det første året. Hvilket 
ansvar hver av dem får blir bestemt på det første møtet som gjerne blir en 
middag med både gamle og nye medlemmer. Én av de som sitter i to år blir 
leder i sitt andre år i industrikontakten. De to andre vil være kloke rådgivere 
og jobbe med mindre oppgaver som nettansvarlig og Jobbannonseansvarlig/
r2 – rekruttering. 

Alle i industrikontakten rullerer på tre ansvarsområder i forbindelse med bed-
riftspresentasjoner. Disse oppgavene består i å være bedriftskontakt, ansvarlig 
for Excom (ekskursjonskomiteen – de som jobber i kantina på bedriftspresen-
tasjonen) eller ansvarlig for innkryssing av påmeldte studenter.

De øvrige ansvarsoppgavene og dermed stillingene det første året er:

Økonomiansvarlig
Stillingen innebærer alt som har med industrikontaktens økonomi å gjøre. 
Dette innebærer å føre bilag og holde oversikt over regnskapet, betale 
regninger og sende ut faktura til bedrifter og andre industrikontakten samar-
beider med, for eksempel næringslivsringen eller andre linjeforeninger. indus-
trikontakten er H.M. Aarhønens viktigste inntektskilde. Pengene vi tjener 
går til H.M. Aarhønens fond som nå blant annet kommer til å finansiere en 
betydelig del av Hytteprosjektet. 
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U2 – Støtte til sommerjobb
Stillingen innebærer deltakelse i styret til næringslivsringen på vegne av 
H.M. Aarhønen. Dette er et forum der studenter, næringen og instituttene 
samarbeider med saker som bidrar til at faglige og sosiale sider ved Bygg- 
og miljøteknikk ivaretas. Som et eksempel kan det nevnes at Fremtidens 
byggstudium er et resultat av arbeidet i nLr. Stillingen som U2 innebærer 
også å ha ansvar for sommerjobbprosjektet.  U2 – Støtte til sommerjobb 
har som mål å kunne tilby alle byggstudenter som ønsker det relevant som-
merjobb. Oppgavene innebærer blant annet å utgi sommerjobbkatalogen og 
arrangere jobbsøkerkurs og HMS-kurs.

R3 – Ta vare på studentene
Stillingen går ut på å sitte i en av undergruppene i næringslivsringen som 
heter r3. Denne gruppen har som mål å ta vare på studentene med blant 
annet byggeplassbesøk for 1. klasse, støtte til fadderperiode og støtte til de 
forskjellige gruppene i H.M. Aarhønen. Personen sitter også i 
Linjesamarbeidet, som er et koordineringsorgan for alle bedriftskontaktene 
på Gløshaugen. i tillegg har man ansvar for at bingomaskinen virker, samt 
kontakt med Excom i forbindelse med bedriftspresentasjoner og BM-Arena.

Ettårig stilling: Bedriftspresentasjonsansvarlig
Oppgavene består i å invitere bedrifter til å holde presentasjon på nTnU og 
koordinere bedriftspresentasjonene som industrikontakten arrangerer. Dette 
innebærer å ha første kontakt med bedriftene og sørge for at auditorium og 
kantine er booket til bedriftspresentasjonene. Personen skal også holde 
innloggingssystemet og nettsidene oppdatert med infoen i henhold til 
bedriftspresentasjonene.
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KROSTYRET
Krosjef
Krosjefens ansvar er å holde styr på Aarhønekroa, og holde oversikt over at 
alle gjør det de skal. Det er en utfordrende jobb, som gir mye erfaring innen 
organisering! En del av jobben er også å ha kontakt med de andre 
kjellersjefene fra andre linjer, som er en god anledning til å bli kjent med folk 
utenom Bygg!

Økonomisjef
Vervet består i å holde orden på kroas økonomi, holde prisene på et student-
vennlig nivå og sørge for at regnskapet går i null ved endt stilling. En viktig 
jobb er også å være realisten når det skal gjøres øl- og spritinnkjøp. Dette er 
en fin erfaring å få med seg om man er interessert, og har lyst til å lære litt om 
økonomi. Det er ikke noe krav til store forkunnskaper, alt kan læres!

Barsjef
Barsjefens ansvarsområde er baren på Aarhønekroa. Du skal skaffe barvakter 
til festene og sørge for at det blir utført reparasjoner og vedlikehold når det 
trengs. Hvis du er glad i mennesker og synes det er gøy å stå i baren, treffer 
du i denne jobben spikeren på hodet!

innkjøpssjef
innkjøpssjefen skal ikke bare sørge for at kjøleskapene og barskapet på kroa 
til enhver tid er fylt til randen av sprudlende newtonske fluider, men har og 
ansvaret for at slike ting som dopapir og shotteglass alltid er å oppdrive.

KROGJEnGEn
Krogjengen skal bestå av minst seks personer. Deres arbeidsoppgaver 
delegeres av Krostyret og kan for eksempel bestå av innkjøp av varer, 
barvakter og vedlikehold. En perfekt jobb for deg som vil være med på moroa, 
men som ikke vil ha like mye ansvar som de i Krostyret.
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AKT-STYRET
Revysjef
revysjefen har hovedansvar for at årets byggrevy blir satt opp, og skal 
sammen med resten av AKT-styret fordele nødvendige oppgaver. når det 
gjelder arbeidsmengde, har revysjefen mest å gjøre i de siste månedene før 
oppsetningen, som finner sted i februar hvert år. For å kunne bli revysjef må 
man ha vært med på minst en tidligere revy.

AKT-styrets øvrige medlemmer blir valgt inn ved ekstraordinær 
generalforsamling som annonseres senere.
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EVEnTYRET ÅRE
Tekst: Leiv Jørgen Husøy

Det var en gang en linjeforening som skulle på langtur og i år, som i fjor, 
dro fjærkreet fra Hennes Majestet Aarhønens rike på tur over grensen for å 
mingle med de svenske svarttrostene og alle de andre dyrene i skogen. Turen 
var i tradisjons tro lagt til det lille svenske tettstedet åre. åre fylles i de første 
ukene av januar av en enorm mengde med studenter fra hele norden, det er 
i denne perioden at den døsige byen vekkes til live og alkoholkonsumet stiger 
opp til nivået til en middels polsk by.

Dette var altså status da ca 120 
søvnige byggstudenter satte 
seg på bussen klokken åtte på 
morgenkvisten på en litt forblåst 
søndag i januar i 2011. Etter et 
par timer kom de tre bussene 
med de håpefulle studentene 
fram til destinasjonen åre. Den 
første timen løp førsteklassin-
gene rundt som små kyllinger 
for å finne plass til sakene sine, 
dette problemet ble løst elegant 
da mer rutinerte studenter viste 
dem et lite lagerrom ved de leil-
ighetene vi senere skulle bo i. riktignok var det enkelte førsteklassinger som 
ikke hadde fått med seg dette og dermed måtte nøye seg med et par benker 
nede på stasjonen. Uansett var det bare to ting som stod i hodene våre, ski og 
fest. Det var flere som så fram til det første, men de fleste så nok mest fram til 
det andre. Faktisk så hadde noen vært så smarte å ta med eget anlegg, 
ettersom de små cd-spillerne som sto i leilighetene absolutt ikke dugde. Dette 
i tillegg til den medbrakte alkoholen som enkelte hadde, dette pga at 
systembolaget har stengt på søndager og bare et fåtall av oss ville nøye seg 
med «folköl». 
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Denne første dagen var for enkelte 
den eneste dagen da de skulle stå i 
bakken. Jeg hørte bla fra en første-
klassing «jeg har vært i Hemsedal 
i hele jula å stått på ski, så nå skal 
det festes», og fest det ble det. 
Allerede den første kvelden kom 
det brasende 8-9 svært berusede 
byggstudenter inn i min leilighet, i 
tillegg til disse kyllingene kom det 
også en sørpe full svenske som 
Petter J. (1.) hadde «kidnappet». 
Denne partysvensken var spesielt 

opptatt av at den Kungliga Tekniska högskolan var mye bedre enn vårt kjære 
nTnU, riktignok påpekte vi at han bare gikk på en høyskole. Han ble sint, men 
vi jagde han vekk med en kost. Dette var ikke den eneste episoden Petter J. 
(1.) var innvolvert i, for han skulle absolutt «flip the bird» til en sivil politibil. 
«Polisen» var veldig innstilt på å hive ham på glattcelle, men han var edru nok 
til å snakke seg ut av det. Han sa senere at han syns at «hun ene politidama 
var ganske søt».

Utelivet i åre nøt godt av 
Hennes Majestets undersåtters 
hardt tjente studielån. Utest-
edene hadde hver sin kveld der 
de fungerte som hønsehus som 
trakk til seg små kyllinger til bar-
en og dansegulvet. For enkelte 
ble det det vel litt for mye, et-
tersom de absolutt ikke husker 
noe fra kvelden før eller når de 
kom seg hjem. En mystisk syk-
dom rammet dessverre samtlige 
bevingede studenter dagen etter at de hadde vært ute på byen. Symptomene 
her var kvalme, hodepine og svimmelhet. Kuren var enkel, et par glass vann, 
litt tid, frisk luft, en dusj, kanskje en øl eller to og småfuglene var igjen klare til 
å spre sine vinger for å fly rundt om i åre. En som kanskje landet litt for hardt 
var Kasper (1.) som hadde to lange og blodige sår på ryggen etter en fuktig tur 
på Dippan.
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Dette var da altså livet i åre. Stå opp, 
dra til bakken, afterski, middag, vor-
spiel, ut og så nachspiel. Det var vel 
flere som droppet det andre punktet og 
heller dro til Fjellgården for å begynne 
på det tredje. Hvorpå afterskien var noe 
som var med den enkeltes valg. 
Personlig må jeg si at afterski i 
saunaworld med et par pils var helt 
awesome.
 
På samme måte som at utelivsbransjen 
fikk en oppsving under disse 
januardagene, nøt både iCA og System-
bolaget av byggstudentenes fremferd 
i denne lille svenske feriebyen. Kombi-
nasjonen av billig mat og feriestemning 

førte til at den lille iCA-butikken ble fylt av sultne nordmenn som valgte å 
bytte ut den tradisjonelle Grandiosaen med lokal entrecôt. riktignok var det 
Systembolaget som fikk den største folkemassen. Køene her var så store at 
det måtte en ny kø til, på utsiden. På systembolaget kunne Hennes Majestet 
Aarhønen sine bevingede undersåtter kjøpe de gyldne dråpene kalt «starköl» 
eller de litt dyre (men-ikke-så-dyre-som-i-norge) flaskene med brennevin. 
Den klassiske sekser’n som vi kjøper 
på rema til et vorspiel var nå byttet 
ut med et par brett med Carlsberg 
eller den mer lokale Crocodille. 
Også jentevinen Jacob’s Creek og 
Black Tower ble konsumert med 
høy flaskeføring.
 
Så etter fem dager i bakken og fire 
dager på byen tok det tre busser 
med omlag 120 byggstudenter 
nesten tre timer å nå fram til vårt 
kjære Trondheim. Snipp, snapp, 
snut så var årets åretur ute.
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Hjelp Skogvokter med å finne 
veien tilbake til Hennes Majestet
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pREMiE-
KOnKURRAnSE

-

+ G +

Dersom du tror du vet løsningen på rebusen: send en mail til 
ingebobo@stud.ntnu.no innen søndag 13. januar. 
Vinneren trekkes mandag 14. januar, og det vanker en flott 
pREMiE!

LING + Y + 1
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Bedriftspresentasjoner
Tid: Thu 3 Feb 18:15
Sted: S7
Åpent for: Klassetrinn 3 4 5

Tid: Wed 9 Feb 17:15
Sted: S5
Åpent for: Klassetrinn 1 2 3 4 5

Tid: Tue 15 Feb 18:15
Sted: S7
Åpent for: Klassetrinn 4 5

Tid: Wed 16 Feb 18:15
Sted: S7
Åpent for: Klassetrinn 1 2 3 4 5

Tid: Thu 17 Feb 18:15
Sted: S7
Åpent for: Klassetrinn 2 3 4 5

Tid: Thu 124 Feb 18:15
Sted: S7
Åpent for: Klassetrinn 1 2 3 4 5

Tid: Tue 1 Mar 18:15
Sted: S7
Åpent for: Klassetrinn 1 2 3 4 5
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•  Ørjan (3.) spiste viskelæret sitt på en eksamen, i god tro om at  
 det var godteri han puttet i seg.
• Det ryktes at Hilde (3.) liker å se selv i senga i speilet, men hun  
 mener at dette ikke er det samme som å filme seg selv.
• Den samme Hilde (3.) ble i eksamensperioden sjekket opp på  
 lesesalen av en 2. klassing. Hun ble kort tid senere kysset i 
 gangen utenfor lesesalen av den samme 2. klassingen.
• På eksamensfesten til 2. klasse kysset Kine (2.) Paradise-Petter  
 for en øl.
• Dette var ikke nok for Kine (2.), og hun rotet også med Andreas  
 Olsen (2.) denne kvelden.
•  Det var flere som hadde det gøy denne kvelden. nicolai (2.) fikk  
 endelig drømmedama si, Ylva (2.), med på litt moro.
• Sikre kilder avslører at Jeremy (3.) kastet opp på dansegulvet på  
 rick’s på 3. klasses eksamensfest.
• Anette (3.) ble en helg i januar observert rotende med en 
 person bak en gigantisk trepenis.
• Birthe (2.) “leverte” i køen til Dippan i åre.
• Det går rykter om at Birthe (2.) ga Johan (2.) en lang og intens
 lap dance en sen kveld i åre.
• Armin (2.) og Karoline (3.) gjenforentes på rick’s en lørdag i  
 januar.
•  Senere på kvelden skal Armin (2.) ha lokket med seg to 
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 3.klassejenter hjem på nachspiel, for å vise frem sin nye 
 favorittpornoside, bigsister.com.
•  Carl Otto (4.) ble påkjørt i bakken i åre, og endte opp på 
 krykker. 
•  Therese (1.) rotet med rasmus (1.) i åre!
• Det går rykter om at Henrik (1.) er bassisten i det kjente bandet  
 Daisy, som lå på VG-lista i 2005 med sangen “Weird”.
• ida (3.) har så mange beundrere at selv Jeremy (3.) er forelsket i  
 ida.
• redacteuren ble veldig glad over at det ble skapt litt sladder på  
 Halvingfesten da hun fikk høre at Julie (3.) og Håkon (3.) hadde 
 rotet på dansegulvet. Det viste seg immidlertidig at de har vært  
 kjærester i et halvt år.

Dersom du sitter på saftig info, troverdige rykter eller sensitiv informas-
jon: Send en mail til ingebobo@stud.ntnu.no. Husk at det er mulig å 
sende inn sladder via sladderpostkassen på Aarhønens hjemmeside!
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STOLT SpOnSOR AV REVY 
OG BURSDAGSFEST:


