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HALLO!
Nok ei ny utgave av Spikers Kårner er ute. Mi siste, årets første.I denne
avisa kan du mellom anna finne artikler fra AKT sin årlige hyttetur,
galne byggstudentar i utlandet Sverige, og ei oppsummering fra ein
historisk aften som blei arrangert her på nyåret der fleire av dei gamle og
nye høyhetene dukka opp.
I forbindelse med generalforsamlinga som skjer den 22. februar, vil
sidene mot slutten innehalde stillingsbeskrivelsar til dei ulike stillingane
som skal fyllast denne onsdagen. Pennen bak Spikers Kårner skal da
òg gå vidare, har du spørsmål
om stillinga svarar eg meir enn
gjerne.

Kos deg med denne utgava av
Spikers Kårner!

REDACTEUR
Kristina Molland Edvardsen
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Ærede godtfolk.
Dette er mitt siste klukk før jeg sender stafettpinnen videre. Det har vært
et flott år å være Kanzler i Hennes Majestets tjeneste, og jeg ser frem til
nok et år i en da mer tilbaketrukken rolle.
De siste ukene etter nyttår har også vært en travel tid med oppsetting av
revy, åretur og børskrakk på kroa, og jeg håper mange av dere har fått
muligheten til å overvære dette. Det er i disse dager det å være engasjert
student blir litt altoppslukende, men det er akkurat det som er så vakkert
med å være student i Trondheim. Det er slik minner skapes.
Jeg vil med dette oppfordre alle dere byggstudenter til å overvære
generalforsamlingen den 22.
februar for å høre om året som har
gått og stemme inn nye styrer til
makten. Kanskje en noen av dere
også kunne tenke dere å stille til
et av styrene? Det er tross alt god
åndelig føde i det å tjene Hennes
Majestet, og man kommer ut av
det mang en erfaring rikere. Klukk
klukk.

KANZLER
Arve Grinden
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Vær hilset!
Jeg vil begynne med å takke for oppmøtet på “børsaften”. Festen
begynte svært rolig, men tok seg kraftig opp utover kvelden og ble
en verdig avslutting for dette krostyret.

For å oppsummere kroåret kort, så har det vært utrolig morsomt og
spennende, med et aktivt vårsemester og fadderperiode som gikk
over all forventning. Livet på kjelleren har vært veldig bra, kanskje
for bra enkelte ganger. Noe som har medført nedstengning fra SiT
Bolig og drøssevis av naboklager med polititrusler.
Det var vært utrolig gøy å være med å skape glede på kjelleren,
men nå er det på tide å gi stafettpinnen videre til neste krostyre.
Stillingene krosjef, barsjef,
økonomisjef og innkjøp trenger
nye ivrige sjeler til å ta over en
arv som har eksistert i over 40
år. Jeg vil derfor anbefale alle å
komme på generalforsamlingen
22.februar, og stille til valg
dersom de kan
tenke seg et år i kroa eller et av de
andre styrene i H.M Aarhønen.
KROSJEF
Petter Tran
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SPR-spalten
Hei
Dette er en ny spalte i Spikers Kårner hvor vi, de tillitsvalgte på bygg- og
miljøteknikk, kommer til å informere om hva vi har jobbet med for å
gjøre din studiehverdag bedre.
Først har vi litt info om hvem vi er og hva vi gjør sånn generelt sett. For
studieåret 2011/2012 er det meg, Arve Grinden, og Tore Lie Falkenberg
som er dine tillitsvalgte. Vi har kontor på Lerkendalsbygget i gangen
mellom Aarhønekontoret og BAT-kontoret, og har dette semesteret
kontortid mellom 10.15-12 hver mandag. Vårt verv innebærer at vi sitter
regelmessig i møte med studieprogramleder og instituttledere med den
hensikt å tale studentenes sak. Vi sitter også i Studentrådet IVT som er
en samling tillitsvalgte fra hele IVT-fakultetet og tar seg av saker som
angår hele fakultetet.
Det er mye vi kan hjelpe deg med, og det er derfor vi er her. Enten det
er konflikter med faglærer, klagesaker angående eksamen eller noe du
er misfornøyd med i ditt studiemiljø så kan vi hjelpe. Noen saker vi
har jobbet spesielt med dette studieåret er å få opprettet en ny lesesal
på Lerkendalsbygget etter sommerens omlegging av datasaler, samt
arbeid med å få til nye pausekroker med nytt møblement. En annen
sak som også er i vinden disse dager er internhusleiesaken. Denne går
kort fortalt ut på at alle NTNUs arealer skal bli åpnet for alle NTNUs
studenter slik at f.eks studenter fra Dragvoll får tilgang på lesesaler her
på Gløshaugen. I denne prosessen jobber vi kontinuerlig for at vi som
student på bygg skal få best mulig lokaler ut fra denne ordningen slik at
vi får beholde det gode studiemiljøet vi opplever i dag.
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Til slutt vil vi legge til at for å ha saker å jobbe med er vi avhengig av
innspill fra dere studenter. Kom gjerne innom på kontortid eller send
oss en mail, så skal vi gjøre vårt aller beste for å hjelpe akkurat deg.
Mvh

Arve Grinden
arveg@stud.ntnu.no

Tore Lie Falkenberg
torelie@stud.ntnu.no
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A
Inspirasjonshyttetur K
T

Mens resten av byggstudentene satt
hjemme hos foreldrene sine og nøt
sine siste fridager før ett nytt semester,
tok en gjeng kreative sjeler en liten
tyvstart på semesteret. Det var tid for
revyhytteturen!
I tradisjon tro overrasket vi AtB
med å sprenge kapasiteten på
Gråkallbanen. Etter en liten fotmarsj
kom vi frem til hytta hvor vi ble møtt
av revystyret. I tillegg til at de hadde
tatt seg bryet med å varme opp hytten
på forhånd spanderte de varm gløgg
på oss.

Vi var en fin ansamling gamle og nye
revymennesker, så det var på tide
å bli litt kjent. Nytt av året var at vi
i løpet av hytteturen skulle “drepe”
hverandre. Altså, vi skulle spille
murder game. Dette er en lek der
man får et navn på en person og en
“drapsmetode”.
I løpet av fredagen fikk vi også utdelt
lag som skulle sanke poeng gjennom
hele hytteturen. Siden vinnerlaget
ble lovet en premie var det stor
entusiasme blant deltakerene.
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Utover i den første kvelden gled det
etterhvert over i kortspill og andre
trivelige hytteaktiviteter. Gul bolle,
Tangera, gitarklimpring og snøbading.
Noen av oss tok oss til og med en
øl. Etterhvert kunne man observere
lapdance, seksualundervisning og
toppløse menn som danset rytmisk
sportsgymnastikk.
På lørdags morgen var det mange
trøtte ansikter å se. Noen prøvde å
unnskylde seg med at de la seg for 2
timer siden. Til tross for at gløggen
var sterkere enn normalt, var det
overraskende få som måtte melde
avbud når vi skulle ut i snøen. Etter
litt leking i snøen var det tid for
lagkonkurranser. Vi skulle konkurrere
i alt fra miming til menneskelig
pyramide, og fra filmgjenskapelse til
landmåling i blinde.

Til sketsjkonkurransen senere på
kvelden underholdt revystyret resten
av gjengen med sin egen tolkning av
Askepott. Siden styret bare bestod
av en jente så var selvfølgelig Anette
kusken. Leiv Jørgen gjorde en flott
figur som dubbet tsjekkisk ryddepike
som fikk være prinsesse for en dag.
Likevel var det økonomisjef Martin
som var publikumsvinneren med en
stor innlevelse i rollen som “diverse
småfulger”.
Etter sketsjekonkurransen var det på
tide å finnne et navn til revyen. Etter
en særdeles produktiv brainstorming,
og en påfølgende intens debatt, ble
det etterhvert stemt frem at årets revy
ble: «Byggrevyen 2012,- + Pant.»
Champagnen ble sprettet, og så lagde
vi litt mer pant av ølboksene vi hadde
tatt med oss.
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Plutselig var det søndags morgen og
tid for å reise hjem igjen, men først
skulle vi kåre en vinner i murder
game. Det viste seg at revysjefen vår
ikke bare har talent for å spille østeuropeiske damer, men kan også være
en blodtørstig seriemorder, i hvertfall
så lang det er sjokolade å vinne.
På vegen hjem igjen var jeg overbevist
om at jeg nok en gang har vokst som
person. Sekken føltest mye lettere på
de slitne skuldrene mine. Kanskje
var det fordi selv om revyhytteturen
var ferdig, hadde revyperioden
nettopp startet? Eller kanskje det
var fordi paraceten lindret smerte?
Mest sannsynlig var det nok fordi jeg
drakk opp halve vekta av sekken på
hytteturen. Vi måtte jo lage oss litt
pant.
- Andreas Øyehaug. + Pant
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Historisk Aften
Om et år fyller Aarhønen 100 år. Dette skal markeres, og en del av
markeringen blir utgivelsen av en bok om de 100 årene under Hennes
Majestets vinger. Søndag 15. januar ble bygningsfolket invitert til Historisk
Aften, for å få en liten smakebit på hva denne boken har å by på.
I Aarhønerommet samlet folk seg,
gammel som ung, for å høre på
historiene Historiebokkomiteen
hadde gravd frem fra de støvete
arkivskuffene. Det var tydelig at ordet
om kvelden hadde spredd seg lenger
enn til studentene, da også flere gamle
Høyheter i Aarhønen møtte opp. H.H.
Trebinderen, H.H. Sengevarmeren,
H.H. Dykkanden, H.H. Dilatansen,
H.H. Agent 1108 og H.H. Høy gang
var alle sammen til stede. Det kan
nevnes at de fire førstnevnte var
Regenter i Aarhønens rike på 70-, 80og 90-tallet.

Tekst: Ingeborg Bølviken

Kvelden startet med et dypdykk
helt tilbake til januar 1913, med en
historie om en orrhøne som hadde
forvillet seg bort fra sine kjente og
kjære skoger. Videre ble de ivrige
lytterne tatt med gjennom krigens
år og dens påvirkning på studentene
i den gamle stad før de til slutt
fikk innblikk i kvinnenes inntog i
foreningen.

Hvordan historien går videre vil bli
tema for en ny historisk aften senere
i vår, og selvsagt for boken som gis
ut i forbindelse med 100-årsfeiringen
neste år.

Fra venstre: H.H. Silly Walk, H.H. Dykkanden, H.H.
Trebinderen og H.H. Sengevarmeren.
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ÅRE

Øl, sprit og preppa bakker, eventyret
2012!
Tekst: Gørild Eide

Det var en gang en gjeng idretts- og festglade byggstudenter som fikk
en trang til å dra til Åre i Sverige. Ryktene hadde fristet med billig sprit,
fantastisk alpinanlegg og saftige
biffer. I år som i fjor var dette
arrangert av H.M.Aarhønen,
og oppmøtet var stort tidlig en
søndags morgen når tre busser
stod klar for avreise.
Ved ankomst ble alle tildelt
leiligheter, og litt kluss må man
selvfølgelig regne med. Men
etter et par leilighetsbytter
såg alt ut til å være på plass,
og gira byggstudenter gikk
for å prøve ut bakken. For
kveldens festigheter ble det
arrangert vors i de forskjellige
leilighetene. Mange var nok takknemlige for en liten melding på forhånd
fra årekomiteen om at systembolaget var stengt på søndager. Fest ble det
iallefall. Turen gikk mot Bygget hvor køen var lang og temperaturen lå
godt nedpå minusen. Da de frosne kyllingene endelig kom seg inn var
det ingenting å si på stemningen! Med liveband og en halvliter i hånda
gikk humøret til topps og de fleste danset seg inn i de sene nattestimer.
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Det var mange som ikke lot seg stanse av Byggets stengetider, og
fortsatte festen i tilfeldige leiligheter til soloppgang tipset om et ganske
bra alpinanlegg som burde prøves ut. Etter en time og to på øyet, stod
spreke norske ungdommer opp for å spenne både ski og brett på beina
før de kom seg ut i frisk luft.
Formen var nok varierende, og det var mange som kanskje ikke helt
hadde fått sovet bort promillen fra kvelden før. Men føret var bra, og det
var mange som utnyttet bakken til det fulleste. Etter noen gode timer i
bakken gikk turen til Fjellgården hvor maten var god, ølet forfriskende
og gode gamle klassikere ble spilt av et typisk svensk afterski-band.
Stemning.
Etter et par styrepils
dro de fleste litt
halvberusede
byggstudentene ned til
hyttene for å ta en dusj
og smøre på litt glitter
før festlighetene startet
igjen. Festen ble livligere
og studentene
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fullere enn kvelden før, og slik
fortsatte det de neste dagene.
Litt hukommelsessvikt var noe
man måtte regne med etter så
mange turer på systembolaget,
og de fleste tenkte ikke mer på
dette.
På siste dagen var det mange
slitne Aarhønemedlemmer
som tuslet inn i bussene med et trøtt smil om munnen. Åre hadde levd
opp til forventingene!
Alle sammen var enige om at det var en særdeles vellykket tur!!
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Stillingsbeskrivelser
På generalforsamlingen i H. M. Aarhønen onsdag 22. februar
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 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!
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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 oppdat-

ert, 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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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 studentvennlig 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 bar-

skapet 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.
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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 bedriftspresentasjoner. Disse oppgavene består i å være
bedriftskontakt, ansvarlig for Excom (ekskursjonskomiteen – de
som jobber i kantina på bedriftspresentasjonen) 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 samarbeider med, for eksempel
Næringslivsringen eller andre linjeforeninger. Industrikontakten er
18
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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.
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 sommerjobb.
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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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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SUDOKU
KONKURRANSE
Riktig svar på sudoku konkurranse Spikers Kårner-06 : 21
Vinner: Sigurd Huus-Hansen

5
2
4

3
9
5

9

8

9
5
3

8
7

1
7
4

2

9

5
6
1

9
1
3

Fyll inn tabellen med tall fra 1 til 9. Hver rad og kolonne skal inneholde
alle 9 tallene, det samme skal alle rutene.
Summen av tallene i de fargede rutene er svaret du skal sende til
kristedv@stud.ntnu.no
Det vanker premie til første riktige besvarelse. LYKKE TIL!
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Kristin (1.) skal ha funnet seg en Petter i fagre Åre, vi tar gjerne imot
mer informasjon om denne saken.
Magnus (2.) har blitt observert i en stille sofakos med en blondine i
1. klasse.
Ryktene vil ha det til at Anel (2.) og Emilie (1.) fant hverandre
(igjen) i Sverige.
På ravefesten på kjelleren ble Kjersti (1.) og Erlend (2) observert med
et flørtende blikk.
Severine (1.) skal ha benyttet seg av muligheten som bydde seg da
maskin- og maringuttene dukket opp i Åre.
Kristian (2.) er nå offisielt Norges nye trophywife.
Mari (1.) skal ha funnet kjærligheten (for en kveld?) i Sverige.
Magnus Karlsen, for tiden verdens beste sjakkspiller, skal ha
konfrontert Thea (2.) : Har ikke jeg møtt deg på Downtown før?
Fredrik (2.) og Karl Oscar (2.) var riktig nok de som fikk lurt med
seg verdsensmesteren på et intimnach på IASTE kontoret, der han
riktig nok ikke imponerte i “flip the cup”.
Men det var Svanhild som (etter en mørk tur i katakombene under
Gløs) sist ble sett med Karlsen denne kvelden.
Bjørn (5.) og random studine han traff i Åre fikk besøk da de sto
nakne i stuen, klar til akt, av intet mindre enn 14 nachspielklare
studenter. Det ble ikke noe på stakkars Bjørn den natten.
Gustav (5.) og Mirjam (4.) bedrev utagerende korpulering i badstuen
i Åre mens det foregikk fullt nachspiel på utsiden. De nektet
hardnakket å låse døren, så alle som ønsket fikk beskue.
Ellen 5. spiller til vanlig fløyten i byggrevyen, men i Åre spilte hun
heller på Arild (5.) sin.
På revyvorset, om ikke før revyvorset, bedrev Rolf (1.) og Torhild
(3.) roting.
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