NR. 02 - 2011

1

SPIKERS KÅRNER 02-2011

INNHOLD
Redacteuren			3
Kanzlerklukk		 4
Kanzlerklukk		 5

SPIKERS KÅRNER
02 - 2011
Redacteur:
Kristina Molland Edvardsen
Bidragsytere:
Elin Salvesen
Gørild Eide
Daniel Gomsrud
Skjalg Bjørkevold
Arve Grinden
Fredrik Hausmann
Petter Tran
Eirik Natvik

2

Krosjefens hjørne		

6

It`s Leaking			7
O`du store!			10
Finn 5 feil			

12

FK Steindølene		

13

Aarhønelekene 2011

14

Hovedstyret			16
Krostyret			22
Krogjengen			24
Vaskemanual		 25
Aarhønens bursdag

26

Bygghytten			27
Kryssord			32
Bilder fra ÅL		

33

Sladder			35

SPIKERS KÅRNER 02-2011

Hei!
Som stolt redacteur er det no veldig gøy å ha sendt mi første avis i
trykken! Eg håpar det blir sett pris på denne lille avkoplingen i ein ellers
så travel lesedag.
VM er over for denne gang. Norge tok intet mindre enn 20 medaljer, og
tente nasjonalkjendsla som ligg i oss alle nordmenn. Mi meining er at
Northug er eit atletisk tull, Bjørgen er over gjennomsnittet talentfull, Johaug jenta av gull, medan me sit igjen me kleder med lukt av kull. Men
ikkje fortvil, tips og triks om korleis du kan få bort denne lukta kjem
seinare i avisa.
Av anna lesestoff vil du i denne utgava finne artikkler om ÅL, Bygghytten, Revyen- It`s Leaking, Aarhønens bursdagsfest og meir. Tradisjonen
tru lurer det seg òg eit kryssord mot
slutten av avisa, som sjølvsagt hedrar
vinnaren med premie.
Ja, det står på nynorsk.
Og ettersom Spikers Kårner kun
består av ein redacteur og ingen
redaksjon, er det veldig gledlig om
nettopp du ønsker å komme med eit
bidrag. Send da ein mail til kristedv@
stud.ntnu.no.
God fornøyelse!
Kristina Molland Edvardsen
Redacteur, H.M. Aarhønen
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...et siste klukk fra Hennes Majestet Aarhønens Kanzler
2010/2011.
En Kanzler har gått
En ny har kommet
For den som var skal nå bli vice
Gode minner samt mye å spise
Vi som var der
De som skal dit
Som snøen som falt i fjor
Falle vil den nye i god jord
Året som gikk
Året som ikke gikk
De lærde strides og mener så
mangt
Diplomstudentene som sitter så
trangt
Alle for én
Én for seg selv

Poetisk-klukk fra

Et steg i riktig retning ble tatt

Fredrik Hausmann
Vice-Kanzler H.M Aarhønen

Et kyss på kinnet og riktig god natt
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..og et første fra Hennes Majestet Aarhønens Kanzler den kommende perioden.

Ærede medstudenter
Nå har fakkelen blitt sendt videre og det er nå jeg som skriver til dere som
Kanzler i Hennes Majestets rike. Det er meg en ære å få lede linjeforeningen
det kommende året og jeg setter stor pris på det ansvaret dere har gitt meg. Det
er en spennende tid linjeforeningen er på vei inn i, og det er mye som skjer i
disse dager. Det har siden sist blitt avholdt generalforsamling, Aarhønelekene
samt Aarhønens 98. Bursdagsfest, og vi nærmer oss de store 100 med stormskritt. Vi har også etter en omfattende arkitektkonkurranse endt opp med et
helt fantastisk hytteprosjekt, som i aller høyeste grad er på vei til å bli realisert
innen hundreårsmarkeringen.
Jeg vil med dette avslutte med å si at jeg ser frem til et videre arbeid for oppbygging av kameratskap blant
byggstudenter og med det de
mange oppgavene som er meg i
vente.

Arve Grinden
Kanzler, H.M. Aarhønen
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Hallo party people!
Etter et halvt semester som medlem av krogjengen, fikk jeg på generalforsamlingen æren av å ta steget opp og overta roret for det kommende
året. Sammen med et nykomponert krostyre, ble hele krogjengen brått
kastet ut for å arrangere aarhøne lekene. Til tross for varierende vær, ble
lekene svært vellykket, og det har gitt oss motivasjon til å gi enda mer
trøkk på arrangementene resten av våren. Videre kan det nevnes at vi
nylig har tatt opp seks nye krogjengiser for å tette hullene, og føler nå at
krogjengen er komplett på alle mulige måter.
Kjelleren vil fram til sommeren ha
kontortid torsdager 12.15-13.00 på
Aarhønen. Da er det mulighet for
å kjøpe bonger eller slå seg ned for
en hyggelig prat med krogjengen.
Vi ønsker gjerne innspill til fremtidige arrangementer, drinker, shots,
anything !Viktige dager som kan
noteres i vårsemesteret er :
Langåpent: 26. mars
Siste kjelleråpent: 8.april
Tilslutt vil jeg benytte anledningen
til å oppfordre alle byggstudenter til
å ivareta bergekulturen på Moholt.
Det er lenge siden Hennes Majestets kjeller har solet seg i glansen av
andre linjeforeningers pyntegjenstander ...
Petter Tran
Krosjef, H.M Aarhønen
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It`s Leaking

Lyset er slått av, og folk i salen begynner å finne plassene sine. Nødutgangen blir annonsert over høyttaleranlegget, og åpningsfilmen
begynner å rulle. Teknikk-gutta
sitter klar med lys og lyd, skuespillerne har fått på seg kostymene og
bandet er klart til å slå an første
akkord. Nå begynner det! Det over
50 personer har jobbet for siden
starten av semesteret, og som endelig er klart til å vises fram. Årets
byggrevy, It’s leaking.
TEKST: Daniel Gomsrud
Det startet som lek. Etter hytteturen, som markerte starten på revyperioden, var det ukentlige møter på Lerkendalsbygget. Her møttes en gjeng
med kreative mennesker som skulle prøve å lage noe folk kunne le av.
For å booste energien og kreativiteten startet hvert møte med sangoppvarming og teatersport. Dette bestod av både kjente og ukjente leker
som f.eks. zipp-zapp-boing, frys eller Trollmann, troll og dverg. Etter
hvert som tiden gikk ble møtene
trappet opp og revyen begynte å
ta form. Filmene ble laget og Kostymegruppen jobbet intenst med
den latterlige store mengden krevende kostymer, mens dansere, sangere og skuespillere også så smått
begynte å øve på noen sketsjer. Man
så lite til bandet og blåserrekka,
som stort sett befant seg på et knøttlite rom på konstruksjonsteknisk,
der de øvde inn musikken. Det ble til tider lange dager, og mye å gjøre.
Da var det godt å ha en fantastisk velferdsgruppe som ordnet lunsj, kak7
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er og andre godsaker. Siden det var mye revyjobbing ble skolearbeidet
utført med ekstra effektivitet og da hjelper ganske mye at man har blitt
kjent med stud. assen gjennom
revyen.
Etter over en måned med jobbing på Lerkendal inntok revyen
verkstedhallen på Svartlamoen.
Det var nå duket for en intens uke,
med knallhard jobbing fra morgen
til kveld. Mye rigging, snekring
og ikke minst øving måtte til.
Teknikk-gutta gjorde en hederlig
innsatts for å få alt på plass, og de
ble til og med en overnatting eller
to. Innimellom slagene serverte
velferdsgruppa lunsj og middag, samt frukt og snacks utover
kvelden. Det ble også en mulighet
eller to til å snike seg unna og
spise byens beste burger på Ramp.
Etter noen dager på Svartlamoen
begynte øvingene å ta seg opp
ordentlig, med kostymer og hele
pakken. Det var spesielt noen av
guttene som satte pris på å få utforsket sine litt mer feminine sider
under sminkingen, og det ble lagt
inn stor innsats. Generalprøven
nærmet seg med stormskritt og alt
så ut til å være i rute, bortsett fra
en liten ting. I kjent byggrevystil
var ikke teksten til avslutningssangen påbegynt engang. Det ble da et lite rush for å få orden på dette, noe
som resulterte i mer eller mindre gode rim. Stemningen på Svartlamoen
hadde en eksponentiell stigning og etter generalprøven nådde den top8
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pen. Nå var alt ferdig. Det var ingen flere muligheter til å forandre på
ting. Det måtte bare stå til.

Etter Premieren var det et faktum! Årets byggrevy hadde vært en suksess. Det ble allerede mottatt meget gode tilbakemeldinger, og noen gikk
til og med så langt som å si at det var tidenes beste byggrevy. Det skulle
vise seg at denne kvelden også skulle få en fantastisk fortsettelse. Hele
revyen dro hjem til Leif Jørgen(1.) og deretter videre ut til premierefest
på Gossip. Det beste av alt var imidlertid at vi skulle få gjøre det igjen
dagen etter.

Det er, nå i ettertid, trist at denne fantastiske perioden er over. Revyen
samlet både veteraner og nykommere i en liten revyboble, som før eller siden måtte sprekke. Det fine er at man sitter igjen med mange gode
minner, erfaringer og venner. Det som er enda bedre er at man kan
glede seg til å være med på revyen igjen neste år!
9
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O`du store!

Av uvisse grunner ble O’store i år ikke lagt til langåpent. Det skulle
imidlertid ikke legge en stopper på hverken stemningen eller de tradisjonsrike konkuransene. Dette var forresten første gang de nyopptatte i
krogjengen fikk prøve seg bak baren, og krosjef Petter Tran disket like
greit opp med nye avanserte drinker som Long island ice tea og mojito,
for å teste sine nye disipler.
TEKST: Skjalg Steinar Graasvoll Bjørkevold
Dagen begynte imidlertid med semifinale i den svært prestisjetunge sporten
ludøl. For de av dere som ikke er kjent med reglene, går det kort forklart ut på
å bruke tidenes kanskje kjedeligste spill, ludo, til å holde en drikkekonkurranse
for menn og kvinner med hår på brystet. Du er ikke ute før du har spydd tre
ganger. Vår stolte deltaker i år var Øyvind Bentås fra første klasse. Han annonserte tidlig at dette var hans konkurranse, og at alt annet en seier var uaktuelt.
Den sexy coachen hans var mer forsiktig i sine spådommer, da han hadde vært
med på ludøl året før (uten at vi trenger å ripe opp i det) og visste hva som
ventet.
I semifinalen møtte vår helt fra Brønnøysund tre, staute drankere fra Omega,
Abakus og Hybridia. Etter en litt treig start
fikk alle fire fart på ølet og det tok ikke lang
tid før det som hadde vært en hyggelig tone,
utviklet seg til innbitt konkurranse. Gutten
fra Hybridia prøvde til å med å snikspy på
dassen for å holde ut lenger. Øyvind demonstrerte imidlertid glimrende selvkontroll til
tross for en raskt stigende promille. Selv ikke
etter å ha motatt en springskalle fra Omega
lot han seg opphisse nevneverdig. Det gikk
som det måtte gå. Sniken fra Hybridia og
hissigproppen fra Omega røk ut og Øyvind
gikk enkelt videre til finalen sammen med
Abakus sin mann. Da hadde vår helt drukket
20 flasker Borg.

10
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Etter en taktisk powernapp på byggkjelleren møtte Øyvind og hans tapre coach
opp til løvens hule, fashionably late og med en søppelsekk full av øl. Her møtte
vi i tillegg til Abakus, drankere fra Emil og Nabla (tror jeg). Det skulle raskt
vise seg at mannen som møtte slås kom fra Emil. Han var stor som et troll og
drakk som en svamp. Men Øyvind lot seg selvsagt ikke skremme og etter to
timer spilling var det fortsatt helt åpent. Begge de to gjenværende hadde spydd
to ganger og virket fin i formen. Mesteparten av ølet var dessuten konsumert.
Emil hadde imidlertid en tendens til å drøye tiden, noe som gjorde Øyvind
søvnig. Hans lojale coach vurderte å kaste inn håndkleet. Heldigvis ble han avbrutt av at kjempen fra Emil spydde i en fontene utover brettet. Til øredøvende
jubel fra de fremmøte ble Øyvind kronet ludølmester 2011. Gratulerer!
Imens hadde festen på kjelleren tatt seg opp i kjent stil. Dansegulvet var stappfult og de fancy drinkene ble rarere og rarere. Men selv ikke kjellerfester varer
evig, og den tapre byggstudent måtte etterhvert dra videre ut i den gamle stad
for å spre den gode stemningen.
Det skal også nevnes at Bygg bemerket seg i ølstafetten med en sterk, nest
sisteplass, som hvis jeg husker riktig er én plass opp fra i fjor. Da gjenstår det
bare å glede seg til neste fest på Byggkjelleren som blir langåpent 26. mars.
Håper å se deg der!

11
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FK STEINDØLENE

TEKST: Eirik Natvik

FK Steindølene er det stolte fotballaget
til byggstudentane, og spelar i lokal 6.
divisjon saman med dei andre studentlaga i Trondheim. Etter eit opptak som
haldt svært høgt nivå, består troppen no
av 23 spelarar frå alle klassetrinn. Etter
ein litt skuffande 8. plass i fjor satsar me
på igjen å kjempa i toppen av divisjonen
denne sesongen, noko mellom anna ein
3. plass frå 2008 viser at bør vera mogleg. FKS sesongdebuterer måndag 21. mars mot Janus, og denne som
alle andre av våre kampar vert spelt på Lade kunstgras. Om du vil fylgja
med oss, anten på nett eller live, så sjekk heimesida vår for informasjon
og statistikk om laget: http://org.ntnu.no/fks. Me håpar så mange som
mogleg vil koma og støtta laget, og kan lova mykje underholdning, høg
temperatur og drama til alle som tek turen og ser på; i fjor vart det i
snitt scora 5 mål kvar kamp! Så kom alle saman og støtt byggheltane i
grønt måndag 21. mars!

13

SPIKERS KÅRNER 02-2011

Aarhønelekene 2011

Mens Marit Bjørgen og venninnene hennes torsdag 3.mars
2011 vant gull for Norge i Kollen,
gjorde samtidig et representativt
utvalg fra Bygg- og miljøteknikk
seg fortjent til gulljakker i Bymarka– i diverse grener. Ola og
Kari Nordmann var på plass med
det norske flagg i kinnene, ikledd
sine respektive Mariusgensere, og
Aarhønelekene ble for endte gang
erklært en suksess.
TEKST: Elin Salvesen
Lenge før ”Runden” og tilhørende sterkSaft-servering, faktisk allerede før
første pølse var fortært var det tydelig at ingen av ÅL-deltakerne hadde
noen som helst form for kontroll på hverken ski, kjelke (hjemmesnekrede
sådan) eller stumpeski (aka. ”miniski”). Likevel var det enkelte som kom mer
seirende ut av konkurransene enn de andre... At Oddvar Brå brakk staven
i 1982 ble fort ”old news” da Gjermund (2.klasse) niogtyve år senere brakk
skien (!) under hoppkonkurransen, og attpåtil fikk stå alene på toppen av
pallen. Her er det verdt å nevne at Birthe (3.klasse) stod alene på jentepallen generelt, da ingen andre hunkjønn turde å utfordre skjebnen denne klare
dagen i mars. Uansett en stødig hopper og solid vinner!
Sjefus Blæstus (Gørild,
1.) var tørst, og vant jenteklassen i den
berømte traktekonkurransen. ”Dette
e det ekleste eg har gjort!” sa hun før
hun på ny satte tuten til truten i forsøk
nr. 2. Andreas (2.) drakk på sin side
halvliter’n på kortere tid enn andre
bruker på å åpne den, og vant med
dette herreklassen i dahls-styrtingen.

14
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Og som om ikke dette var nok galskap, vandret det gjennom hele dagen en
gjeng Cheez doodles blant oss, samt to søte drueklaser og et par uidentifiserte, p-pilleliknende objekter. En Cheez doodle meddelte senere på kvelden
sin lettere forbauselse over premieutdelingen, i og med at det var Jane (Skjalg,
2.) som sjarmerte dommerne i senk med sin jungeldrakt, og stakk av med
førstepremien.

Det er verdt å nevne at det muligens var ”Runden” som brakte den skuffede
Cheez doodle’en inn i det undrende hjørnet, da hun med sine utrolige 13 turer
ble kåret til vinneren av denne noe utradisjonelle idretten. Byggstudenter fra
alle klasser gikk med mot i bryst runde etter runde for å få noen slurker fra
Krosjefens gryte. Saften var tydelig preget av en blandingsforhold-policy som
ikke samsvarer med SFOs, men ble uansett satt stor pris på.
Da byggstudentene ble
kalde på tærne og lei av å
tisse i skogen, bar det inn
på Studenterhytta hvor
det ble servert et herlig
måltid. Videre danset
jenter og gutter seg inn i
”natten”, før de ble hentet
av AtB kl. 23.00. Vi takker
Krostyret for en minnerik
dag, og en livlig aften!

15
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Hovedstyret
2011/2012

Da var tiden for utskiftning kommen.
Vi sier med dette tusen takk til det gamle hovedstyret,
og velkommen til det nye.

Arve er en mør bit trønderfår. Han
er verken for kort eller lang, og glir
inn i de fleste selskap med sitt lune
smil. Kaffedrikking kompenserer
mot lav sportsinteresse, og ifølge
Kanzleren selv er han eksentrisk
på hobbybasis. Beskjedne ord, da
Arve stort sett bærer det smørblide smilet og de fargesprakende
boksene. Kort oppsummert er
Arve Fiolin kulere enn et gjennomsnittlig ekorn, og får derfor et
limrick dedikert;
Ei stemt fiolin fra barteby
Kom til Lerkendal og var så kry
For slik denne kar
Kaffikoppen sin bar
Og inn på Høna han søkte ly
16

KANZLER
Arve Grinden

VIZE-KANZLER
Fredrik Hausmann
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En mann med manke som ingen
slår;

Det er en grunn til at de kaller han
gullhår.
Hausmann er husmann på tysk,
Er det derfor han i fadderperioden
framstod så brysk?
For egentlig er Fredrik snill som et
lam,
Og ordet awesome har kommet
snikende fram.
En jeger for regnet, og videre har
ryktene gått,
Om at Fredrik syns at
hamburger(er) er feiende flott.

Elin er et stort smil fra Bærum.
Hun blir av og til sliten av seg
selv , mens dette ikke er tilfellet
for de rundt. Aarhønens Notarius
Publicus er tilhenger av markeringstusjer, postitlapper og kontorrekvisitter ellers. For å bruke
utstyret elsker Elin listeskriving –
som skjelden blir fulgt opp. Nokså
kort av vekst er hun, men dette
kompenseres med store fortenner.
Tilbake til tusj, Elin gikk inn i sitt
verv for Aarhønen med kreativ
ansiktsdekorasjon.

NOTARIUS PUBLICUS
Elin Salvesen

17
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SKOGVOKTER
Skjalg Steinar Graasvoll
Bjørkevold

Skjalg har et rart navn og Skjalg kan
forveksles med Tin Tin. Men til trass
for den lyse luggen er stemmen mørk.
Derav Skjalgebassen. Kaffe renser
stemmebåndet og blir tatt avstand fra.
Te er derimot greit. Utkledning er også
greit. Nylig observert som jungel-Jane
fanget han mange blikk. Uansett så tar
Skjalgebassen jobben med å passe på
høna seriøst , som en skogvokter bør. I
sitt neste liv håper han på å bli gjennfødt som noe kult, muldvarp fungerer.

KROSJEF
Petter Tran

18

Petter er en blid og søt gutt på 24 år. På
fritiden sin liker han å gå lange turer i
skog og mark. Gjerne med fjellstøvler på
hopper han ledig (les: singel) og lett fra
stein til stein. Men i det siste ha det vært
få steiner å hoppe på, og det har da vokst
seg opp et savn hos Petter. Denne søte
gutten søker nå en sjelevenn til å hoppe
over bekken med. Drømmejenta til Petter er snill, utadvent og naturlig pen, da
det i hovedsak er en søndagskjæreste som
søkes. En utmerket kokk er ikke nødvendig, da han selv kan å lage mat (les:
nudler). Om gutten fra dine drømmer er
aktiv, engasjert, kreativ og flittig, må du ta
turen til kjelleren der det vil bli arrangert
opptak.
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NETTMESTER
Henrik Hartmann

Henrik er rå som få, har yndlingsfarge
blå, leser nettaviser framfor papiraviser,
har google crome nettleser og ble med
god hjelp fra sin youtubekonto Aarhønens nye nettmester. Krøll på datasystemet er denne kjekke gutten i stand til å
takle. Krøller er forøvrig godt representert i styret, og Henrik står for gode 33%
av av disse. Onkel Stuart er på jevnlig
besøk i hodet til Henrik, og det blir jobbet hardt med å få diagnosen schizofreni
bekreftet, da dette vil gi dobbelt stipend,
utvidet eksamenstid og støttekontaktlønn for oss rundt. Henrik er over
gjennomsnittet varm i kroppen, har
fingrer skeivere enn tårnet i Pisa og liker
helst å komme på fest før festen starter.

Henrik har tidligere gjort seg bemerket på bygg. Første gang; aske i
fjeset men ingen skorsteinsfeier. Andre gang; hvite nylonsstrømper og
med et bankende hjerte, men ingen
prinsesse. Nei dette er ikke Askepott,
men sekretær Elin har likevel fått
den trange skoen til å passe. Som
terrorsjef på bad.com og gjennom en
gripende revyforestilling har Henrik
allerede gjort seg bemerket på bygg.
Om ikke alle brikkene rundt Henrik
har fallt på plass enda, så hjelper
det kanskje med stikkordene Daisy,
bassist og VG-lista 2005! Dette er
med med andre ord de store sermonienes høyre hånd, og nå også
Aarhønens Cermonimester.

CEREMONIMESTER
Henrik Tune

19

SPIKERS KÅRNER 02-2011

20

REDACTEUR
Kristina Molland Edvardsen

Kristina er ei jente med et humør
som smitter som pesten! Hun sier
sjelden nei, og er derfor tilstede med
et glass i hånden dersom det skjer
noe som er verdt å få med seg. Kristina bruker mesteparten av tiden sin
på å jodle på nynorsk ned norges
fjellsider på telemarksski. Hvis du
ikke skjønner hva hun sier, så ikke
vær redd… You’re not alone! Myten
har seg sånn, at Kristina aldri har
fullført en historie. Det kommer av
at det alltid dukker opp et morsomt
navn eller ord som får tilhørerne til
å bryte ut i latter. Ord som inkåleisi,
sjao, pao, mao, dao og kest dukker
stadig opp selv om forskerne fortsatt
undres i hva det betyr. Kort oppsummert, hun er Capn’Redbeard.

Fredrik er en aktiv liten røver,
og trives best på fjelltopper
eller begravd i dype skoger.
Kjent hjemmefra som DummeDahlen, noe han dessverre ikke
klarer å leve opp til ved å være
et strålende skolelys. H.M.
Aarhønens rikdommer vil
derfor være godt bevart i hans
oppsyn. Ellers har Fredrik fått
seg kjæreste dette året. Sjekketriksene er derimot av uvanelig
sort, så det er for redacteuren
underlig hvordan det å spy over
en person kan være tiltrekkende.

FINANZMENISTER
Fredrik Dalen

BLÆSTE SJEF
Gørild Eide
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Gørild velger å beskrive seg selv som
en seriøs, stille, avbalansert og gjennomtenkt jente. Dette har hun bekreftet på følgende vis det siste halvåret
•

august : vant styrtekonkurran
mot revysjef Leiv, og tok seg
med dette inn i krogjengen

•

en kald regndag i septmeber:
gikk hjem fra samfundet med
skoene i høyre hånd

•

januar : glemte sovepose, og
fikk en kjølig helg i Røros

•

februar : kom seg meg et søtt
smil inn på kaizers uten billett
(for så å våkne opp med kryss
på begge armene)

•

mars: vant på ny en styrtekonkurrane da hun trakta alle
jentene dette året i senk med
tiden 2,7sek

Gørild har en selvinnsikt et godt stykke
under gjennomsnittet, men vi gleder
oss til listen blir lengre og konstanterer
med dette at Gørild er den gitte Sjæfus
Blæstus.
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KROSTYRET
2011/2012

I slutten av februar troppet også det gamle Krostyret av. Et
godt arbeid er gjort, mange gode fester har vært, og endel
liter øl er konsumert.
Vi takker det gamle styret for godt arbeid!
Her er det nye styret som allerede er i full sving!

INNKJØPSSJEF
Mats Helland
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Mats Helland er en veldreid
bergenser i sin beste alder, som
fortsatt
sliter med senskader, fra sin fortid som vinkelgris i millitæret.
Han viste
allerede i fadderperioden sin
kjærlighet til øl, hvor inntaket
bedøvet
sansene til den grad at Mats
sovnet stående, lent opp etter en
vedstabel på
låvefesten. Noe som for øvrig
resulterte i en kjøretur, sammen
med bonden,
ett par timer etter bussen hadde
fraktet de resterende byggstudentene hjem.
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BARSJEF
Petter Kolling Johansen

Bedre god gladgutt skal du lete
lenge etter. Spesielt når du vet
at denne cookie-oreomuffinsbakende karen egentlig skal
komme fra champis-sleikkommunen Bærum! Soialt er
han med på alt, fra samfunnet,
UKA, kroen og alt sprøtt man
kan finne på. Åres lille politi
hendelse og lange bakker ned
fra afterski er vel en god indikator på det! Favorittuttrykk; alt
ordner seg, verden digger deg!

ØKONOMISJEF
Karen Martine Tandberg Wibe
Due
Karen liker å gjøre ting på sin
måte, og nåde den som prøver å
rote i hennes system. Det at Karen er usedvanlig naiv og ikke tar
ironi fører til mange underholdene spørsmål, oftest på hennes
bekostning. Er fra Bærum, så
vi har stor tro på at hun skal få
kjellerøkonomien til å nå millionklassen.
Over gjennomsnittlig glad i kake.
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De nye blomstene i Krogjengen!
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Cecilie Baglo

Hege Stusvik

Henning Øwre Lundby

Jørgen Sundheim

Thea Kaas Munthe

Trine Austrøne Olsen
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Vaskemanual mot bål-lukt

Var du i Holmenkollen for å heie fram Norge og Northug? Og i motsetning til Northug, Bjørgen og Johaug som fikk blankpussa gullmedaljer,
sitter du med en pose full av klær med lukten av bål? Det luktes at
det er en del av dere på Gløshaugen om dagen! Men ikke fortvil , følg
denne gore tex- manualen og plagget vil lukte blomst igjen.
•

Vask plagget med natursåpebasert vaskemiddel og skyll grundig

•

Bomulls- og blandingsstoffene impregnerer du enklest og best
med flytende impregnering i maskin.

•

La plagget drypptørre.

•

Best effekt får du om plaggene strykes eller tørkes i trommel etterpå. (Følg produsentens anbefalinger for bruk av sentrifuge og
tørketrommel.) en lett omgang i tørketrommel etter vask gir nytt
liv i membranen.

•

Ikke bruk tøymykner!

...og for deg som med husmorsutstyret parat;
•

Etter vask setter du strykehjernet på lav varme og legger en tynn
klut i mellom strykebrettet og jakken. Stryk så med fibrene, og
plagget vil legge seg igjen!

Lykke til!
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Aarhønens 98-årsdag

TEKST: Gørild Eide

Det var en fuktig
vinterkveld på Britannia,
Trondheims flotteste hotell, at Hennes Majestet
Aarhønens’ 98 års dag ble
feiret. Dette skjedde med
den aller største glede, og
hennes undersåtte var stolte
av å få delta på denne store
begivenheten. Maten som
ble servert var av aller beste
sort, og det var mye godt i glasset. Det ble holdt underholdende taler, og
de oppmøtte var tilfreds etter et godt måltid og mange gode ord.
Utover kvelden ble det holdt Rettsak, og i år ble vår kjære Morten Engen
utnevnt som ny høyhet og tildelt navnet H.H. Silly Walk. H.H.Snikende
Ullteppe, Regent Steinar Nordal, på sin side fikk tildelt en gren til av
smertens leie, som høyhetsutmerkelsen offisielt heter. H.H. Høy Gang
stilte i år opp som dommer i Rettssaken, mens H.H. FUS i alt stilte som
aktor og H.H. Fundamentalisten som forsvarer. I tillegg var det mange
andre høyheter som hadde tatt turen i år. Ekstra gledelig var det at H.H.
Trebinderen og H.H. Sengevarmeren stilte opp ettersom de gikk ut fra
NTH i henholdsvis 1950 og 1958 og begge bærer tre grener av smertens
leie.
Etter hvert som kvelden gikk og folk så bunnen i glasset, ble stemningen
så god at det ble spilt opp til dans. UFO stod som vanlig for musikken,
og folk svinget seg på dansegulvet helt til klokka ble sent. Alle sammen
var enige om at det hadde vert en særdeles bra kveld!
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Bygghytten

Som den eldste linjeforeningen på Gløshaugen har lenge drømmen om å
få realisert et eget byggverk ligget i luften. Den nåværende Hyttekomitèen
ble opprettet våren 2010. Fra den vårdagen i 2010 og frem til i dag er store
skritt blitt tatt, skritt som vil sette fotavtrykk i Aarhønens rike.
TEKST: Kristina Molland Edvardsen

Med 2. årsstudent Lars Johnsgård Jensen i spissen, ble det straks satt i
gang et omfattende arbeid med å lete etter aktuelle tomteområder, se på
kostnadsoverslag og opprette en dialog med næringen om finansiering.
Hennes Majestet Aarhønens fond er linjeforeningens sparekasse der
blant annet overskuddet fra Industrikontakten settes inn hvert år. Et
slikt fond er det få andre linjeforeninger som har, og setter oss i en situasjon der et hytteprosjekt ikke er helt utenkelig. Men realistisk er det
ikke å kunne etablere en hytte ut av dette fondet alene. Hyttekomiteen
var avhenig av å få med seg støttespillere i næringen for å kunne ta
prosjektet videre, noe som det ser ut til at de har fått til. I finansieringsplanen er det også lagt til grunne for mye dugnadsarbeid. Etter at tett
bygg er satt opp av fagfolk, er håpet at mye av det resterende arbeidet
blir gjort av dugnadsånd. Her på bygget finnes det tross alt flere med
fagbrev, enda flere med teft for treverk og kanskje aller flest dugnadssjeler i typisk norsk stil.
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Med en startkapital på plass gikk Hyttekomiteen aktivt inn på leting
etter Bygghyttens tomt. Flere alternativer ble nøye diskutert opp og i
mente, og med befaring på flere av disse. Frem til Ekstraordinær Generalforsamlingen 15.11.2010 var disse kokt ned til et alternativ. Blikket
var vendt mot Selbu og Åtollen hyttefelt i Hersjølia, en og en halv times
busstur fra Trondheim. Byggstudenetene hadde på forhånd satt kriterier
for den ferdigstilte hytten som var;
Beliggenhet:
Nærhet til turterreng
• Snøsikkert
• Ikke i et tett hyttefelt
Adkomst:
•

Ytre radius på 1,5 time fra Lerkendal
• Maks 3 km til offentlig kommunikasjon fra hytta
Hytte:
•

•

Vann fra boret brønn
30 sengeplasser fordelt på hytte og fremtidig anneks
Primært oppholdsrom dimensjonert for 30 personer
Sekundært oppholdsrom dimensjonert for 30 personer
Kjøkken dimensjonert for å lage mat til 30 personer

•

Baderom med 2 separate dusjrom á én dusj

•
•
•
•

28

SPIKERS KÅRNER 02-2011

På Ekstraordninær Generalsamling i midten av februar ble det vedtatt
å ta prosjektet videre med Selbutomten. Tomten kostet totalt 200.000,men komiteen hadde da allerede lagt inn en sum for en opsjonsavtale.
En slik avtale sikrer kunden førsterett på tomten frem til en gitt dato,
som for oss hadde varighet til den 01.02.2011.

Nå viser kalenderen at denne datoen er utløpt, kontoen viser 200.000,- i
avkall, og en stor gratulasjon går til alle byggstudenter, tomten er vår!
Steget videre på fremgangsplanen
var arkitektering. En arkitektkonkurranse ble utlyst blant
arkitektstudentene her på samme
haug. Sammen med CV-dekorasjon, får vinneren være med i
den videre prosjekteringsfasen.
Lørdag 05.03 var dagen for kåring.
Arkitektenes linjeforening gjorde
regelunntak og åpnet for storslått
feiring i Skiboli. Spente bygg-og
arkitetstudenter gikk nærmest
hånd i hånd til podiet. Kanskje
dette også var med på å minske
spenningene som ofte er mellom
arkitekter og byggingeniører?
Vår egen Kanzler Arve Grinden sa noen velvalgte ord sammen med
arkitektenes utgave av Arve, med navn Truls. Etterfulgt gikk juryleder
og professor fra institutt for byggekunst, form og farge Fredrik Lund
opp på podiet, det var tid for kåring av arkitektkonkurransen. Lund dro
i snoren, og på lappen stod det; ”Ut i skogen, opp i veggen”. Videre var
begrunnelsen;
Et elegant, kompakt prosjekt med store romlige og opplevelsesmessige kvaliteter som på en høyst overbevisende måte viser
at arealeffektivitet ikke behøver å gå på bekostning av arkitektonisk kvalitet.
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Den tredimensjonale komposisjonen av rom, sovesteder osv. gir
både variasjon og rikdom til prosjektet, og juryen anser at det med
mye egeninnsats/dugnad (som det egner seg godt for) burde være
mulig å realisere innenfor areal/budsjettrammen.
Juryen mener dette prosjektets konseptuelle ide er tydelig, samtidig robust nok og utviklingsbar nok til å kunne tåle en prosjekteringsfase der det nødvendigvis blir en del justeringer /mindre
omarbeidinger. Veggen med peisen i fellesrommet er f eks ikke godt
utformet, og oppholdsrommet mot nord bør kanskje bli en egen
peisestue.
Juryen mener dette prosjektets konseptuelle idé er tydelig og robust, og forslaget gjenspeiler stor forståelse og innsikt i program
og bruk. Prosjektet treffer veldig godt som hytte for en forening, og
stemningen, livet i og ved hytta er fabelaktig godt formidlet i en
flott aksonometrisk skisse og fine modellfoto. Juryen tror også inndeling i etapper vil fungere bra.

Utover kvelden ble vinneren feiret på fuktig vis, og allerede før festen
tok slutt gikk det snakk om en gjenntakelsesfest i Skiboli mellom de to
linjeforeningene. Veldig hyggelig synes nå vi!
Det var en liten oppdatering på hytteprosjektets gang frem til skrivende
stund. I konklusjonen ligger det stor takknemmelighet for det Hyttekomiteen har utrettet. Mange timers godt arbeid ligger bak, forhåpentligvis ligger der også mye erfaringer og glede der. Om alt videre går
som planlagt har Hennes Majestet Aarhønen en flunkende ny hytte på
Selbu til 100-årsbursdagen i 2013.
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Kryssord

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. Gresk øy
2. Måne og ...
3. For å unngå å bli syk
4. Kanzler baklengs
5. Tore
6. Drink av mint
7. Har spiker
Send svar til: kristedv@stud.ntnu.no
Vinner trekkes mandag 1. april
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•

Det går rykter om at Vegar Nordal (1.) er sønnen til regent Steinar Nordal.

•

Idun (3.) og Emil Arne (3.) koste seg sammen på bursdagsfesten.
Det
går rykter om at dette ikke er første gang.

•

Ryktene sier at Ingunn (1.) og Armin (2.) fant tonen på Downtown en sen torsdagskveld i februar.

•

Anette(4.) vant gull i ÅL på 100m-transport, men dette var ikke
nok for å blidgjøre nordlendingen da hun faktisk hadde brukt 5
timer (!) på cheez doodles kostyme sitt.

•

Etter seier i Ludøl ble Øyvind bokstavelig talt bært hjem av Andreas(1.). Send gjerne inn bilder om du har noe fra denne hendelsen!

•

Silje (1.) og Matin (1.) fant hverandre atter en gang på kjelleren.

•

Hyttevakten på Studenterhytta kunne meddele rytmisk klang fra
loftet, både før og etter middag, her tas det fortsatt imot tips da
det ikke har lykkes redacteuren i å identifisere disse.

•

Fredrik (3.) ble observert hånd i hånd med Ellen (4.) ut fra
Arkitekt/Bygg- festen på Skiboli.

•

Jonas (1.) ble kastet ut fra Downtown en fuktig lørdagskveld etter
kjellervors.

•

Andreas (2.) og Cecilie (1.) hadde en hyggelig tone på kjelleren.
Mer enn det sier ikke ryktene.
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•

Ingrid ble uvarslet slått ned på Helga på Sing, uten at man vet
hvem dette var. Alt står nå bra til, selv om leppen fikk et kutt og
vokste til nye dimensjoner.

•

Petter R(1.) ble med Nina hjem, men spurte om å få gå når det
ikke var noe mer i vente, og ble derfor ikke natten over.

•

Redacteuren såg det nødvendig å fylle spalten, så tok selv i et tak.
Hadde derfor en nokså hyggelig kveld på Sing.

•

Nettmester har byttet nettleser fra opera til google crome. Vi
gratulerer og t-skjorte kommer i posten.

•

Det har kommet redaktøren for øret at det utrolig populære
popbandet Daisy planlegger comeback! Alle oppfordres til å gå i
mimrekroken å nok en gang høre fantastiske noter!
“Vi er overhodet ikke styrt
av noen, bare så det er sagt,
det var vi som ville være et
band. Vi bestemmer låtene
vi vil synge og har vår egen
image. Heldigvis jobber vi
med utrolig proffe folk som
gir oss gode råd og har peiling, men vi tar de endelige
avgjørelsene”,
Henrik Tune(1.)
http://www.youtube.com/
watch?v=RUj0nZqTtGI
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