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Vær hilset alle nye byggstudenter!
Det er gledelig å se at det også i år har vært populært å søke
Bygg- og Miljøteknikk, og at konkurransen om plassene er stor. Det
vil si at dere som nå er kommet inn er en begavet gjeng som nå skal
ta fatt på fem utrolig spennende, lærerike og ikke minst sosiale år.
Jeg er redaktøren for denne lille blekka som bærer det klingende
navnet Spikers Kårner. Den kommer ut rundt seks ganger i året, og
vil normalt handle om de sosiale tingene som har skjedd i regi av
linjeforeningen H.M. Aarhønen, samt annet som vil kunne
karakteriseres som snacks for en leselysten byggstudent. På siste
side i de vanlige utgavene vil det også være en hel del sladder, så
det er bare å glede seg til neste
nummer som vil komme rett etter
fadderperioden.
Ha en super fadderperiode, og
husk at det er nå de sosiale
nettverkene dannes, så prøv å
være med på det dere orker. Man
er bare fadderbarn en gang, og
man vil få gode minner for resten
av livet i denne perioden!

Fredrik Hausmann
Redacteur, H.M. Aarhønen
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Kjære alle samme; mest nye, men og gamle!
Velkommen til Trondheim, velkommen til NTNU, velkommen til
Bygg- og Miljøteknikk og velkommen til linjeforeningen H.M.
Aarhønen! Jeg heter Morten og er Kanzler i linjeforeningen.
Kanzler er et penere ord for sjef og det er nettopp det jeg er.
Mitt ansvar er å ha kontroll på organisasjonen og sørge for at
tradisjoner følges, regler ikke brytes, arbeidsoppgaver blir gjort
og at vi har en forsvarlig økonomi.
Som leder for Hovedstyret kommer dere til å se meg rundt
omkring på de fleste (kanskje alle!) fadderarrangementene
og det er ingen grunn til å være redde for å slå av en prat hvis
noen har lyst til det, det er bare hyggelig!
I de kommende ukene kommer det til å foregå mange ting
både på skolen og i forbindelse med fadderopplegget. Klart
det blir en del sene kvelder og litt hardt å stå opp for å lese
matte om morran, men tro meg;
det er verdt å få med seg så mye
som mulig av opplegget vi har
snekret sammen. Vi lover mye
moro og gode muligheter til å få
seg nye venner!
Velkommen-til-studiet-klukk fra
Morten Engen
Kanzler i H.M. Aarhønen
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H.M. Aarhønens Hovedstyre 2009-2010
Kanzler Morten Engen
Morten er vårt nye overhode, og makan til
engasjert herremann skal man lete lenge
etter. Han er i tillegg til sitt verv i
hovedstyret med i UKA, kapellmester i
Bygg Bang, sjef for byggverkstedet og på
toppen av det hele har han en kjæreste å
ta seg av. Når det er sagt, så er vel
Morten nettop den personen som kan
mestre å ha så mange baller i luften. Han
har alltid en mening å komme med, som
er vel gjennomtenkt og godt begrunnet.
Vi er alle sikkre på at Morten Engen kan
utrette store ting som kanzler.
Vice-Kanzler Thomas Sandene
Thomas er nå ferdig med sitt år som kanzler og må med det pent gi
fra seg tronen, men er ikke ferdig i hovedstyret av den grunn. Han
går nå over i rollen som Vice-Kanzler.
Med dette er ikke lenger alt ansvar på
hans skuldre, men han skal guide resten
av hovedstyret til å gjøre en best mulig
jobb.
Det mange ikke vet er at Thomas har
(nesten) ett år bak seg som nettmester.
Han måtte imidlertid avslutte denne
jobben før tiden da han dro utenlands av
millitære årsaker.
Thomas er utrolig glad i jakt og fiske, og
ikke minst kjøretøy. I tillegg til vanlig
førerkort har han også lappen på motorsykkel og traktor.
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Ceremonimester Stine Maria Frøiland
Jensen
Alle som har vært på fest hos Stine
vet at dette er en stilling hun er
perfekt til. Hun kan kunsten å få
stemningen i taket. Hun kommer
også til å klare å dra i land enhver
avtale hun skal prøve på, bare ved
sitt sjarmerende smil. Stine er veldig
glad i spill, og en ekspert i Fantasi.
Det finnes ikke én ting hun ikke kan
mime.
Stine er veldig strukturert og et
enormt ordensmenneske. Du roter
ikke i tingene hennes, og for all del:
IKKE mist pennene hennes.
Skogvokter Carl Otto Høifors
Carl Otto, eller Carl blandt venner, er mannen som blandt annet
skal sørge for at neste års nye
byggstudenter skal få en best mulig
fadderperiode. Det er nok ingen
som er bedre egnet enn ham til
denne jobben. Som fadderbarn var
han med på absolutt alt som
skjedde, og gjentok i fjor den
bedriften som fadder.
Carl er, som det ble nevnt da han
skulle holde damenes tale på
bursdagsfesten, kjent for sine tørre
vitser og hans evne til å snakke
svensk. Det siste passer bra da en del
av hans stilling går ut på å inkludere
utvekslingsstudentene.
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Sjæfus Blæstus Maren Boon Mundal
Maren er alltid på farten og skulle hun ha noen minutter til overs, blir
det en liten joggetur rundt
Nidelva. Maren er godt vant
med hovedstyret da hun i fjor
planla alle festlighetene som
skjedde i Hennes Majestets rike.
Om det var dårlig oppmøte
som sendte henne ut på
oppdrag som blæstesjef, vites
ikke. Til vanlig er Maren veldig
distre og kan finne på å legge
igjen sekken med pass og
penger ute i Indias gater. Det er ikke så lurt.. Men selv om hun alltid
glemmer ting, dukker de alltid opp igjen.
Humøret til Maren er alltid på topp. Hun er ikke redd for en
utfordring,og skal fremover utfordre dere til å være tilstede på det
som skjer i Aarhønens regi. Dere kommer til å se og høre mye fra
Maren.
Krosjef Madeleine Brandt
Madeleine er definisjonen på
engasjert og ivrig. Folk la merke til
henne under revyen med sitt
livlige vesen og hennes klare røst.
En som la spesielt godt merke til
henne var revysjefen selv. Det
sies at Madeleine har en greie for
lave gutter.
Madeleine er veldig glad i klem
og kos. Det aller viktigste for henne er at alle har det bra, og at alle
leker sammen. Hennes mål med stillingen er å ha langt mer åpent
på kjelleren enn slik det var det siste året. Med hennes instilling er
det rimelig sannsynlig at hun klarer å levere nettop dette.
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Financeminister Nina Borvik
Nina er en singel jente fra Oslo
(vest) på 20 år som søker mann.
Han burde være ikke alt for
gammel og helst like glad som
henne i å trene. Han bør ha evnen
til å ta sarkasme, da dette er Ninas
primære humorform. Det aller
viktigste er kanskje at han må være
glad i å kose seg med en flaske vin
eller tre en vanlig fredagskveld.
Nina var i sin tid økonomiansvarlig
på russebussen sin, noe som er et
stort og alvorlig verv når man
kommer fra der hun kommer fra.
Det må også legges til at hun var
blåruss.
Notarius Publicus Mai Watson
Mai er som skapt for denne stillingen,
og går inn i den med en seriøs og
profesjonell innstilling. For de som
ikke kjenner Mai kan hun til tider virke
litt fjern og distre. Det kan hun for de
som kjenner henne også. For å sitere
henne: ”oi!”.
Mai er en treningsfanatiker, og er
veldig glad i sin rosa pulsklokke. Hun
har også blitt valgt inn i styret til
Vandrende Bjelke, så hun får nok å
gjøre det kommende året. Det har
hun alle forutsetninger til å takle bra.
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Nettmester Kristoffer Kåsin
Litt spesielt er det å gå
inn i hovedstyret som
fjerdeklassing, men er
det en person som
skulle gjøre det måtte
det være Kristoffer.
Han viser nok en gang
sitt engasjement og sin
lojalitet overfor
Aarhønen, for da ingen
andre meldte seg til
stillingen var han den
reddende engelen
som sørget for at noen drifter nettsidene våre også i år. Han har ikke
over gjennomsnitlig peiling på data, men en enorm kunnskap om
hva som foregår i hennes majestets rike.
Redacteur Fredrik Hausmann
Etter ett år i krostyret fant Fredrik ut
han hadde lyst til å gjøre mer for
H.M. Aarhønen. I år skal han bekle
rollen som Redacteur. Han har et
uttalt mål om å gi ut flere Spikers
Kårner enn det som kom ut det
foregående året.
Fredrik er veldig sosial, og glad i en
god fest. Han er alltid tilstede der det
skjer, noe som er en fordel i denne
stillingen. Og en ting er helt sikkert:
Fredrik har ingen planer om å gå i sin
forgjengers fotspor og bytte linje til
Data det kommende året!
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Hei alle sammen!
Velkommen til Trondheim alle gamle og nye byggstudenter! Noen
av dere er kanskje helt ferske i Barteby, og kjenner ikke all verdens
med folk ennå. Da er det greit å ha et sted å begynne.
Aarhønekroa, populært kalt Kjellern, er byggstudentenes egen,
sjarmerende pub på Moholt Studentby. Vi har åpent hver fredag
(oppstart etter immatrikuleringsballet). Fredagskos innebærer
spillkvelder, quizkvelder, pokerkvelder, filmkvelder, vorspiel og mye
annet moro. I tillegg til dette vil det være langåpent (oppe til 03.00)
to-tre lørdager i løpet av høsten. Under UKA vil fredagsåpent mest
sannsynlig utgå, men i stedet blir det vors til noen av konsertene og
festene under festivalen.
For å kunne kjøpe inn øl, sprit og dassrull er Kjellern helt og holdent
avhengig av at dere kjøper bong på forhånd. Bongen koster 200
kroner og brukes som betaling i stedet for penger. Gjerne kjøp flere
om gangen! Det er veldig viktig at dere
kjøper bong på forhånd, siden det ikke er
mulighet til å kjøpe bong på Kjellern.
Høstens program for Kjellern kommer litt
senere!
Gleder meg masse til å møte både
gamle og nye byggfjes på Kjellern til
høsten!
Madeleine Brandt
Krosjef, H.M. Aarhønen
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H.M. Aarhønens Krostyre 2009-2010
Krosjef Madeleine Brandt (Se hovedstyret)
Økonomisjef, Silje Rogn Aune

Med et ekstra år på baken har Silje
kommet godt inn i studentvanene og er
stamgjest på Downtown på torsdager.
Kjelleren digger Silje og Silje digger
Kjelleren, selv om et av deres første møter
helst ikke snakkes om. Sitat: ”Jeg er flink
med penger. Det sier i hvert fall pappa!!”
Blæstesjef, Marie Rognes

Marie er en søt og utadvent jente og
passer derfor perfekt som blæstesjef. Når
hun er ute har hun stålkontroll over
dørvaktene på Downtown, og hun vet å
ha det gøy. Dette fører derimot til at hun
ofte er stengt inne i sin egen lille boble,
hvor ting som skjer sjelden klarer å trenge
inn.
Spritsjef, Simen Edsjø Kalnæs

Det første som slår deg når du treffer
Simen er kebab-norsken og lukten av sprit.
Som liten gutt vokste han opp med å løpe
fra purken med spritflasken under armen
på Ammerud.
Han ofrer alt for de edle dråper og har
valgt å videreføre sin lange erfaring til vår
kro på Moholt.
- 11 -
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Ølsjef, Bjørnar Roalkvam
Denne lille krabaten fra Rogaland har alltid
et smil på lur, og latteren sitter løst når man
er med Bjørnar. Ved første øyekast på
Bjørnar kan man bli litt satt ut, da han er en
dønn kopi av Karius fra filmen Karius og
Baktus. Bjørnar sørger for at ølen flyter på
kjelleren og at du aldri går tørst derfra.

Barvaktsjef, Rikke Ellingsen
Rikke er ei livlig jente fra Skien.
Er det noen som alltid er i et
overstadig godt humør på
kjeller’n, så er det henne! Hun
er kjent for å være svært så
effektiv, både på skolen og på
spriten, og når Rikke står i
baren er det ikke noe kjære
mor, så ikke prøv å lur deg
unna!
Vedlikeholdsjef, Tor Jacobsen
Tor kan fremstå som som en massiv og
frempå bergenser med kort hår og r`er
som river i ørene, men under det barske
ytre lurer en interessert, snill, morsom og
fantastisk gutt som bringer glede overalt
han går. Tor liker ikke øl, men løser det
ved å drikke veldig fort!
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Næringslivsringen er et tiltak du som student vil komme til å
møte gjennom hele studietiden. Det er samarbeidsforum
mellom byggenæringen og Studieprogrammet for bygg- og
miljøteknikk ved NTNU og det støttes av ca. 55 bedrifter og
foreninger i byggenæringen. Alle de store aktørene blant
rådgiverne, entreprenørene og leverandørene, og noen av
landets største offentlige etater og bransjeorganisasjoner er
med.
Næringslivsringen ble opprettet i 1999, da byggenæringen
valgte å organisere sine tiltak rettet mot byggstudiet i en
organisasjon og hvor formålet primært var å styrke
rekrutteringen av flere flinke studenter til byggstudiet og å
bidra til at studentene fikk en utdannelse som var relevant for
næringen og av god kvalitet. Rekrutteringsarbeidet de senere
årene har vært vellykket og ført til en kraftig økning i antall
søkere og en heving av opptakskravene. Det arbeides nå
med en rekke tiltak rettet mot innhold og kvalitet på studiet.
Noen av de tiltakene du vil møte temmelig umiddelbart er
fadderordningen for nye studenter, hjelp til sommerjobb,
byggeplassbesøk, tilskudd til kjøp av bærbar PC og
arrangement av foredrag og bedriftspresentasjoner som
synliggjør mangfoldet og mulighetene i næringen. I alle disse
tiltakene er studentenes linjeforening, H.M. Aarhønen, en viktig
og aktiv medspiller. Mer om dette og om byggenæringen
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finner du på vår hjemmeside:
www.bygg.ntnu.no/naringslivsringen/
En universitetsutdannelse i bygg- og miljøteknikk fører til
mange jobbmuligheter i en svært allsidig næring.
Byggenæringen er en av de største i Norge, med en
omsetning på over 300 mrd kroner pr år og ca 300 000
sysselsatte, med 220 000 som arbeider innenfor bygg og
anlegg og 80 000 som jobber med forvaltning og drift av
eiendommer. Behovet for teknisk kompetanse er stort innen
denne bransjen i årene framover, og behovet for
nyutdannede er større enn det som i dag kan dekkes av
årskullene ved NTNU. Mulighetene for varierte og interessante
jobber i byggenæringen er derfor svært gode. Forskning,
utvikling og opplæring vil også stå svært sentralt innen
byggebransjen og forhåpentlig vil noen videreutvikle sin
kompetanse gjennom doktorstudier og annen
etterutdannelse.
En fast og populær møteplass mellom byggenæringen og
studieprogrammet for bygg- og miljøteknikk er BM dagen, som
i år arrangeres onsdag 21. oktober. Her kommer
representanter for næringen, de ansatte ved NTNU og
studentene sammen for foredrag, utstillinger og
presentasjoner og ’bli kjent’ aktiviteter.
Vi håper å se deg på BM dagen og ser frem til et godt
samarbeide de neste årene om tiltak som bidrar til økt
engasjement og trivsel i studietiden og en god og
næringsrelatert utdanning.
Lykke til med studiet!
Hilsen Styret i Næringslivsringen
- 14 -
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Teknologiporten er en relativt nystartet bedriftskontakt som
driver kontaktskapende virksomhet mellom næringslivet og
linjene underlagt fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi
(IVT fakultetet). Dette er altså et samarbeidsprosjekt mellom
syv linjer for sivilingeniørutdanning:
•
•
•
•
•
•
•

Bygg og miljøteknikk
Produktutvikling og produksjon
Ingeniørvitenskap og IKT
Industriell design
Geofag og petroleumsteknologi
Energi og miljø
Marinteknikk

I løpet av de fire årene Teknologiporten har eksistert har det
blitt arrangert en rekke presentasjoner. Vi har vokst raskt og
har med tiden blitt en av de størte og mest profesjonelle
aktørene.
Siden Teknologiporten består av veldig engasjerte studenter
fra alle IVT sine linjer, deler vi ut et stort overskuddet til
linjeforeningene. Overskuddet blir fordelt prosentvis etter totalt
antall oppmøtte fra hver linje.
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Fordelingen fra 2008 ser slik ut:

Linje

Vår

Høst

2008

I&IKT

21 906

22 914

44 820

BYGG

46 901

41 747

88 648

PuP

57 182

89 648

146 830

MARIN

20 747

14 486

35 233

Geo.pet/Mat.tek 38 501

23 681

62 182

EMIL

24 256

31 162

55 418

DESIGN

14 006

9 941

23 947

TOTALT

223 499

233 579

457 078

Dette er penger linjeforeningene får rett inn på konto uten å
løfte en finger. Teknologiporten er den eneste
bedriftskontakten som driver på denne måten og det er vi
stolte av.
I disse dager diskuteres det i Teknologiforten flere alternativer
som skal være med å gavne alle IVT-studentene. Så vær med
å støtt opp under oss ved å delta på flere presentasjoner.
Vel møtt!
Torstein Blumer
Bedriftkontaktansvarlig
Teknologiporten
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Industrikontakten 2009-2010

Som navnet tilsier, fungerer Industrikontakten som et
bindeledd mellom studenter og industri. Dette gjør seg mest
synlig gjennom at vi arrangerer bedriftpresentasjoner og
formidler relevante sommerjobber. Ved siden av å arrangere
bedriftbesøk og ekskursjoner, forsøker vi i tillegg å bidra til at
studiet forbedres i samarbeid med Næringslivsringen.
Industrikontaktens medlemmer
Hvert år velges det inn tre nye 2-årige medlemmer og en 1årig, slik at det til enhver tid er 7 medlemmer i styret. Nå om
dagen ser styret ut omtrent som dette:
Paal Garborg
- Leder
Paal er sjefen over alle sjefer. Med en stø hånd skal han styre
Industrikontaktens skute
gjennom finanskrisen
skarpe skjær. Dette er en
oppgave han tar lett på
med sine erfaringer fra
økonomisjefvervet i
Krostyret, Hovedstyret og
Industrikontakten. Foruten
at han til stadighet sykler til
skolen, kan det nevnes at
han kommer fra Oslo og
går for tiden i 4. klasse.
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Magnus Brubakk
- Diplomtorget
I tilegg til sitt engasjement i
Industrikontakten er Magnus aktiv i
skog og fjell, blant annet gjennom
Vandrende Bjelke. Magnus
innrømmer lett at han gjerne tar et
glass portvin foran peisen etter
middag, og at han bytter t-skjorte
minst en gang om dagen. Han er
renslig ellers også.

Yvonne Skaare
- Linjesamarbeidet
Yvonne liker dans, maling og å spille
fotball. Hun går i 3. klasse og har en
latter som sitter løst. Spør du Yvonne
om hun blir med ut å reise, sier hun
sikkert ja. I Industrikontakten skal hun
primært bistå med erfaring fra året
som gikk, men også bidra til økt trivsel i
form av kake og kaffe. (Det synes i
hvert fall de andre i Industrikontakten)
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Ina Birkeland
- R3 og linjesamarbeidet
Ina er 21 år og kommer fra den lille sørlandsperlen Mandal. I
Industrikontakten skal hun sørge for å holde kontakten med
de andre linjenes
bedriftskomiteer gjennom
linjesamarbeidet. Hun er
også med i R3, som er et
samarbeid med
Næringslivsringen for å
ta vare på studentene. For
tiden går hun 3.klasse
konstruksjon, og når
skolearbeidet er
unnagjort spiller hun håndball, og muligens litt fotball. Du skal
heller ikke se bort fra
at du finner henne i lystig lag sammen med gode venner.
Than Ngan Nguyen
- økonomiansvarlig
Med et smil om munnen skal Than
Ngan sørge for at økonomien i
Industrikontakten holder seg på et
nivå som gjør det mulig å bruke
overskuddet til fordel for studentene.
På Facebook er hun medlem av
gruppen ”Pensjonerte svømmere - Vi
er stolt av det:D”.
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Glenn Stenshorne
- U2 (sommerjobb) og NLR
Har sammen med Henning og
Magnus havnet i kurven til Paal sine
høner. Her skal det verpes ut briljante
ideer hvordan bedriftsprestasjonene
fortsatt skal være interessante i
fremtiden. Ikke nok med det. Han
skal sørge for å fylle neste års
sommerjobbkatalog med vannvittig
mange interessante tilbud. Til slutt
gjenstår det å se om han klare å
komme med en liste over
spennende kurs og konferanser.
Derfor er det ikke merkelig at favorittsjokoladen i kurven for
tiden er Kinderegg.
Henning Lotherington
- Bedpres og nettsideansvarlig
Henning skal bare sitte i
Industrikontakten et år. Flaks.
Han er kanskje styrets mest
useriøse tilskudd, og skal
koordinere
bedriftsprestasjoner og fikle
med nettsidene etter beste
evne. Foruten å være glad i
potetgull og dip, kan han tidvis sees nedsølet på sykkel i
marka (med hjelm). Byr du Henning på lakris får du en fæl
grimase og et høflig ”NEI, takk!” tilbake.
- 20 -
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AKT-styret 2009-2010
Ingeborg Skarholt Bølviken, Revysjef
Ingeborg er yngst i revystyret og likevel
er hun sjef. Vi andre i revystyret har
derfor store problemer med å
respektere henne så vi kommer mest
sannsynlig til å gjøre som vi selv vil i
året som kommer. Ingeborg sier også
at hun er interessert i menn. Dette viste
seg veldig godt da hun ikke valgte
noen kvinner til styret sitt. Dette gjør oss
i styret noen ganger svært nervøse,
men vi holder god kontakt med
kanzler Morten og melder fra om
eventuell seksuell trakassering.
Joakim Carlsønn ”snabb” Sellevold, Økonomisjef
Joakim er glad i å dele ut snabb på
vinkvelder. Hvis du vil være med på AKT
er det bare å glede seg til hytteturen!
Joakim har også andre hobbyer. Han er
glad i å velte trær og lete etter bilder
under campingvogner. Noen ganger
snakker han nederlandsk inni
campingvogner. Minst like viktig er
Joakim veldig glad i snorking og hjemme
har han mange kassetter med opptak av
folk som snorker. Mindre viktig kan vi også
nevne at Joakim bare har vært med på
fire revyer tidligere, og at han har vært
spritsjef i krostyret samtkanzler
og vice-kanzler i hovedstyret.
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Øyvind Elg Hjort, Teknisk ansvarlig
Øyvind er med på revyen for tredje
gang, og andre gang som såkalt
teknisk ”ansvarlig”. Han har også et
tilsvarende verv på samfunnet hvor
han har opparbeidet seg store
kunnskaper innenfor styring av lyd.
Man skulle tro at dette var fordi han
har en allsidig og lidenskapelig
interesse i musikk, men dette er faktisk
riv ruskende galt. Han har nemmelig
kun to sanger han hører på, rihanna
med umbrella og scatman john. Ellers
er det viktig å tenke på at Øyvind:
1)liker hårfrisyren sin på en god

hårdag
2)kjøpte seg rette-tang i Malaysia
3)bruker denne daglig.

Paal André Slette,
Innholdsansvarlig
Paal André har fem strenger på
bassgitaren sin. Det er ganske
flaks i grunn, da bestillinger han
gjør i sitt navn har en ubeleilig
tendens til å bli slettet. Paal André
har store hårete viker. Foruten sin
guttaktige sjarm og kjekke smil
pleier han å legge bena bak
hodet når han skal sjarmere. Pål
André Slette må for øvrig ikke
forveksles med Pål André
Czwartek som i mange sesonger var regnet som Fredrikstads beste
fotballspiller og som hadde mange utenlandske klubber interessert i
seg på slutten av 90-tallet, men som valgte og bli i Fredrikstad og
som hadde en farfar fra Polen.
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Tore Lie Falkenberg, Blæstesjef
Tore er en jovial kar fra Asker som for tiden går i 3. Denne
karen bør være kjent for de fleste glade byggere. For de som
ikke kjenner ham så godt kan det nevnes at han har en utrolig
kul latter, og ikke trives i nærheten av sageverktøy. Han har
alltid et smil rundt munnen og er i godt humør så lenge han får
nok mat. Det kan være greit å bli litt kjent med denne fyren,
for han kommer dere til å høre mye fra fremover. Som
blæstesjef skal han informere og skape blæst rundt neste års
revy, forhåpe ntligvis på en kreativ og sp ennende måte!

- 23 -

Spikers Kårner 03-2009

Om Vandrende Bjelke
Vandrende Bjelke er byggstudentenes turgruppe, og hører inn
under Hennes Majestets lune vinger. Turgruppens mål er å få med
seg byggstudenter ut av skolearbeidets klamme lenker, til fordel for
utendørsaktiviteter og naturopplevelser. Vandrende Bjelke er til
både for deg som er vokst opp med å fange frokosten selv, og for
deg som kun har sett viltvoksende trær på film. Ferdighet og
erfaring er det ingen krav om, det viktigste er at du trives på tur, og
at du trives sammen med andre. Turgruppa er selvfølgelig også
åpen for byggstudentenes utkårede.
Synes du dette høres ut som noe for deg? For å komme på
mailinglisten til Vandrende Bjelke, der du vil motta info om turer,
turmøter og ellers alt annet som rører seg i turgruppa, kan du følge
oppskriften på denne linken:
http://list.stud.ntnu.no/mailman/listinfo/vb-medlemmer
Følg også med på hjemmesiden til Vandrende Bjelke, der du kan
finne bilder, turprogram, kontaktinfo til styret, m.m.:
http://org.ntnu.no/vb/
Vi sees på tur!
Mvh Styret i Vandrende Bjelke.
Anders Hansson (leder), Mai Watson (nestleder/økonomiansvarlig), Arnkjell
Løkke (blæstesjef), Lars Kristian Neby (materialansvarlig),
Lise Lotte Pedersen (sekretær)

- 24 -

Spikers Kårner 03-2009

Turprogram høsten 2009
Helgen 29.-31. august: Topptur til Sylane
Storsylen, med sine luftige 1762 moh. er målet for denne helgeturen.
Det blir også en kortere topptur før hjemreise på søndag.
Helgen 4.-6. september: Topptur til Trollheimen
Satser på å bestige et par av de mange nydelige (2000 meters?!)
toppene som finnes i Trollheimen.
Helgen 4.-6. september: Havfisketur
Her blir det fiske på åpent hav! Kanskje blir Hitra utgangspunktet?
Helgen 11.-13. september: Padletur
Vandrende Bjelke fortsetter den gode tradisjonen med padletur.
Det er enda ikke bestemt hvilket vassdrag som skal besøkes.
Overnatting skjer i telt og lavvo.
Helgen 11.-13. september: Klatretur
Klatretur til et sportsklatrefelt. Gode muligheter til å få en skikkelig
klatrehelg utendørs før Trondheimsvinteren kommer snikende.
Uke 38 / 39: Jegerprøven
For to år siden leide VB inn erfarne jegere, som holdt jegerprøvekurs
for oss. I høst gjentar vi suksessen. Mer info om dette kommer!
Søndag 28. september: Førsteklassetur til Ruten
Ruten (1039 moh.) er et flott fjell i Hemne kommune, i fjellområdet
mot grensen til Møre og Romsdal. Dette er en ypperlig mulighet for
nye førsteklassinger å bli kjent med Vandrende Bjelke og
turmulighetene i Trondheimsområdet!
Helgen 30. okt – 1. nov: Koietur
NTNUI har et stort utvalg av koier, og denne helgen tenker vi å
besøke en av dem. God mat og god stemning står på menyen.
Mandag 2. november: Måneskinstur i Bymarka
Tur i Bymarka, forhåpentligvis med fullmånen som lys. Bålbrenning
og pølsegrilling er obligatoriske aktiviteter.
Har du andre forslag til turer du ønsker skal bli arrangert? Send en
mail til vb@list.stud.ntnu.no med forslaget ditt, så skal vi se på det i
styret! =)
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band, som opprinnelig ble startet i forbindelse med revyen for en
del år siden. Nå spiller vi også en del egne konserter og man kan si
at bandet har blitt mer seriøst med tiden. Blandt annet spilte vi to
ganger på Samfundet rett før sommeren.
Det er ikke noe fast årlig opptak i ByggBang, men det etterlyses folk
hver gang det åpner seg en plass. Derimot til selve revyen trengs
det alltid folk på blås mm.
Vi teller for øyeblikket seks medlemmer: Morten Engen
(kappellmester/gitar), Ole Kristian Næss (vokal), Carl Otto Høifors
(gitar), Vidar Aunan (tangenter), Paal André Slette (bass) og Fredrik
Hausmann (trommer).

Spiller du et instrument eller har du kanskje lyst til å lære og spille et?
Eller er du kanskje bare glad i lek og moro? Da er Dragern noe for
deg. Vi er Bygg sitt interne orkester og teller for tiden ca 7
medlemmer, men vi har plass til alle som har lyst til å være med. Det
stilles INGEN krav til musikalske ferdigheter, bare godt humør☺ Vi har
det meste av instrumenter, og hvis ikke vi har akkurat det du skulle
ha lyst til å spille, er det muligheter for at vi kan kjøpe. Vi kommer til
å holde et infomøte for interesserte tidlig i semesteret, men dette vil
du få mer informasjon om senere.
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I 2002 gikk syv jenter, representert fra 1.-4. klasse, sammen og
dannet en egen organisasjon for jentene på Bygg, PMS.
Bakgrunnen for stiftelsen var ønsket om større samhold og
erfaringsutveksling mellom jentene i alle klasser. I og med at jenter
ofte er oppvokst med barbie og dukker, og gutter med biler og
verktøy, føler nok mange jenter at gutta har et lite forsprang,
spesielt når det gjelder den praktiske erfaringen.
Næringslivsringen, som er en sammenslutning av mange
byggbedrifter, har støttet oss fra starten av. Den økonomiske støtten
de gir oss, gjør at vi kan gjennomføre vårt mål om å ha ett stort
arrangement hvert semester. Som regel har vi hatt et sosialt
arrangement på høstet, og et mer praktisk rettet på våren. Siden vi
startet har vi blant annet lagd laget blomsterpotter og benker som
står på verandaen på Lerkendalsbygget og arrangert bilmekkekurs
og tømrerkurs. I tillegg feirer vi 8. mars ved å dele ut kake på skolen!
Hovedsakelig jobber PMS for å skape og beholde det gode
samholdet på Bygg på tvers av klassetrinnene. De siste årene har vi
også jobbet sammen med Næringslivsringen for å finne ut hvordan
vi kan rekruttere flere jenter til linja. PMS har blitt større og mer kjent
enn det noen gang har vært, og vi ønsker å fortsette i den
retningen. I den forbindelse håper vi å se mange av dere nye
byggjenter på neste arrangement og vil også benytte anledningen
til å ønske dere hjertelig velkommen på Bygg!
For mer info om PMS kan dere besøke nettsiden vår:
http://org.ntnu.no/pikermedspiker/
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Semen
Semen er en gjeng med synge- og alkoholglade jenter som ikler seg
munkekapper ved enhver passende anledning, de er Byggs stolte
jentekor! Semen synger på immatrikuleringsfesten og
bursdagsfesten, og har ellers 1-2 opptak i året. I tillegg rocker vi opp
Oktoberfestivalen på høsten, og kan synge oss forbi hele køen inn til
teltet. Det er verdt å være med i Semen bare for det. Men Semen
trenger flere jenter med skjærende stemmer, flere jenter med sans
for en god fest, flere jenter som vil synes det er gøy å ikle seg en
munkedrakt og bli kvitt alle hemninger for en kveld! Vil DU være
med!?! Vi kommer til å ha et opptak til koret nå i høst. Her er ingen
krav (du trenger virkelig ikke å kunne synge, dette er for moro skyld),
gå i hvilken klasse som helst og ellers kun ha godt humør! Du
kommer til å bli kjent med mange trivelige jenter på tvers av
klassetrinnene, og du kommer til å ha det GØY!
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Beton

Velkommen til bygg! Dere har valgt
rett linje! Nå har dere nemlig
muligheten til å få oppleve og
kanskje til og med bli et beæret og
beryktet medlem av BETON! Beton er
linjeforeningen Hennes Majestet
Aarhønens stolte og emannskor!
Beton ble opprettet før Åre-turen i
1995 av en gruppe unge og driftige
menn som ønsket å skape noe helt
spesielt! Resultatet bet kor
bestående av unge,
fremadstormende, mannlige
byggstudenterikledd nonnedrakt!
Vi har flere faste opptredener i
løpet av skoleåret; Immatrikuleringsfesten, Badekarpadlinga,
Bursdagsfesten, ÅL (AarhøneLekene) og Åreturen er noen av disse.
Forøvrig er dette arrangementer jeg anbefaler dere alle å delta på! Vårt
varemerke på disse opptredener er herlige sangstrofer og andre
festligheter skapt av lykkens vann!
For å bli medlem av Beton må du stille opp på vårt opptak! Vi har
vanligvis ett til to opptak i løpet av skoleåret. Opptakenes datoer vil du bli
informert om ved at korets Ærede Søstre blæster i ditt auditorium!
Så: Hva kreves av en potensiell Søster i
Beton?
Mannlig student på BYGG!
Høylytt!
Glad i å lage liv!
Må kle nonnedrakt!?!
Ikke plagsomt sjenert!
Må tåle mye alkohol uten å finne
tonen!
Føler du at du at du innehar noen av disse kvalitetene, eller du likevel tror
at dette er noe for deg, så nøl ikke! Still opp på neste opptak, og bring de
stolte tradisjonene videre! Vi trenger ikke deg, men du trenger definitivt
OSS!
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FK Steindølene
Fk Steindølene er
bygg sitt eget
fotballag, og har
representert linjen
vår i over 10 år. Vi i
spiller i 5 divisjon, i
en serie bestående
av kun studentlag.
Dette er både lag
fra høgskolene i
Trondheim, og
andre linjer på
gløshaugen.
Steindølene er ikke
noe blodseriøst lag,
men hvor det sosiale er like viktig. Vi runder derfor av hvert år med et
uforglemmelig Sambuca VM. I tillegg til kampene vi spiller i løpet av
sesongen har ca en trening i uka, og i vinterhalvåret trener vi inne.
I sommer mistet vi mange spillere som var ferdig her på bygg, og i år
trenger vi derfor forsterkninger. Så hvis det bor en liten fotballspiller i deg,
uten at du vil satse på fotball som et levebrød, ta kontakt. Vi kan nåes på
eriktv@stud.ntnu.no eller anderhan@stud.ntnu.no

FK Steindølene – Jentelag

I fjor høst startet jentene på bygg opp sitt eget fotballlag. Vi har treninger
en gang i uken, og har spilt en del kamper mot lag fra andre linjer.
Foreløpig har vi ikke noe lag i serien, men det kommer kanskje etter hvert.
Det eneste kravet vi stiller for å få lov til å være med er at du er jente og
går på bygg. Vi vil gjerne ha deg med, enten du aldri har sparket en ball
før eller om du har spilt i mange år. Vi er ikke veldig seriøse, men har det
veldig gøy både på trening og på kamp. Informasjon om treningstider og
lignende kommer senere. KOM OG BLI MED!
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Det gode (student)liv
I Trondheim har det gjennom generasjoner flommet over av
engasjerte, initiativrike studenter som har formet byens aura.
Kulturfestivalen UKA er ikke bare et bevis på dette, men også et
symbol på byens ry som Norges beste studentby.
UKA er Norges største kulturfestival i bredde, lengde, besøkende og
begeistring, og arrangeres i Trondheim annenhver høst av 1500
frivillige studenter. Ser du de to ordene SØK UKA hvor enn du snur
deg? Dette er en oppfordring i kortform om at du bør berike
tilværelsen din, radikalt utvide ditt kontaktnettverk, tilegne deg
verdifulle erfaringer og utnytte studentlivet ditt til det fulle. − Ikke la
den kaotiske tilværelsen som ny student eller den gamle vanen som
uengasjert hindre deg i å oppleve det gode liv denne høsten, sier
UKEsjef Torgeir Bryge Ødegården (23) fra Øyer.
Som den 45. i rekken går UKA-09 av stabelen 1.-25. oktober, og har
du i tillegg lyst på en funksjonærstilling er søknadsfristen 25. august. −
Etter det første året mitt på Fysikk og matematikk forstod jeg ikke
hvor stort UKA var før det hele var over, sier Torgeir, så jeg ville aldri i
livet gå glipp av en slik sjanse igjen. Først som sanger i studentkoret
Pirum i UKA-07, og nå som UKEsjef.
Heltene i UKAstyret er ikke snaue når de garanterer oss både revy,
teater, konserter, kurs, foredrag og eventer, og spenningen er derfor
høy før programmet slippes 8. september. − Uavhengig av om du er
publikummer eller funksjonær er UKA en høytid du må ta del i før du
forlater byen, slår UKEsjefen krystallklart fast.
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Kart over Gløshaugen

Dette er et enkelt oversiktskart over Gløshaugen-området. Det er
ganske stort, så det kan være litt vanskelig å finne frem de første
dagene, men etter et par uker blir man kjent i de områdene man
bruker. Dette finner man i de forskjellige byggene:
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Lerkendalsbygget – er Bygg-og miljøteknikks eget bygg. Her
har vi datasaler, lesesaler, grupperom, flere instituttkontorer,
kontorer for eldre studenter, SPR-kontor, Studentstudieveileder og Aarhønekontoret (hvor det bare er å
komme innom hvis dere lurer på noe eller bare vil slå av en
prat).
Realfagsbygget – her finnes bibliotek med mange
leseplasser, felles datasaler, alle forelesningssaler som
begynner med R (eks. R1), kantine som er østeninspirert og
en liten Café Sito i underetasjen hvor det serveres kaffe og
småkaker.
Sentralbygget – her finner du alle forelesningssaler som
begynner med S (eks S6), Studentservice, Bygg- og
miljøteknikks eget biblioteket i annen etasje, Stripa (den
lange gangen i første etasje), Tapir mat er matbutikken på
skolen, Tapir bøker hvor du får kjøpt alt fra fagbøker til å
levere inn film til fremkalling, Stud.Post hvor alle studenter har
en postkasse, Hangaren kantine som serverer middag hver
dag og Café Sito med kaffe og kaker.
Kjelbygget – forelesningssaler og grupperom som betegnes
med KJEL (eks kjel1), PR-møter holdes her og Campo har en
pizzarestaurant.
Hovedbygningen – forelesningssaler som heter H1 osv. og
hovedbiblioteket.
Geologen – her finnes kontoret til fakultetet.
Materialteknisk – instituttkontorer
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ABC-guide til nye studenter
1. Betal semesteravgift! Hvis du ikke har gjort det enda så
gjør det så fort som mulig. Det vil ta noen dager før
betalingen er registrert. Etter dette vil bekreftelsen
automatisk bli sendt til Lånekassen, og du vil få utbetalt
studielånet rett på konto.
2. Nøkkelkort: For å kunne bevege deg fritt rundt på
skolens områder etter at de låser dørene kl 16:00 er det
en bra investering å stå en time i kø for å få ditt
nøkkelkort. Du finner køen på Stripa, rett ovenfor Tapir
Kiosk.
3. Bruktbøker: Siden studielånet består av noen fattige
kroner er det lurt å spare pengene til de viktige
tingene…øl! Det er ikke noe vits å kaste bort tusenvis av
kroner på nye bøker når man kan kjøpe brukte bøker til
halvpris og så å si som nye! Stikk innom www.ibok.no
som er en egen nettside på NTNU, laget for kjøp og salg
av brukte bøker. Ellers kan det være en god ide å
spørre faddere eller henge opp lapper på
Lerkendalsbygget.
4. Kos deg! Ikke la studiene ta overhånd, selv om det til
tider er mye å gjøre. Finn balansegangen mellom skole
og sosialt samvær. De ukentlige øvingene er en god
pekepinn på hvor langt i pensum dere har kommet.
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Kart over Trondheim
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Fadderperioden 2009
Dag
Man 10/8

Tid
16.00

Arrangement
Info om Aarhønen, skolen samt annen nyttig informasjon.
Dele ut kart etc.

17.30

Vandre opp til kjelleren, grille, kose oss.

Tirs 11/8

13.00
15.30

Utdeling av faddere ☺
Grilling på kjelleren, etterfulgt av Imm.fest på Samfundet
(ca. kl.19)

S3
Kjelleren

Ons 12/8

11.00

1. og 4. Klasse: Utdeling prøvelser

S3

16.00

Student Aid konsert

Im- parken

12.00

4.klasse: Grilling og museumsbesøk på Sverresborg
Trøndelag Folkemuseum

18.00

Quiz på Ricks Cafe

Sverresborg Trøndelag
Folkemuseum (Sverresborg
allé 13)
Ricks Cafe

11.00
fra 22.00

4.Klasse: Omvisning Nidarosdomen.
Alle: Faddervors etterfulgt av fest på 3B

Utenfor Nidarosdomen
Avtales med fadder
Avtales med fadder

Søn 16/8

12.45

Fadderne lager opplegg (grilling, middag, vors eller
lignende) før langåpent på kjelleren.
Grilling og mulighet for bading på Munkholmen

Man 17/8

17.30

Gocart og Bowling på Heimdal

Buss fra nedenfor
Lerkendalsbygget

Tirs18/8
Ons 19/8
Tor 20/8

17.00

Forsiden av hovedbygget

17.00

Rebusløp!
Tur til Korsvika, mulighet for bading, grilling, klatring etc.
Sandvolleyballturnering

Lør 22/8

11.30

Tir 25/8

17.00

Prøvelser i Nordre gate,
langåpent på kjelleren
4.klasse: Omvisning på Dahls Bryggeri

Ons 26/8

19.00

Swingkurs

Tor 27/8
Ons 2/9

19.00

Flåklypa på Rosendal Kino
Immatrikuleringsball

Rosendal Kino
Samfundet

Man 7/9
Lør 19/9

11.30

4.klasse: Omvisning på Nidar
Badekarpadlingen i Nidelva

Nidar
Marinen

Tors 13/8

Fre 14/8
Lør 15/8
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Oppmøte

Ravnkloa
(Munkegata 70).

Dødens dal
Nordre gate
Dahls Bryggeri (Strandveien
71)

