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SPIKERS KÅRNER 03 - 2011

HEI!
Det som akkurat no har skjedd er at du har dagens beste grunn til å ta pause
fra pensumet, for mellom fingrene har du semesterets siste Spikers Kårner.
For eksamensperioden er på plass igjen, og det er da spesielt viktig å leite etter
grunner for å ta pause.
I denne utgava kan du blandt anna lese om Vandrende Bjelke sin tur til
mektige Snøhetta, FK Steindølene sine to respektive lag og 3. klasse sin tur
til Malaysia. I tillegg er det spaltepremiere i denne utgåva. Midten av avisa
er dekorert med spørsmål Ola og Kari på bygg har på hjertet, med svar! Det
oppfordres til å bidra aktivt til disse sidene framover.
5. klassingane våre er på veg ut fra
Lerkendals fire vegger, og inn kjem
snart eit nytt kull. Det kan ikkje bety
noko anna enn at sommaren er rett
rundt hjørnet! Eg vil ønske alle som
skal flytte fra Lerkendalsbygget lykke
til, og ein riktig god vår og sommar
til alle de andre. For husk, det ligg
ein velfortjent sommarferie bak fire
eksamenar. Enten går det bra eller så
går det over. Lykke til!
When in danger, nor in doubt;
run in circle, scream and shout.

Kristina Molland Edvardsen
Redacteur
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Hei alle sammen
Nå har Trondheimsvinteren endelig sluppet jerngrepet om byen, våren er her
og semesterets store skippertak stirrer oss i hvitøyet. Solbrente tredjeklassinger
trekker nordover og gjør seg klare for å ta igjen det tapte etter å ha levd livet
noen herlige uker, og masterstudentene sitter iherdig og jobber for å fullføre
sitt siste skritt mot å bli sivilingeniører.
I det siste har det ikke skjedd mye nytt, men det har vært mye planlegging av
fadderperioden samt valg av faddere og der var det hyggelig å se at det var såpass stor pågang av interesserte førsteklassinger. Det blir nok en god velkomst
for de nye byggstudenter også i høst.
I tiden fremover mot eksamen går det
rolig for seg, men det vil ligger nok en
liten 17. mai-frokost på lur for de av
oss som ferier nasjonaldagen i bartebyen.

Arve Grinden
Kanzler
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Ship O’hoi!
Det varmet en krosjefs hjerte at så mange byggstudenter tok imot
oppfordringen fra min siste spalte og dro på plyndringstokt under forrige
langåpent. Vår kjeller er nå pyntet med masse bergingsgjenstander, til de
andres kjellersjefers store ergrelse. Keep up the good work!
Vårens arrangementer er dessverre over, og vi i krogjengen kan se tilbake på et
lærerikt og vellykket semester. Cocktailkveld, sportaften, “Fullmåne: Malaysia
kick-off party” for 3.klasse og semesteravlutningen har satte sine preg på
aarhønekroa. Planen for høstsemesteret
begynner allerede nå å bli spikret. For
å nevne noen forutenom fadderuka,
så har “vinkveld for jentene” blitt
forespurt og vil bli arrangert, samt
vors til de største teltkonsertene under
“UKA”. Raveparty var en stor success
i fjor og vil selvfølgelig bli gjentatt.
Videre holder vi på å dra i forskjellige
tråder for å få sponsormidler
til lyseffekter vi sårt ønsker til
dansegulvet.
Til slutt vil jeg ønske alle lykke til med
skippertaket og eksamen. Tusen takk
til de sjelene som har bidrat til livet
på kjelleren dette semesteret, vi gleder
allerede til høsten.
“Beer is proof that God loves us and
wants us to be happy”		

Petter Tran
Krosjef

-Benjamin Franklin
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Industrikontaktene
Leder
Elin Spildo (4. klasse)
Elin er en naturlig sjefsfigur og
fungerer til daglig som en slags
mamma for oss i Industrikontakten.
Etter en trøblete oppvekst på Spildo
på vestlandet har hun så smått begynt
å gjøre seg forstått blant nordmenn
fra andre kanter av landet. Forrige
semester hadde hun et halvt års
permisjon fra studiene for aktivt å
demonstrere mot monstermastene i
Hardanger som skulle bygges over familiens gårdstun. Da hun fant ut at det
ble nokså dyrt å legge sjøkabler stakk hun halen mellom beina og returnerte
til Trondheim. Her har hun nå blitt leder for Industrikontakten og har dermed
som oppgave å koordinere arbeidet som utføres her hos oss og generelt sjefe litt
der det passer seg.

Rekruttering – R2
Vegard Solberg (2.klasse)
Vegard er en engasjert ung herremann
fra Revetal i Vestfold. Vi har sterke
mistanker om at han har havnet på
feil linje her ved NTNU, da han ikke
bare har anskaffet seg en kjæreste fra
Industriell Økonomi, men også inngått
et langtidsforhold med Studenttinget.
Det lille han har igjen av fritid utenom
denne nokså kompliserte sivilstatusen
brukes på Industrikontakten. Her skal han nå prøve å skaffe flere søkere til
studiet Bygg- og miljøteknikk. Deg som leser dette har med andre ord ikke noe
behov for å bruke tid eller energi på Vegard.
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Nettmester
Elisabeth Øverlier Hovde (4.klasse)
Elisabeth er av og til på skolen dersom
hun klarer å stå opp. Før lunsj må hun
helst behandles varsomt ellers kan
det fort hende at hun legger seg igjen
og prøver på nytt neste dag. Av den
grunn holder Industrikontakten kun
møter på ettermiddagen. Elisabeth er
sjelden å se uten sin iPhone som stort
sett styrer hverdagen hennes. Dersom
noe ikke er avklart med iPhone så er
det tvilsomt om det lar seg gjennomføre. Elisabeth har mye snusk i sin fortid
fra Røyskattlia på Harestua i Oppland. Det meste har latt seg løse gjennom 4
års sivilisering i Trondheim. Med sine gode kunnskaper om både Facebook og
MSN er Elisabeth nå nettansvarlig her i Industrikontakten.

Ta vare på studentene/
Linjesamarbeidet - R3
Ingeborg Skarholt Bølviken
(3.klasse)
Ingeborg er en vimsete og pratsom
jente fra Vålerenga. Da hun var
ferdig med sitt verv som Redacteur
i Hovedstyret i linjeforeningen ble
plutselig hverdagen tom og kjedelig.
Dette måtte hun gjøre noe med!
Derfor er hun nå engasjert i Uka,
historiebokkomiteen, AKT-revyen og
Industrikontakten, i tillegg til å være
daglig leder i Trondhjems Ostepoplaug. Hun har lovet oss at Industrikontakten
skal prioriteres i dette mylderet av verv! Her hos oss har hun ansvaret for å
ta vare på alle de små og søte studentene på Bygg- og miljøteknikk. Hvis du
ikke trives på studiet er Ingeborg tilgjengelig for intime samtaler på kveldstid,
gjerne over et glass vin eller tre.
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Økonomiansvarlig
Jonas Stene Pettersen (2.klasse)
Jonas er en høyt teknologisk
guttebass med Mac, IPad og
Iphonen trygt lagret i sekken. Dette
har til tider skapt frustrasjon for
Industrikontakten. Gjennom stillingen
som økonomiansvarlig her hos oss har
han allerede lurt Industrikontakten til å
kjøpe en PC, for å gjøre sin egen hverdag
enklere. Det skal også nevnes at Jonas
er Bergenser (blablablabla) og han og
Maria har en tendens til å plassere seg
så langt vest som mulig på møtene.
Jonas har spilt litt forskjellige ting i et band på Barne-TV og det ryktes at han
og Maria planlegger et kupp under neste års byggrevy. Jonas har nemlig spilt
i Revybandet i to år og har derfor selvfølgelig samlet mye informasjon om
det som skjuler seg bak kulissene. Videre kan det nevnes at Jonas sitter som
styremedlem i Trondhjems Ostepoplaug.

Sommerjobb/Næringslivsringen – U2
Rikke Ellingsen (3.klasse)
Fra utsiden virker Rikke som en
seriøs og ordentlig jente, men er hun
egentlig det? Ja, stort sett, men det
betyr ikke at hun er kjedelig! Når Rikke
syntes noe er morsomt er hun ikke
redd for å gi uttrykk for det, latteren
hennes er ofte å høre på Kinesiske
Mur på Lerkendalsbygget (men ikke i
eksamensperioden, da syntes Rikke at
man skal være stille). Hun kommer fra
en liten bygd utenfor Porsgrunn som
på folkemunne kalles for Skien. Der bor hun i det gule huset ved butikken. I
Industrikontakten sitter Rikke i styret i Næringslivsringen, her får hun delta på
langtekkelige møter og fuktige middager (men det er ordentlig viktig altså).
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Bedriftspresentasjonsansvarlig
Maria Lindøen (4.klasse)
Maria er en blond jente fra Bergen, men
dette er nesten bare på utsiden (bortsett
med det fra Bergen). På barneskolen
vant hun ”Småstjerner i sikte” med Jahn
Teigen på TV2. Dette har lenge forfulgt
henne og familien og hun ønsker
egentlig bare å legge det bak seg. Derfor
har hun nå startet en mindre profilert
karriere som håndballspiller sammen
med Martin Ystenes på bedriftslaget til
NTNU. På fritiden bruker hun tiden sin
på å studere og selvfølgelig arbeidet i
Industrikontakten. Her har hun ansvaret for booking av bedriftspresentasjoner
og må til enhver tid være tilgjengelig, derfor liker hun å sjekke mail ganske
så ofte. Gjennom stillingen blir hun god venn med alle de hyggelige
bedriftsmenneskene og de ansatte i SiT sine svært så trivelige kantiner.
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I år stiller ikkje bygglinja berre
mannsterkt, men og med kvinner
i fotballskoa. Dei første måla er
scora, ôg her kjem eit lite referat fra
vårsesongen til laga.
Tekst: Eirik Vee Natvik, Kristina M.
Edvardsen
DAMELAGET
Datoen for FK Steindølene sitt damelag
sin første kamp var mandag 04. april,
og motstandarane var Datakameratene
2. Bedriftserien si heimebane ligg
på Eberg med kunstdekke, så sko med små tagger var pussa og polert for
anledningen. Damene kunne skilte med ein lørdagstrening vinteren rundt, så
formen og samspelet skulle det ikkje vera noko å utsette på.
Etter ein kort navnrunde innad i laget blei kampen blåst i gang. Til
trass for ein roleg start, tok det ikkje lang tid før dei 7 damene i grønt viste
kven denne kampen tilhøyrde. Måla rant etter kvart inn, 1-2-3-4-5 .. ja, heilt
til 11 går rekka. Mange av desse signert Silje som kveldens toppscorar. Med eit
mål i mot, gjekk dei grønnkledde av bana med store smil og ein pangstart på
årets sesong!
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Torsdag 05.04 var damene klare igjen. Denne gang var det Datakameratene sitt
førstelag som stod som motstandar. Fra bygg sin stab var det 9 stk som hadde
anledning for å spele kamp denne solskinnsdagen.
Fra dommaren blåste kampen i gang tok det ikkje mange sekundane
før det stod 1-0 til Steindølene. Keeperprestasjonane er vel noko varierande.
På den eine halvdelen slo keeperen ballen i eige mål, medan keeperen på den
andre halvdelen plukka alt som var å plukke, med feberredningar om det
var nødvendig. Heldigvis gjekk dette i vår favør, og etter 60 min spelt viste
dommerblokka 9-0. Nok ein bra kamp av jentene!
Søndag 08.04 blei det som hittil skulle bli den tøffaste kampen spilt. I
solsteiken på Eberg kjempa grønntrøyene seg gjennom 60 minutt. Dei brune 3.
klassingane var tilbake, dog noko sjukdomsreduserte. Men dette kalaset endte i
5-1 seier, og jentene kunne velfortjent gå heim å vaska drakta.
To kampar til har blitt spelt.
Pareto viste god motstand og satte inn
det første målet. Men me damene i
grønt kom tilbake, og stillinga endte på
4 -1. Søndag 22. mai gjekk semesteres
siste kamp. Me stilte opp, som vanleg i
grønt, med humør og vinnarinnstinkt.
Men motstandarane møtte ikkje opp,
så denne kampen vann me då 3-0.
Madeleine stod for måla.

Etter ein halv sesong spilt
ligger da FK Steindølene ubeseira
øverst på tabellen med ein målforskjell
på 32-3!

Steindølene har opparbeidet seg en hel hær av
tilskuere. Her: lagmedlem Silje Sundal sammen
med vår ene ivrige supporter, Jonas Granås.
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HERRELAGET
Etter ein vinter
med leiken tiki taka-fotball
kvar fredag i Nidarøhallen,
var det ein spent gjeng
steindøler som møtte
opp til uvanleg tidleg
seriestart. Denne våren.
21. mars vart sesongen
sparka i gong mot Janus.
Som venta måtte me også
denne sesongen spela på
det som uoffisielt er Noregs
dårlegaste kunstgrasbane:
Lade kunstgras. Været
var heller ikkje topp, og
vinden skulle visa seg å gje
laga ein føremon i kvar sin
omgang.
Ein sløv start gjorde at Janus tidleg leia 1-0, men etter dette tok me
over og tre flotte scoringar signert Anders (x2) og Fabian gjorde at me leia
3-1 til pause. I 2. omgang fekk me vinden i fleisen, men det var Janus som gav
oss skikkeleg bakoversveis med tre kjappe scoringar: 4-3! Etter dette reiste me
oss, og det var lenge mellom dei store sjansane. Mot slutten kombinerte Jo og
Jon fint på høgresida, og sistnevnte slo eit godt innlegg som Anders avslutta
med eit fantastisk hovudstøt til sitt tredje mål for dagen: 4-4! Dette vart også
sluttresultatet, noko som kjentest rettvist etter at begge laga hadde kvar sin
omgang.
Ein tilsynelatande neddopa gjeng utan glød og innsats tapte så 2-12
mot Placebo i kamp nummer to, men dette hadde me bestemt oss for å leggja
bak oss til kampen mot Energi.
Me la om frå 4-4-2 til 4-5-1, og med ein strålande Olav i ankerrolla
på midten låg me kompakt og fint heile omgangen. Det var likevel ikkje
ufortent når Energi gjekk opp til 1-0 ikkje lenge før pause, men dette var
uansett ein positiv omgang for vår del etter kollapsen forrige gong. I 2. omgang
klarte me å lyfta spelet litt høgare i bana, men Energi dominerte framleis
banespelet utan å gjera noko anna enn å skada vår einaste keeper, Roar. Olav
måtte difor ta på seg hanskane, og resten av laget måtte bretta opp ermene og
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gå ekstra i krigen. Og det gjorde me til gangs, for dette har verda knapt sett
maken til sidan ein herleg maikveld i Barcelona i 1999: I det klokka passerer
90 minutt, slår Eivind eit langt frispark inn i boksen. Superspiss Anders får
ballen, og det blir mål! Anders har gjort det igjen! Energi tek kjapt avspark i
håp om å rekka eit siste angrep, men me bryt tidleg og vinn nok eit frispark på
deira halvdel. Silkefoten til Eivind slår på ny inn i boksen, og ballen går som
eit flipperspel ute av kontroll inne framføre keeperen deira. Til slutt dukkar
den nysignerte forsvarskjempa Eirik Knudsen opp og krigar ballen i mål:
2-1! Kampen er snudd! Jubelen vil ingen ende ta, og dommaren bles av
kampen straks etterpå. Årets første trepoengar er i boks! For eit lag!

Alle resultata:
Janus - Steindølene
4-4		
Energi - Steindølene
1-2		
Steindølene - NTNUI 3 4-3		
Datakameratene - Steindølene 1-2

Steindølene - Placebo 2-12
NTNUI 4 - Steindølene 2-1
Steindølene - Marin
2-1
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Med Vandrende Bjelke til

Snøhetta
Lørdag morgen møtte 15 turglade og morgentrøtte byggstudenter opp
utenfor Lerkendalsbygget klare til fjelltur. Denne gangen skulle turen gå til
Snøhetta, som i sin ensome majestet hersker som høyeste topp i Dovrefjell,
2286 moh.
Tekst: Bjørn Kristian Fiskvik Bache

Bilene ble pakket og kjørt strake vegen til Kongsvold, like sør for
Oppdal. Fra Kongsvold trasket de evigglade byggstudentene av gårde i deilig
solskinn opp bakkene og inn i Stroplsjødalen. Hvit snø på alle kanter reflekterte
sola, og det varte ikke lenge før man i enkelte ansikt kunne ane nyansene av
brilleskille. Turen innover gikk knirkefritt, og etter 17 km og en lang lunsj i sola
ankom 15 energiske byggstudenter Reinheim etter om lag 4 timer.
Reinheim er en av turistforeningens mange hytter i den norske
fjellheimen, og er selvfølgelig åpen for alle. Det viste seg imidlertid at flere
hadde bestemt seg for å bruke denne helgen til å bestige Snøhetta. Det totale
antallet på hytta etter at de 15 verdensvante byggstudentene hadde ankommet
ble dermed 39, inkludert 15 sleskete studenter fra marin (æsj). Dette stoppet
immidlertid ikke de småsultne byggstudentene fra å tilberede taco av første
klasse! Måltidet ble inntatt og kvelden brukt til å slappe av, før skyggene ble
lange og 15 søvnige byggstudenter fant posen. Søvnen lot derimot vente på seg
ettersom de ufyselige marinstudentene hadde bestemt seg for å feste, bråke og
lage kvalm.

14

SPIKERS KÅRNER 03 - 2011
Tidlig søndag morgen
våknet de fortsatt morgentrøtte
byggstudentene til skyfri himmel og
strålende sol! De snørte sin sekk og
spente sine ski før de startet på den
950 høydemeter lange stigningen til
toppen. Føret var hardt og de spreke
byggstudentene var opplagte, så
turen opp gikk som en lek til tross
for litt kald fjellvind. Nærmere
toppen ble føret isete, så de fleste av
de snartenkte byggstudentene tok av
seg skiene og gikk den siste biten opp
til fots. På toppen ventet en fantastisk
utsikt! Skyfritt i alle retninger, og
snødekte tinder så langt øye kunne
se. Med tydelige brilleskiller sto
de bergtatte byggstudentene der
og gapte, mens de sugde til seg
inntrykkene den mektige norske
fjellheimen hadde å by på. Deretter
var det tid for en liten snack, etterfulgt av en herlig utforkjøring med et føre
som var perfekt for stødige byggstudenter på fjellski. Alle kom seg velberget
ned tilbake til Reinheim, der de pliktoppfyllende byggstudentene vasket seg ut
og ryddet etter de skitne marinstudentene.
Turen tilbake til Kongsvold gikk raskt grunnet nedoverbakke, men
snømengden var blitt kraftig redusert siden lørdag. Etterhvert som de fryktløse
byggstudentene kom nedover i dalen ble snøen gradvis mer og mer råtten, og
enkelte partier så de seg nødt til å ta av seg skiene for å komme seg videre. De
fornøyde byggstudentene kom seg allikevel tilbake til bilene, solbrune(brente)
og glade alle som en. Strålende fornøyde var de enstemmige byggstudentene
enige og tro til Dovre faller om at det hadde vært en fantastisk turopplevelse,
og kjørte med det tilbake til studenttilværelsen i Trondheim.
Takk for turen!
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Spør Dr. Tune
Hvem i HS er lettest på
tråden?
-våryr87
Svar: Må nok svare
Sharm el Skjalg
Hva kan man egentlig
spørre om under kontortiden til de ulike gruppene?
-fersking91
Svar: Alt og ingenting.
Alle kommer jo for gratis
kaffe og kake!
Hvor mye veide Osama da
han døde?
-6ytorild
Svar: Sånn ca. 73 kg
(kilde FBI)
Hvordan uttales gonorè på russisk?
–Likes2partey69
Svar: [gona:ria].
Kan lesbiske og homofile forelske seg i seg selv?
Svar: Det hadde vertfall jeg gjort!
Hvor mange polakker må til for å bygge en trikk?
Svar: lim polakk guendelig
16
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AKT styret
Revysjef (Lederninja)
Leiv Jørgen Husøy
Solen strålte da vår elskede leder
Leiv Jørgen kom til verden. Du har
kanskje sett ham spankulere rundt på
Gløshaugen, en stor og røslig kar med
glimt i øyet. Til tross for hans smukke
vesen og fantastiske natur, er ikke
dette noen du bør kødde med. Leiv
Jørgen kommer nemlig fra bygda og
er ikke redd for å få hendene skitne,
om dette skulle gjelde ku-velting eller
rundball dytting. Under det store og
utrolig mandige ytre skjuler det seg
en stor guttedrøm, å lage tidenes revy. Formann for AKT har flere evner
foruten eksemplariske lederegenskaper, han kan få engler til å gråte med sin
sangstemme, frambringe en utrolig god Tore Strømøy imitasjon og konsumere
ikke mindre enn 4 Grandiosa til middag, med en rekord på 3min og 44 sek på
en hel Grandis. I Leiv Jørgens hender vil byggrevyen stråle som titusen soler.
Innholdsjef (Innholdsninja)
Anette Thomassen
I år er det Anette som er
innholdsansvarlig. Hennes visjon for
neste revy er at publikumet skal rulle på
gulvet i latter eller le så hardt at de må
skifte truse. Sketsjene skal helst være
så drøye at man skjemmes. Anette ler
best når folk faller og slår seg, men også
når hun selv f.eks. får et trafikkskilt i
bakhodet eller knekker fortenner. Det
er gøy det. For dere revygutter er det
bare å legge seg i hardtrening, da det
kan forventes lettkledde dansenummer.
Men ro ned egga dine, dette skal ikke gå
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utover kvaliteten på revyen. Den voktes med jernhånd fra tidlige Sovjet, evt.
kompetanse fra fordypning drama.
Byggrevyen er i skitne hender!
Teknisk ansvarlig (Teknisk ninja)
Johan Henrik Martens
Dette er en mann som vet hva han
driver med. Rett fra getthoen i Bergen
kommer en hard og tøff hip-hoper
på 183cm. Du har kanskje sett han gå
bredt fra side til side med armene rett
ut i gangene på lerkendalsbygget. Da
ser han skummel og fryktinngytende
ut, men dersom du lærer han å
kjenne merker du raskt at han er en
liten fløtepus. Til tider høylydt som
bergensere flest er han ikke redd for å
si ifra hvor skapet/mikseren skal stå.
Han knuste sin rival om stillingen som teknisk sjef, men grunnet begrensede
kunnskaper om lys skal Willand likevel stå ved hans side.
Han var teknisk sjef på revyen på videregående og nå skal han gjøre det igjen
her på NTNU. For denne gangsteren er også en stor nerd. Noe som kommer
godt med når kabler skal trekkes og de rette knappene skal trykkes på ;)
Økonomiansvarlig (Økonomisk
ninja)
Martin Dons
Martin er en hyggelig fyr med et blondt
og vakkert ytre. Noen deler byen i Øst
og Vest, men Martin hevder å komme
fra et adskilt og hittil ukjent område
kalt Oslo-Nord. Selv med et geografisk
vrangbilde og en oppvekst i storbyen er
naturen en trofast følgesvenn. Martin er
blandt mange andre ting trippel nordisk
mester, og har deltatt i både EM og VM
i Radio Peile Orientering og er meget
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stolt av dette. En egen evne til å holde kontroll på tall veier opp for en noe

manglende kreativitet, noe som er en økonomisjef verdig. Vil du at pengene
under årets revy skal renne din veg er dette mannen å kose med.
PR-ansvarlig (PR-ninja)
Jørgen Tallula Espnes
Jørgen er en 21 år gammel selvsikker,
ubeskjeden og lettere forvirret trønder.
Når han prater skulle man kanskje tro at
han datt ned i øltønna som liten, dette
fordi han til tider er uforståelig for alle
andre en ham selv. Men du må ikke
undervurdere hans evne til å bli hørt,
da den uforståelige ansamlingen av ord
oftest er presentert i et overdøvende
volum. Han kan så skremmende mange
tekster av Bacsktreet Boys og Aqua, at
selv den ”harde” Johan fra Bergen blir
litt skremt. Har du noen gang sett en lettere forvirret person tasle rundt med
en skjerm på lerkendalsbygget er det stor sannsynlighet for at dette var Jørgen.
Hans største prestasjoner var da han nesten klarte å få med store deler av bygg
på å skrive om en kran han skulle bygge og den gangen han så en vaskebjørn.
Ellers er han stort sett glad og engasjert, selv om det hender at du må spørre to
ganger for å være sikker på dette.
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Quiz
Geografi
1. Mellom hvilke to hav går Suezkanalen?
2. Hvor mange bor det i Norden?
3. Hva er bredde-og lengdegradene til Oslo ?
4. Hvilke land ligger i Mellom Amerika? (7 stk)
5. Hvor langt er det fra Lindesnes fyr til Nordkapp?
6. Hvor mange 2000m topper finst det i Norge? (primærfaktor: 10m)
7. Hvilken kommune flest har topper over 2000m ?
8. Hva heter hovedstaden i Mongolia?
9. Hva er de fem største landene i verden i landareal?
10. Hva er hovedstaden i Litauen ?
Bygninger
1. Når var Eiffeltårnet ferdigstilt og til hvilken sammenheng ble det
bygget?
2. Hvor ligger verdens høyeste bygning, og hvor mange etasjer er den?
3. Hva blir regnet som Norges eldste stavkirke, hvor gammel og hvor
ligger den?
4. Hvem var først ute med å benytte sement større skala?
5. Hvor i Trondheim ligger Norges høyeste trehus?
6. Hvor ligger Vinterpalasset?
7. Se bildet: Hva er dette, og i hvilket land kan man finne det?
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8. Hvor lang var Berlinmuren?
9. Hvor mange studenter er det plass til på Berg studentby?
10. Hva er en altan?
Musikk og film
1. Når døde Queen-vokalist Freddy Mercury?
2. Eric Carr også kjent som ”The Fox”, spilte 11 år i hvilket band?
3. Hvorfor ble Michael Jackson hvit?
4. Hva het Justin Biebers første utgitte singel?
5. Hvilken sang lå på VG-listen topp 20 ved inngang til 2007?
6. Fra hvilken film kommer sitatet ”I’m too old for this shit!”?
7. Hvem andre enn Will Smith reddet verden i ”Independence Day”?
8. Hvilken film er over 4 timer lang og tok over 3 år å spille inn?
9. Michael Douglas etterforsker et ishakke- mord i hvilken film?
10. Hvilken bil kjører 007 i ”Tomorrow never dies”?
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3. klasse på tur til

Kuala Lumpur
I april totusenogelleve skulle
det skje. Tiden var kommet for
ekskursjonen vi hadde gledet oss til
i nesten tre år. Hovedekskursjonen.
I motsetning til tidligere år var det
faglige opplegget denne gangen lagt
til slutten av det tre ukers lange
oppholdet, noe som førte til at vi
ble spredt for alle vinder allerede
da vi landet på flyplassen i Kuala
Lumpur. Enkelte dro til Vietnam
for å leke med trafikken, noen dro
for å worke tanen i Thailand, mens
andre besteg fjelltopper i Himalaya.
Mulighetene var mange.
Teskst: Ingeborg Bølviken
Omtrent to uker senere møttes de 170 byggstudentene igjen i Kuala Lumpur,
og de fleste hadde siden sist fått skiftet ut den bleke nordiske huden. Noen
hadde blitt en del brunere, mens andre allerede hadde begynt å skifte ham
grunnet kraftig solbrenthet. Men det var godt å se alle sammen igjen, og med
unntak av en hotellbrann i Na Trang og en anmeldelse grunnet en haglepatron
på et hotellrom, virket det som alle hadde hatt det bra.
Etter to uker uten behov for stor konsentrasjon og hjernekapasitet, kom det
faglige opplegget som et stort sjokk. Det var til sammen fire dager med faglig
opplegg, der opplegget stort sett varte rundt ti timer hver dag. Ti timer er
lenge.
Tirsdag var den første dagen med faglig opplegg. Denne dagen skulle vi besøke
Putrajaya, den nye administrative hovedstaden i Malaysia. Byen i seg selv er
ganske spesiell, da hele har blitt bygd opp siden 1995, med formål å avlaste
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hovedstaden Kuala Lumpur. Greit
nok det, den er jo moderne og godt
planlagt og alt, men spør du meg ble
resultatet en sjelløs og folketom by.
Men nok om det.
Etter en overdådig lunsjbuffet fikk vi
gått av oss litt av kaloriene gjennom
en tur i jungelen. Her var det en mann
som prøvde å gi oss en innføring, men
de 170 elevene hadde nok med sin
egen svette til å få med seg stort. Her
bør det nevnes at det i Malaysia er en
gjennomsnittlig temperatur på 30-32
grader gjennom hele året. Varmt altså.
På kvelden var det mange som ville ut, så da dro vi like gjerne til det
utestedet som lå nærmest hotellet, Rum Jungle. Jævlig tvilsomt sted. Fullt
av horer, fisker i fangenskap og dyr øl. Men vi hadde det morsomt. Spesielt
da en av guttene i klassen prøvde å finne ut hvor mye noen av horene kostet
og fant ut at det slettes ikke var så verst pris for en student. Men han måtte
selvsagt stå over.
Neste dag var det ikke så lett å
komme seg opp, men viten om at det
ventet en helt fantastisk frokostbuffet
nede i restauranten gjorde det
hele litt enklere. Deretter var det
symposium på hotellet før vi ble
fôret med nok en buffet. Etter dette
fikk vi lov til å være litt turister, da
vi i samlet tropp besøkte Batu Caves,
noen hinduistiske grotter utenfor
Kuala Lumpur.
Også denne kvelden var det en del
som ville ut, og hvor var det vi endte
opp igjen? Jo, Rum Jungle. “Det var
jo så nærme og alle var jo der”.
Og så kom torsdagen med flyplass og
formel 1. På flyplassen fikk vi høre
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litt om utbygging av ny terminal, og etter nok en lunsjbuffet ble vi busset ut til
Sepang Formula One Circuit. Her fikk vi hørt litt, sett oss litt rundt og sist men
ikke minst: kjørt på banen. Dette var visstnok den sjette gangen i historien at
en buss har fått lov til å kjøre der. Det er jo litt kult.

Da kvelden nok en gang kom var det mange som valgte å holde seg hjemme,
mens andre dro til stamstedet (ja, det ble jo plutselig det) for å gjøre litt mer ut
av kvelden. Og litt mindre ut av morgendagen.
Fredagen var siste dag med faglig opplegg, og denne dagen skulle vi besøke en
GEO-bygning (Green Energy Office Building) og en SMART-tunell. SMART
står for Stormwater Management And Road Tunnel og innebærer akkurat det
det høres ut som; en kombinert trafikk- og flomtunell. Med årlig nedbør på
2000-2500 mm, er dette slettes ikke noen dårlig idé. Lunsjen ble i dag fortært
på et av Asias mest luksuriøse hoteller. Underdressed, sa du?
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Og så var det tid for den store avskjedsmiddagen. Klokken halv åtte ruslet en
beskjeden gjeng bestående av 170 studenter og diverse professorer i samlet
tropp bort til stedet der en av turens siste buffeter skulle fortæres. Jeg var
særdeles skeptisk da jeg begynte å bli gruelig lei av buffetmat, men maten
smakte så godt at det fort var glemt.
Etter middagen dro nesten samtlige i klassen ut sammen, og jeg gidder ikke
engang å skrive navnet på stedet vi dro til en gang til. Men det ble en helt
fortreffelig kveld! Prisene var dealet ned og horene var nesten ikke til å se
da vi var i stort flertall på utestedet. Men fiskene var fremdeles der, til tross
for Madeleines tapre forsøk på å sette i gang en redningsaksjon. Denne ble
dessverre fort glemt da en nyinnkjøpt sigar stjal mye av oppmerksomheten
hennes så vel som mange andres.
De siste dagene var det “selvstudium”, som innebar større bruk av bankkort
enn av hjernekapasitet. Og med det var turen over for denne gang.
Tusen takk til 3. klasse for en helt fantastisk tur!
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Rå og energisk
-ByggBang
For de som ikke vet det så er ByggBang H.M. Aarhønens eget band.
De opptrer i passende anledninger med gode slagere fra inn og utland.
Mistenkelig nok ligner de veldig på det litt ukjente men svært seriøse bandet
Respatex. Uansett så skulle etter ryktet kveldens konsert starte klokka ni, men
i god rocketradisjon startet ikke showet før ti-elleve.

Tekst: Leiv Jørgen Husøy
Det var det lokale husbandet som ga et forsøk på å varme opp publikum. Det
eneste positive med dette «bandet» var den ene gitaristens burgunderfargede
dress. Ellers så var samtlige sangere i bandet «in it for the money».
Etter noe lidelse begynte kveldens headliner, dette var noe man virkelig merket
på publikum. Det gikk fra en litt døsig forsamling av delvis fulle beboere til et
sterkt energisk publikum med klare forventninger for kvelden. Det gikk ikke
mange sekunder fra da vice-kanzler Fredrik & co. entret scenen til hele gulvet
var fullt av folk. Det hele utviklet seg til en god gammeldags intimkonsert.
Siden virkningen av billig øl nå traff undertegnede, er ikke rekkefølgen på
sangene helt 100%.
Uansett så startet ByggBang rått på med gode klassikere fra inn og utland. De
har virkelig gravd frem det beste fra dagens og gårsdagens punk rock. Både
Turboneger, Bigbang, Skambankt og Span sto på menyen. Et av kveldens
høydepunkt var naturligvis Blurs udødelig Song 2 som fikk hele gulvet til å
whooo-hooow. Imaget som ByggBang har bygget seg opp ble virkelig styrket
den kvelden. Den attituden som hele bandet viser er helt upåklagelig, jeg vil
faktisk sammenligne ByggBang med Queens of the Stone Age. Hele gjengen
har sin helt spesielle og individuelle framtoning.
For å begynne med vokalen så var Simen helt upåklagelig. Pirumitten, som for
de interesserte ligger i stemmeleiet tenor, ga alt han hadde fra starten av. Hadde
absolutt ingen problemer med fremførelsen både sang-og scenemessig. En liten
komisk utvikling var at hvis Simen startet en sang på «jærsk», ble den avsluttet
på en form for vest/øst mix. Helt konge på Song 2 og Bigbangs Jumpsuit.
På gitar herjet Carl Otto og Morten. Sistnevnte kjørte en helt rå solo på Me sa
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nei! av Skambankt. En solid framføring fra den tidligere Kanzleren, helt uten
sidestykke. I bakgrunnen sto den stødige Carlo Otto og kjørte sitt løp. Den
kvelden var han ByggBangs Garry Tallent, den solide bassisten til the Boss.
Gutten fra gettoen Paal Andre viste virkelig Byggbang sin styrke på bassen.
Ekte usminket rock er selve kodeordet her. Sammen med Carl Otto ga Paal
Andre god og tidvis ren backingvokal til Simen. Som kveldens høydare stiller
introen til Slukk Meg som en sterk kandidat.
Bakerst satt vice-kanzler Fredrik og hamret løs på sitt Pearl trommesett. I
naturlig outfit, singlet og shorts, ga Fredrik jernet på samtlige låter. En utrolig
god prestasjon av Aarhønens store stolthet. Sounden som bandet presenterte
var helt perfekt.
Sanglista:

Nirvana 		
- 		
In Bloom
Blur			- 		Song 2
De Lillos 		
- 		
Min Beibi dro avsted
Muse 			- 		Hysteria
Lenny Kravitz 		
- 		
Are you gonna go my way
Skambankt 		
- 		
Me sa nei
Skambankt 		
- 		
Slukk meg (for jeg brenner)
Kaizers Orchestra
- 		
Dekk bord
Turboneger 		
- 		
Sell your body to the night
Turboneger 		
- 		
Hot’n filthy
Bigbang 		
- 		
Jumpsuit
Span 			
- 		
Don’t think the way they do
Johnossi 		
- 		
What’s the point
Gluecifer 		
- 		
Desolate City
Etter konserten var over var det så klart fest backstage. Sjefsgroupie Madeleine
fungerte som skytteltjeneste for å få 1.klassejenter på nachspiel nede i
kjeller’n på Singsaker. I god tradisjon herjet bandet med groupiene backstage.
Riktignok ble ingen tv kastet ut av vinduet eller kokain snortet, men den lokale
singsakervinen (tomt for øl) ble pushet og en tidsmaskin fikk hard medfart.
For å forsterke bildet sitt som et badass rockeband kom Carl Otto og Paal
Andre bort til meg for å egge til kamp. Sitat fra Paal Andre: Jeg vet du er råner,
men jeg kommer fra Oslo øst. Jeg har liksom knivstukket folk, det gjør man ikke
for moro skyld. Bare pass deg, ellers så skal du faen meg få...
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Fasit

Geografi
1. Middelhavet og Rødehavet
2. Totalt 25 073 908 ; Norge: 4 920 300, Sverige: 9 074 055, Danmark:
5 515 575, Finnland: 5 255 068, Island: 308 910
3. 10,75 ° Ø , 59 ° N
4. Honduras, Belize, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panama
5. 2518 km
6. 253 stk
7. Lom
8. Ulan Bator
9. Russland, Canada, USA, Kina, Brasil
10. Vilnius
Bygninger
1. Verdensutstillingen i 1889 som en hyllest til hundreårsdagen for den franske revolusjonen.
2. Dubai, 160 etasjer, 818 meter høyt.
3. Urnes stavkirke, bygd i år 1130, Ornes i Luster kommune.
4. Romerne
5. Svartlamoen
6. St Petersburg i Russland
7. Petra i Jordan
8. 45,1km totalt, Innenfor Berlins bygrense: 43,1 kilometer.
9. 668 studenter
10. En ikke-overbygd oppholdsplass på tak.
Musikk og Film
1. 1991
2. KISS
3. Hudsykdom
4. One time
5. Bjørn Eidsvåg – Floden
6. Dødelig våpen
7. Jeff Goldblum
8. Cleopatra
9. Basic Instinct
10. BMW
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•

Henrik (2.), Andreas (2.) og Sondre (2.) kastet klærne og hoppet sammen i
det som sies å ha vært et særdeles trangt badekar.

•

Facebook skulle ha det til at Gørild (1.) og Petter (1.) var et par i en god
halvtime, selv om dette lukter facerape.

•

Når vi er inne på rape, er It’s rape det nye (går ikke an å slette). Så til
Martin (1.) – nei, gå for all del ikke ned i kloakken for å ta bilder til VACase!

•

Torgeir (2.) kastet klærene, bega seg ut på ein løpetur rundt
Lerkendalsbygget og var med det 500,- rikere.

•

Regina ble kidnappet og fikk oppleve mye mer enn en høne bør. Nå er
hun heldigvis tilbake i trygge omgivelser.

•

Jonathan var i år en feit fisk, og veide rundt 4,5 kg.

•

5 av kjellerene på Moholt har hatt innbrudd og blitt frastjelt peng og sprit,
heldigvis ble ikke bygg sin ranet.

•

Stian (1.) slo Petter Northug i Skarverennet.

•

Plankeren Nicolas (2.) var i Adresseavisens netturgave forrige uke. ”Man
er langt nede psykisk i eksamensperidoen, så da er alt morsomt,” sier
Nicolas Brun Lie Knudtzon.  

•

Hilde (3.) og Pål (1.) er i følge ryktene nå et par. Gratulerer så masse.

•

Ina (5.) satte tidlig standaren på Jonathanfesten. Jonathan fikk besøk i
fontenen og kyss ble delt ut.
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Ha en fantastisk sommerferie!!!!!
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