pikers

årner

Fadderperiode!

Bygg sin egen linjeforeningsavis

Redacteur

Hei. Eller som dere unge, nye
førsteklassinger sikkert sier;
Yo!
Velkommen til Trondheim,
velkommen til Bygg og
velkommen til denne avisa.
Spikers Kårner er H.M. Aarhønen sin egen avis. Den har
cirka 5 utgaver i året og er
Nord-Europas beste linjeforeningsavis!!!!!!!1!!
Nå er det fadderperiode og
det blir gøy. Heng dere på alt.
Selv om det virker travelt, så
er det absolutt verdt det. I de
to neste ukene får man både
opplevelser og venner for
livet.
Kos dere!
Eskild Bakke
Redacteur, Spikers Kårner

Hei!

Kanzler

Nå begynner årene dere har venta på! De neste
dagene og ukene vil bli fylt av masse moro og
gøy, og ikke minst nye bekjentskaper. Vi har satt
sammen et fadderprogram som vi håper at faller i
smak og vi kan love god stemning.
Etter at fadderperioden er ferdig og man har
kommet inn i skolerutinene for fullt vil dere
oppdage alt Bygg- og Miljøteknikk har å tilby.
Dere vil møte mange fag som vil utfordre dere på
ulike måter.

Nye 1.klassinger møter på BM-fagene i løpet av de
to første årene. Dette er bygg- og miljøfagene som
representerer hver av de 4 studieretningene og på
denne måten får dere en smakebit av hva studiet
går ut på. Dere som begynner i 4.klasse har allerede gjort unna grovarbeidet på høgskolen og har
med det valgt retning allerede. Uansett håper vi at
studiet utfordrer dere på en positiv måte.
Vi ser frem til å møte dere alle og ønsker velkommen til Trondheim, bygg-og miljøteknikk, og
H.M. Aarhønen.
Klukk-klukk
Emmi C. Kristensen
Kanzler – H.M. Aarhønen

Styrene
Hovedstyret

AKT

Hovedstyret tar seg av den daglige
driften. Dets største og viktigste
oppgave er fadderperioden, men
det er også andre små og store
arrangementer de har ansvaret for,
som bursdagsfesten og 17. maifrokost.

Aarhønens Kulturelle Teater setter
hver vinter opp en revy, lagd av og
for bygg-studenter. AKT-styret er
ansvarlige for dette.
Har du en skuespiller eller manusforfatter i magen? Bli med da vel!
Opptaksinfo kommer senere.

Krostyret

Industrikontakten

Kjelleren, eller Aarhønekroa som
den også kalles, er byggfolkets
egen bar og ligger på Moholt. Den
drives av byggstudentene selv, på
frivillig basis. Her arrangeres det
fester, quiz, konserter og andre
artige arrangementer. Det finnes
både tv og pc på kjelleren, så
mulighetene er der for både filmvisning og fotballkamper.

Industrikontakten bidrar til å
skape kontakt mellom studentene
og næringslivet. Blant annet kan
de bidra med å formidle sommerjobber og arrangere bedriftspresentasjoner (bed.pres.). Her
forteller først bedrifter om seg
selv før det serveres gratis mat og
drikke til publikum.

Hyttestyret
Hyttestyret driver H.M. Aarhønens egen hytte. Hytta ligger i Selbu
og ble åpnet i 2013, og kan leies av
alle byggstudenter.
Les mer om alle styrene og se fler
bilder av hytta på
www.aarhonen.ntnu.no

Aktiviteter i H.M. Aarhønen

UNDERGRUPPENE
Ønsker du å ha det fett som byggstudent holder det ikke å bare ha det moro i Fadderperioden. Etter dine to første uker vil det bli stillere hverdager, og det er veldig nyttig for
å komme i gang med gode studierutiner, men det kan også fort bli litt kjedelig. Sjekk ut
disse undergruppene, kanskje er det noen som passer deg og da anbefaler vi å bli med!
Sabla gøy, og som trønderne sier, "skitlænt!". Det er heller ingen dum idé å bli kjent med
byggstudenter på tvers av kullene! Du finner også undergruppene på Facebook.
ByggBang
Vårt mest populære (og eneste) linjeband, bestående av en gjeng
byggstudenter som endrer attityde fra stødig ingeniørkonsulent til
festivalvant rocker straks de entrer scenen. De blir å se på Låvefesten. Gled dere, Raatne Æg. Bandet har forøvrig nytt opptak av
medlemmer i januar. Mer info om dette kommer når det nærmer
seg desember.
FK Steindølene
Bygningslinjens offisielle fotballklubb FK Steindølene liker å spille
god fotball, og har for tiden 3 lag inne i serie-systemet: FKS 1,
FKS 2 og FKS Damer. For tiden har de alle mangler i sine lag og
trenger friske bein til å stille opp i høst. For mer info om opptak,
følg med på deres Facebook-side og i Nyhetsklukk.
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Beton
Et herrekor bestående av et ukjent antall bygningsstudenter.
Ingen vet heller hvem som er med i dette sagnomsuste koret.

Dragern
Dette er Studenterorchesteret ved Bygg- og Miljøteknikk! De
spiller festlig korpsmusikk og underholder ofte i feststemte
anledninger. Om du kunne tenke deg å være med og spille eller
lære deg et instrument, er dette en undergruppe for deg. Om du
ikke har instrument fikser de det for deg! Høres dette interessant
ut kan du sende en mail dragern@stud.ntnu.no

Bjelkeklang
H.M. Aarhønens blandakor har hatt stor suksess siden oppstart og
har sunget i mange lag til stående applaus. De har ukentlige
øvinger med dirigent og leverer dermed solide saker! Med andre
ord får du brukt strupen godt, og du blir definitivt flinkere til å
synge. Det er åpent for både frøkner og herremenn ved Bygningslinjen. Opptak i løpet av september.
Bygg:Verksted (B:V)
En av de feteste undergruppene i linja. Denne gjengen kan å
snekre og mekke! Hos de kan du lære alt fra å lage en trapp til å
fikse din egen sykkel! Skulle du mangle verktøy til prosjekter har
de utlån av det også. Helt gratis! Nytt av året er det nye byggcrew
for de som vil arrangere egne kurs. Følg med på
www.byggverksted.no for mer info, kurs og påmelding!
Piker Med Spiker (PMS)
PMS er undergruppen som arrangerer byggrelaterte kurs,
eksklusivt for byggjenter. I fjor arrangerte denne undergruppen
blant annet sminkekurs på Make Up Store, matkurs med Svanhild
Sunde fra matbloggen Spis Nyt Lev og foredrag fra Berit Laanke,
forskningssjef ved SINTEF, om hvordan det er å være jente i
byggebransjen. Bli med!
VandrendeBjelke (VB)
Sleng deg med på denne undergruppas aktiviteter for fine
turopplevelser. I fjorsemesteret hadde de blant annet tur til
Snøhetta og Aarhønens egen (prestisjefylte) hytte i Selbu. De
hadde også skred- og kitekurs. Nytt turprogram for høsten
kommer på VBs tavle på Lerka (2. etg v/ TVen). Fra desember av
er dere også velkommen til å arrangere egne turer for oss!
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Semen
En m y s t i s k , syngende bande med kvinnelige sangere ved
Bygg- og miljøteknikk.

Tirs 12/8

Man 11/8

Søn 10/8

DATO

Utdeling av faddere

Krøniken

Immatrikulering

på Gløshaugen

Kom-i-gang-dag

Dagsaktivitet

Stripa

i

Immatrikuleringsfest

Grilling

Kveldsaktivitet

FADDERPROGRAM

Samfundet

Aarhønekroa

i

18:00

Viktig informasjon -

Man 8/9

5.-7. sep

Ons 3/9

Lør 23/8

Vandrende Bjelke

1. kl: Tur med

hold av dagen

Immatrikuleringsball

Swingkurs

Grilling

Leilighet til Deilighet

Tors 21/8

Fre 22/8

Rebusløp

Leonardo

Ravefest med Arkitekt og

Ons 20/8

Tirs 19/8

Man 18/8

Ravnkloa

Munkholmen

Quiz og Improshow

Søn 17/8

11:45 fra

Togafest

Lør 16/8

4. kl: Tur til

Låvefest m/ liveband!

Hybrida

Fre 15/8

Nidarosdomen

Spesial-Linjebandaften med

11:45

Tors 14/8

4. kl: Omvisning på

Volleyballturnering

Ons 13/8

Samfundet

Kjøpmannsgate 12

Aarhønekroa

Hos fadder

Omkring Gløs

Skiboli, Gløs

Blæst

Aarhønekroa

Buss fra Lerka

Blæst

Dødens dal

18:30

17:00

19:00

20:00

16:00

18:30

22:00

18:00-

16:00

- Ha det
så gøy
som
mulig!
Mak Ćemalović (19/20) er
Skogvokter i Aarhønen. Det
betyr at han blant annet har
hovedansvaret for fadderperioden.
Intervjuet av Eskild Bakke

Hvordan vil du beskrive årets
fadderperiode?
Ein to uker lang fiesta av nye
mennesker og mange bra arrangement.
Hva er annerledes fra tidligere
år?
Nytt av året er linjebandaften, som me har sammen med
Hybrida. Fadderbarna får her
oppleve ByggBang, som ryktes
å være det beste studentbandet i
heile verden, samt deira kolleger
frå EMIL og Hybrida. Dette er
også ein ypperlig anledning for

å bli kjent med/sjekke opp/bli
avvist av (stryk det som ikkje
passar) noen frå ei anna linje, så
møt opp!
Hva er det man absolutt ikke
må gå glipp av?
Eg oppfordre alle til å få med
seg så mye som mulig. Fadderperioden er så absolutt ein heilhetsopplevelse. Men viss du kun
skal reisa på eitt arrangement,
så må det bli Låvefesten. Det
er det største og beste arrangementet me har å by på.
Klarer fadderbarna å holde ut
to uker, eller er det rett og slett
for mye som skjer?
Programmet er veldig fint
balansert i år. Me har samarbeida med skulen for å unngå
at fadderperioden forstyrrar for
Teknostart, og har gått over

opplegget fleire gonger. Målet
er å gjere fadderperioden lett å
delta i, noe eg trur me har fått
til.

Hva er ditt beste
minne fra fadderperioden?

Hva er jobben din som
skogvokter?
Å stable på beina fadderperioden, ta vare på de Raatne Æg,
og å ta vare på Hennes Majestet.
Hva har vært vanskeligst å
ordne med fadderperioden?
Det vanskelige er å få alle avtalar på plass tidsnok. Det kan
aldri bookes for tidlig.

“Eg gler meg heilt
vilt til fadderperioden!”

Julie S. Danbolt
Begynner i 2.

- Jeg har egentlig
ikke ett spesielt
minne som skiller
seg ut. Hele FP var
kjempegøy, og det
beste man sitter
igjen med er helt
klart alle de nye
vennene.
- Det må nok
være all
drekkinga!

		- Mak Ćemalović

Hva husker du best fra FP’en
din?
Togafesten fordi eg hadde
så store problem med å feste
togaen, og grillingen på Kroa
før immatrikuleringen fordi eg
møtte mye bra folk.
Hva er ditt beste tips til årets
fadderbarn?
Ha det så gøy som mulig. Ikkje
stress med alt i starten, nyt fadderperioden og bli kjent med
dine nye klassekamerater. Husk
og å bli kjent med flest mulig av
fadderane som e studassa (dei
godkjenne øvingane dine), og
kjøp fussili-pasta på Rema; den
e billigast.

Rune H. Larsen
Begynner i 2.

Tone Damli Aaberge
Går ikke Bygg- og Miljøteknikk.

KROA
Hei!

Først og fremst vil jeg ønske alle
nye byggstudenter velkommen inn i
Hennes Majestet Aarhønens rike.
Linjeforeninga for Bygg- og Miljøteknikk har, som dere fort vil
merke, røtter og tradisjoner fra langt
tilbake. Man merker også fort eimen
av historie i det man kommer inn
dørene på Aarhønekroa. Denne perlen har ligget i kjelleren på Moholt allé
10 siden slutten av 1970-tallet. Det er
denne jeg, i samarbeid med resten av
Krostyret og Krogjengen, har ansvar
for.
Allerede etter kom-i-gang-dagen
vil vi åpne dørene, og det vil bli
mulighet til å ta seg en øl og bli
kjent med nye mennesker. Ellers er
det kjempeartig med togafest, der
samtlige av linjeforeningskjellerne på
Moholt holder åpent. Gjennom hele
fadderperioden vil det bli arrangert
vors for faddergrupper på Kroa før
andre arrangement også.
Da Aarhønekroa ikke har skjenkebevilling foregår kjøp av mat og drikke
ved bruk av bong. Disse bongene må
kjøpes på forhånd, enten kontant
under oppsatte bongsalg eller via
nettbank (se ”Bong?” på www.aarhonen.no for informasjon om dette).
Det er også fullt mulig å ta med seg
medbrakt alkohol til Kroa.

Ellers kan jeg sterkt anbefale å gå til
innkjøp av Aarhøneklukk, en gjenganger på kjellerfester. Dette er H. M.
Aarhønens sangbok, som siden første
utgave utgitt i 1919 har blitt utarbeidet til det mesterlige produktet som
dagens 8. utgave er. Disse kan kjøpes
på kontortid på Høna for en usle
hundrelapp.
Hvis det er noe du lurer på, ikke nøl
med å ta kontakt med meg. Jeg er ikke
skummel, til tross for den voldsomme
[ironi, red. anm.]skjeggveksten min.
Ha en herlig fadderperiode!
Med hjertlig xoxo-hilsen
Bendik Fürst Mustad
Krosjef

Fremover

Immatrikuleringsball, 8. september
Åre-tur, januar

Bursdagsfesten
Aarhønelekene, mars

17. mai-frokost

