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Hei og hopp,
Det blir kake igjen ja! Spiker’s Kårner blir 20 år i år og det skal
selvfølgelig feires! I 1985 kom den første utgaven av Spiker’s
Kårner ut til Byggstudentene. Det har skjedd utrolig mange
forbedringer siden det med tanke på det teknologiske, men
innmaten består vel av mye av det samme. En gang Byggstudent,
alltid Byggstudent. ☺
Denne utgaven for vi et lite gjenblikk av H-festen og Superheltfesten på kjelleren. Vi er også så heldige at vi har fått et bidrag av
ekskursjonskomiteen 2005, de har skrevet et innslag fra turen deres
i våres til Beijing i Kina. Ellers består denne utgaven av Spikers
mest av jubileumsstoff. Redaksjonen har gravd litt i arkivet og funnet
frem en del morsomme skråblikk og fortellinger fra tidligere utgaver.
Flere av disse kommer nå på trykk i en meget eksklusiv utgave av
Spiker’s.
Til slutt vil jeg takke alle som har bidratt med artikler til dette
Spiker’s, og håper dere vil kose dere med bladet.
Smask og dask!!:)
Astri Gulli Ribe
Redacteur
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Så var vi tilbake i Trondheim att.
Snø-slaps-is-regn-slaps-is-kaldt-varmt-is-POKKER! For ein nydeleg
by!!
Heldigvis har vi stader der det er tørt, for eksempel div. utestader og
Åre, det er aldri dårleg vær i Åre. Bare ein smører godt nok på
after-ski så går det meste. Vel det er jo veret vi nordmenn snakkar
om
når vi ikkje har noko anna lurt å seie, så over til noko heilt anna.
Det var for ikkje så lenge sidan at vi la merke til at Spikers faktisk
er 20 år i år. Er faktisk ei stund det. Det som er endå verre å tenkje
på er at det gjekk 72 år før byggstudentane fann ut at ein måtte lage
ei avis. Dette vart jo ein braksuksess, og når ein ser på utviklinga;
er det klart at både det tekniske og det journalistiske ha kome seg
mykje. Vi må bare gratulere spikers og takke alle dei som har
bidrege
med materiale i desse 20 åra.
Lykke til med semesterstart og takk for alle nyttårsforsett som er
borte
allereie!
Gratulerer-med-20-års-dagen-klukk frå

Nils Ånund Smeland
Kanzler
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Hei alle glade byggstudenter!
Et supert høstsemester med mye moro er langt bak oss.
Førstissene har blitt drita på kjelleren, eldre byggstudenter likeså.
Mang en ølboks er drukket tom og mange liter tyrker har gått med.
Gamle og nye hits, pluss en og annen fotballsang, har tonet ut fra
høytalerne på kjelleren og rocke-foten har fått slitt seg. Kjelleren har
hatt besøk av horer, halliker, husker, hekser, Ninja Turtles,
Spiderman og sist men ikke minst Bygghelten i løpet av de to
temafestene vi har arrangert i høst. Jeg vil benytte denne
anledningen til å si takk til alle dere som har møtt opp på
kjellerfestene og vært med på å gjøre de til en suksess.
Vil også benytte anledningen til å ønske, på vegne av Krostyret,
Spikers Kårner til lykke med 20 års jubileet. Måtte Spikers Kårner
spre glede og sladder i 20 år til.
Koz og klemz
Sånn kan det går når du har vært på 80-tallsfest på kjelleren…..
Ragnhild Kvame Øvrevik,
Kjellersjef
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H-fest
Horer, Halliker, Hooligans,
Håndballspillere, Hockeyspillere,
Homoer, Harepuser, Hovedstyret,
Hattifnatter, Husmødre, Høygravide og
Hekser, alle var der! Kjendiser som
Herborg Kråkevik, Hermine, Hasselhoff,
Høsten og Halomannen på tv (som vi alle
vet uten bukser) stakk også innom denne

kvelden.
Kort sagt, det var H-fest på
kjellerne! Så godt som alle
hadde gått dypt inn i
klesskapet for å finne et passende antrekk, og det manglet ikke på
fantasi! Her var det full fart med hæla i taket og tenna i veggen, og
ble det kjedelig var fult mulig å bruke kjellerens eget Huskestativ!
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Superhelter på kjelleren
Årets siste langåpent på kjelleren var en fest der byggfolk kunne kle
seg ut som superhelter. Supermann var der, det var også Batman.
Spiderman sto bak baren, og det var alltid en Ninja Turtle et eller
annet sted.
Det var også et par litt
byggrelaterte superhelter
representert, hva sier man om
Mesta-mannen (med kappe),
eller Byggmester Bob?

Ellers kan det sies at blæstesjefen i
krostyret fant ut at
brannmannshjelmen var en
utmerket punsjbolle. Det så ikke ut
til at UKA hadde lagt noen demper
på festlysten til glade
byggstudenter for utpå kvelden var det
fullt på kjelleren, men ikke fullt så fullt i
sprithylla…
Enkelte medlemmer av krostyret tok
seg fri fra barvakta og tok Klinfæsten
litt på forskudd med et par voss-søstre.
Men hva gjorde vel det når vi hadde så
supre barvakter?
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Byggekskursjonen
2005
Kina – Beijing
12.-24. mars 2005

Nesten hele gruppen samlet på den Kinesiske mur

Ekskursjonskomiteen startet opp med arbeidet tidlig høsten 2004 for
å lage en hovedekskursjon for tredje klasse på bygg. Ni stykker
meldte seg til å sitte i komiteen, og vi fikk i tillegg utnevnt
representanter fra instituttene som skulle sikre et bra faglig opplegg.
Lærerne som ble med var Helge Brattebø fra vann og miljø, Zhiliang
Zhang fra konstruksjonsteknikk og Eirin Ryeng fra bygg, anlegg og
transport.
Kina som reisemål ble valgt ved avstemning i klassen, og vi slo alle
tidligere rekorder med hele 80 reisende.
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12. og 13. mars kom endelig den etterlengtede avreisedagen. Vi
startet hardt med 4 dager med faglig opplegg, slik at lærene skulle
rekke hjem til påske. Tett program sammen med jet lag, tidlige
morgener og lange kvelder(!) tærte på ellers så utholdende
byggstudenter, og det var noen slitne ansikter å se de første
dagene. Til tross for dette var humøret alltid på topp!

Sliten student…

men humøret på topp ☺

Når vi ser tilbake på det faglige opplegget er det vel besøket på
flyplassutbyggingen og møtet med de kinesiske studentene på
Tsinghua Universitetet de fleste husker som de største
høydepunktene.
Etter det faglige opplegget var over ble turen brukt til sightseeing,
shopping, fest og moro. Søndag dro vi sammen til den kinesiske
mur og på kvelden var det avslutningsmiddag med turens beste
måltid (?) og en tur videre til diskoteket Tango med både studenter
og lærere(!).
23. og 24. mars dro 54 byggstudenter hjem til norsk påske, mens de
resterende ble igjen i Kina i 5 dager ekstra. De aller fleste dro videre
til byen Xi’an for å oppleve en litt annen side av Kina, og noen rakk
innom enda flere steder.
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Videre følger en del bilder fra en fantastisk tur!

Byggstudenter foran Hall of annual prayer – Temple of Heaven

Modell av “Bird Nest” – ny idrettsarena bygges til OL 2008
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Viktig med god skilting.

Vår kjære guide!

Byggeplassbesøk, på hjelmene våre stod det: ”Respected guest”

Den forbudte by

Kinesisk taxi
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Den himmelske fredsplass

Helge på gulvet!

Karaoke!!!

Middag og fest med kinesiske faddere. Billig var det, og når vi fikk kjøpe med oss
både øl og sprit til taxituren hjem (på restaurant) var begeistringen enda større. Må
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også nevnes at en gruppe (min) klarte å få med seg fadderne sine tilbake til hotellet
og ut på byen.

Ikke tvil om at kineserne likte norske blondiner!

Det må sies at kineserne ikke var spesielt gode i engelsk og ofte
uttalte vanlige ord og uttrykk feil. Dette tok noen gledelig etter i de
sene nattestimer, og jeg må nevne:
Excuse me – excecute me
Excuse me, excuse me – shoot me, shoot me
Skrevet av Erik Bull-Hansen
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Spikers Kårner fyller 20år
I 1985 gikk den første utgaven av Spikers Kårner i trykken. Det er
20 år siden og i den anledningen blir det et eksklusivt gjensyn med
noen utdrag fra tidligere utgaver.
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De litt mer rutinerte (urutinerte?) byggstudentene gjorde et sterkt
inntrykk på Øystein Sunde etter flere runder med Av-med-buksa
sangen på konserten under UKA. Endte med 3 ekstranummer,
glade byggstudenter og en heller litt tvilsom Øystein Sunde.
MANGE fulle nonner og munker ble observert på Oktoberfesten.
Pål (2.klasse) er ferdig med sin niende matteeksamen, hvorfor ikke
rundet tallet med 10…konteeksamen?;)
Redactueren vil gratulere det nye byggparet Tørres og Sissi.
Søren meg på tide!;)
Juleverksted var en braksuksess! Ikke noe som litt gløgg og
pepperkaker midt i eksamensperioden. ☺
Redactueren gikk hjem fra skolen en solskinnsdag og skvatt til da
hun hørte Betons sine herlige strofer klingende oppover dalen.
”Hva er nå dette for noe?” Nysgjerrig løp Redactueren nedover
mot nonnene, der fant hun rundt 20 stk. i Høyskoleparken på
vorspiel før Oktoberfesten. Til sin store begeistring ble
Redactueren påspandert en intimkonsert og en halvpils! ☺
Redactueren takker.
Birgitte (2.) knyttet nye bånd mellom Janus (Ind.øk linjeforening)
og H.M. Aarhønen. Viktig å kline litt! ☺
Redactueren havnet på scenen på De La Soul
konsert…hvordan…godt spørsmål.
Flere bygg-gutter tror det er fett med skjegg…der tok de VELDIG
feil.
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