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Hei alle nye byggstudentar!

Velkommen så mykje til Bygg- og miljøteknikk, og gratulerar med  
valget de har gjort. Eg håpar og trur at fem år kjem til å fly unna i ein fei 
i denne travle og fantastiske studentbyen. 

Eg er Redacteur for  Spikers Kårner som er tidsskriftet til linjeforeninga. 
Denne lille avisa kjem ut omlag seks ganger i året, og med  
A5-formatet mellom hendende kan ein hovedsakeleg lese om  
arrangement og deltakelse i regi av 
H.M. Aarhønen. 

Som byggstudent står valga i kø.  H.M. 
Aarhønen har både aktive fotballag, 
kor, band, revy og ei turgruppe, for å 
nevna noko. Alle gruppene kan du lesta 
meir om lengre bak i avisa, og her er det 
berre å slenge seg med først som sist!

Da vil eg berre ønska alle ei riktig god 
fadderperiode, og håpar den blir like 
minnerik og aktiv som min var!

Kristina Molland Edvardsen
Redacteur
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Kjære medstudenter,

Jeg vil gjerne starte med å ønske velkommen til alle våre nye studenter, 
og v elkommen tilbake til de gamle traverne. Nok en sommer er nå forbi 
og et nytt og spennende semester er igang. Jeg håper at alle har hatt en 
fortreffelig sommer enten dere har slappet av og nytt godt av studiefri 
eller fått en liten smakebit av hva arbeidslivet har å by på. Nå som vi 
igjen er tilbake på skolebenken er 
det fortsatt mye igjen å glede seg 
til. Blant annet er fadderperioden 
nå igang med alle sine festligheter 
og det blir nok temmelig livete de 
ukene som kommer. 
Til de nye førsteklassingene vil 
jeg gjerne komme med følgende 
råd: Selv om det kan virke at 
overgangen til NTNU er ganske 
voldsom faglig sett er det viktig 
å unngå overstadig stressing og 
såkalt fagidioti. Det er tross alt 
derfor vi har H.M. Aarhønen, for å 
gi en god arena for å koble av i en 
ellers hard studiehverdag.

Arve Grinden
Kanzler
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H.M. Aarhønens Hovedstyre 
2011-2012

KANZLER Arve Grinden

Arve er en mør bit trønderfår. Han 
er verken for kort eller lang, og glir 
inn i de fleste selskap med sitt lune 
smil. Kaffedrikking kompenserer 
mot lav sportsinteresse, og ifølge 
Kanzleren selv er han eksentrisk på 
hobbybasis. Beskjedne ord, da Arve 
stort sett bærer det smørblide smi-
let og de fargesprakende boksene.  
Han har problemløst trappet opp 
i kanzlerstillingen etter et år som 
Ceremonimester. Kort oppsummert 
er Arve Fiolin kulere enn et gjen-
nomsnittlig ekorn,

SJÆFUS BLÆSTUS Gørild Eide

Når Gørild fikk i oppgave å beskrive 
seg selg.valgte hun; seriøs, stille, 
avbalansert og gjennomtenkt jente. 
Etter å ha gått ilag med Gørild i et 
år, er det kanskje ikke de samme 
ordene jeg ville ha brukt. Hva med; 
hyper sosial, snakkesalig, munter 
og til tder mindre avbalansert? I og 
med at taleverktøyet er i orden, har 
hun greid å fylle sin rolle som Sjefus 
Blæstus uten større problemer, og er 
er munter dråpe å ha i Hovestyret. 
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En mann med manke som ingen slår;

Det er en grunn til at de kaller han 
gullhår.

Hausmann er husmann på tysk,

Er det derfor han i fadderperioden 
framstod så brysk?

For egentlig er Fredrik snill som et 
lam,

Og ordet awesome har kommet sni-
kende fram.

En jeger for regnet, og videre har ryk-
tene gått,

Om at Fredrik syns at hamburger(er) 
er feiende flott.

VICE-KANZLER Fredrik Hausmann

NOTARIUS PUBLICUS Elin Salvesen
Elin er et stort smil fra Bærum. Hun 
blir av og til sliten av seg selv , mens 
dette ikke er tilfellet for de rundt. 
Aarhønens Notarius Publicus er 
tilhenger av markeringstusjer, 
postitlapper og kontorrekvisitter 
ellers. For å bruke utstyret elsker 
Elin listeskriving – som skjelden 
blir fulgt opp. Nokså kort av vekst 
er hun, men dette kompenseres 
med store fortenner i følge henne 
selv. Tilbake til tusj, Elin gikk inn i 
sitt verv for Aarhønen med kreativ 
ansiktsdekorasjon. 
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Til trass for at luggen er lys, er  
stemmen mørk. Derav 
Skjalgebassen. Kaffe som rensker 
opp stemmebåndet blir holdt på 
avstand, mens te er derimot greit. 
Utkledning er også greit. I vinter 
observert som jungel-Jane fanget 
han mange blikk. Uansett så tar 
Skjalgebassen jobben med å passe 
på høna seriøst , som en skogvokter 
bør. I sitt neste liv håper han på å bli 
gjennfødt som noe kult, muldvarp 
fungerer.  

SKOGVOKTER Skjalg Steinar Graasvoll Bjørkevold

KROSJEF Petter Tran
Petter er en blid og søt gutt på 24 år. På 
fritiden sin liker han å gå lange turer i 
skog og mark. Gjerne med fjellstøvler 
på hopper han ledig (les: singel) og lett 
fra stein til stein. Men i det siste ha det 
vært få steiner å hoppe på, og det har da 
vokst seg opp et savn hos Petter.  Denne 
søte gutten søker nå en sjelevenn til å 
hoppe over bekken med.  Drømmejenta 
til Petter er snill, utadvent og naturlig 
pen, da det i hovedsak er en  
søndagskjæreste som søkes. En  
utmerket kokk er ikke nødvendig, da 
han selv kan å lage mat (les: nudler). 
Om gutten fra dine drømmer er aktiv, 
engasjert, kreativ og flittig, må du ta 
turen til kjelleren der det vil bli arrang-
ert opptak.
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NETTMESTER Henrik Hartmann
Henrik er rå som få, har yndlingsfarge 
blå, leser nettaviser framfor papiraviser, 
har google crome nettleser og ble med 
god hjelp fra sin youtubekonto Aarhønens 
nye nettmester. Krøll på datasystemet er 
denne kjekke gutten i stand til å takle. 
Krøller er forøvrig  godt representert i 
styret, og Henrik står for gode 33% av 
av disse. Henrik har gått inn i jobben 
som nettmester med stor dyktighet, 
og koordinerer nå alt som skjer på 
hjemmesiden til H.M. Aarhønen.

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

Fredrik er en aktiv liten røver. 
Han trives best på fjelltopper 
eller begravd i dype skoger, 
da gjerne med ski på beina. 
Hjemmefra er han kjent som 
Dumme-Dalen, men han har 
misslykket veldig med å leve 
opp til dette kallenavnet det 
første året på Bygg. HS syns 
egentlig det er like så greit, for 
H.M. Aarhønens rikdommer vil 
derfor være godt bevart i hans 
oppsyn. 

FINANCEMINISTER Fredrik Dalen

Historier får skjelden høre sin 
egen slutt. Men historier blir  
likevel gjerne påbegynt. Det har 
seg nemlig slik at redacteuren er 
fra Sogndal, og snakker der  
etter. Mao, dao, løge og inkåleisi 
skal vist være ord med  
betydning. Ordbok takk! Men 
avisa er leselig og byggstudentene 
sier seg fornøgd med det. Stort 
mer enn at skia er på beina når 
det er snø og ar Kristina liker  
stratos er det ikke å si.
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Hovedstyrets arbeidsoppgaver
Vår linjeforening, Hennes Majestet Aarhønen består av de fire  
styrene Hovedstyret, Krostyret, Industrikontaktene og AKT, Aarhønens 
Kulturelle Teater. Hovedstyret tar seg av den dagligdagse driften, i tillegg 
til at de har ansvar for andre forskjellige arrangement. Her er de største 
arrangementene, som dere kan glede dere til det kommende studieåret.

ÅL  (Aarhønelekene)

En gang i året går ÅL av  
staben. I regi står Hovedstyret og 
Krostyret, som tilrettelegger  for 
en dag ute i naturen, med eller 
uten ski på bena.  I Bymarka blir 
det rigget til grill, bar og et hopp 
som byr opp til  
hoppkonkurranse. Andre  
trivelige konkurranser  dukker også ofte opp på disse stevningsfylte  
dagene. Når sola går ned flytter skifolka til Studenterhytta for et varmt 
badstu, en bedre middag og et godt glass vin i god atmosfære.

17. mai

På nasjonaldagen vår disker 
Hovedstyret opp felles frukost 
til byggstudentene, før hvalfarter 
sammen til byen for å gå under 
Hennes Majestets fane i  
borgertoget. 

Fadderperioden

Fadderperioden blir arrangert hvert år for å ønske alle De Raatne Æg 
velkommen til bygglinjen. Det snakkes her selvfølgelig om de nye  
første- og fjerdeklassingene. I denne perioden får de nye studentene  
muligheten til å bli kjente med hverandre, studiet, byen og  
linjeforeningen. Fadderperiodeprogrammet for i år finner dere på siste 
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side av avisa, og her er det mye gøy å glede seg til! Avslutningen på  
fadderperioden skjer ved Prøvelsene i Nordre Gate. Her skal De Raatne 
Æg bevise for Den Ærede Jury at de er verdige opptak i linjeforeningen 
og beskyttelse under Hennes Majestets vinger. 

Immatrikuleringsball

Dette er en gallakveld til ære for De Raatne Æg. Det skal feires at de 
er immatrikulert som studenter på NTNU , og resultatene av de store 
Prøvelsene legges frem. Her er det også for Æg Tech og Kyll. Ing.er  
anledning til å stille, sammen med representanter fra andre  
linjeforeninger som blir invitert for å kaste glans over det hele. 

Åretur

Åre er en av de beste skistedene i Sverige, bare et par timer med buss fra 
Trondheim. I januar arrangerer Hovedstyret tur til dette skiparadiset, 
som for en sum inkluderer buss, skipass og leilighet i en snau uke. Åre 
kan i tillegg til bakker og parker by eit godt uteliv, som ofte faller mange 
byggstudenter i smak.

Bursdagsfesten

31. januar fyller Hennes Majestet år. Hun er nå 98. år, noe som tilsier 
at dere det kommende studieåret kan ta del av hennes 99. bursdag. 
Den store festen går som regel av staben i midten av februar i et av 
Trondheims fineste hoteller. Først på kvelden går det an å få med seg 
siste forestilling av byggrevyen som AKT setter opp hvert år. Et av de 
tradisjonsrike innslagene på Busdagsfesten er Rettssaken. Her skal 
utvalgte personer som har nedlagt en bemerkelsesverdig innsats for 
byggstudenter få prøve sine saker for retten. Deres saker er som regel av 
så graverende art at den eneste løsningen er å tildele de tittelen Høyhet 
med en eller flere grener av Hennes Majestets Smertes Leie.
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Vil først ønske alle dere nye velkommen til Trondheim som byggstudent. 

Aarhønekroa, bedre kjent under navnet “kjelleren”, er byggstudentenes egen 
lille bar som er lokalisert på Moholt studentby. Den fungerer som et fristed og 
en møtesplass utenom skolen, slik at vi kan bli bedre kjent på tvers av klassene. 
Her er det både mulighet for å se andre sider ved dine klassekammerater og de 
ulike bidragene til sladderspalten i Spikers Kårner. Stedet driftes per i dag av 15 
ivrige sjeler som bemanner baren, vedlikeholder, gjør innkjøp og holder  
kontroll på økonomien slik at prisene på kjelleren blir lavest mulig.

Under fadderperioden holder vi dørene åpne i fire dager. Utover i semesteret 
har vi som mål å kunne holde kjelleren åpent annehver helg, der det vil blant 
annet bli arrangert vinaften, quizkvelder, cocktailparty og mye annet morro. 
Under UKA-11 blir dessverre vår egen kjeller satt litt i skyggen, og det vil 
dermed bli arrangert vorspiel til de største konsertene og festene. 

Filosofien til kjelleren er at det er et nullprosjekt. Vi er derfor avhengige av at 
dere kjøper bongene på forhånd. Dette er for at vi skal kunne ha drikkevarer og 
alt annet klart til hver fest. Denne grønne  
lappen koster 200 kr(tilsvarer ca åtte  
halvlitere), den vil fungere som  
betalingsmiddel på kjelleren og kan brukes ved 
alle dine år på bygg. Det vil bli annonsert i god 
tid når det er mulighet til å kjøpe bonger, og 
det er viktig at dere benytter dere av dette 
 ettersom det ikke selges på kjelleren.

Velkommen til kjelleren skal dere være, på 
vegne av krogjengen gleder vi oss veldig til å 
bli kjent med dere i fadderperioden.

“Beer, the cause of, and solution to all of life’s 
problems.”      Krosjef 
- Homer Simpson     Petter Tran 
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KROSTYRET 2011/2012

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

INNKJØPSSJEF Mats Helland

 

ØKONOMISJEF Karen Martine Tandberg Wibe Due

Karen liker å gjøre ting på sin 
måte, og nåde den som prøver å 
rote i hennes system. Det at Karen 
er usedvanlig naiv og ikke tar  
ironi fører til mange underhold-
ene spørsmål, oftest på hennes 
bekostning. Er fra Bærum, så vi 
har stor tro på at hun skal få  
kjellerøkonomien til å nå  
millionklassen. Over  
gjennomsnittlig glad i kake.
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BARSJEF Petter Kolling Johansen
 
Bedre god gladgutt skal du lete 
lenge etter. Spesielt når du vet 
at denne cookie-oreomuffins-
bakende karen egentlig skal 
komme fra champis-sleik-
kommunen Bærum! Soialt er 
han med på alt, fra samfunnet, 
UKA, kroen og alt sprøtt man 
kan finne på. Åres lille politi 
hendelse og lange bakker ned 
fra afterski er vel en god  
indikator på det! 
Favorittuttrykk; alt ordner seg, 
verden digger deg! 
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Krogjengen

Thea Kaas Munthe Trine Austrøne Olsen

Jørgen SundheimHenning Øwre Lundby

Cecilie Baglo Hege Stusvik
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Næringslivsringen er et tiltak du som student vil komme til å møte gjen-
nom hele studietiden. Det er et samarbeidsforum mellom byggnæringen 
og Studieprogrammet for bygg- og miljøteknikk ved NTNU og består 
av ca. 55 bedrifter og foreninger i byggnæringen. Alle de store aktørene 
blant rådgivere, entreprenørene og leverandørene, og noen av landets 
største offentlige etater og bransjeorganisasjoner er med. 

Næringslivsringen ble opprettet i 1999, da byggnæringen valgte å  
organisere sine tiltak rettet mot byggstudiet hvor formålet primært var 
å styrke rekrutteringen av flere flinke studenter til studiet og å bidra til 
at studentene fikk en utdannelse som er relevant for næringen og av god 
kvalitet. Rekrutteringsarbeidet de senere årene har vært vellykket og har 
ført til en kraftig økning i antall søkere og en heving av opptakskravene. 
Det arbeides fortsatt 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 og arrangement av foredrag og bedriftspresentasjoner 
som synliggjør mangfoldet og mulighetene i næringen. I alle disse 
tiltakene er studentens linjeforening, H.M. Aarhønen, en viktig og  
aktiv medspiller. Mer om dette og om byggnæringen finner du på vår 
hjemmeside: http://www.bygg.ntnu.no/naringslivsringen/.

En universitetsutdannelse i bygg- og miljøteknikk fører til mange 
jobbmuligheter i en svært allsidig næring. Byggnæringen er en av de 
største i Norge, med en omsetning på over 300 mrd kroner pr år og ca 
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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 er derfor svært gode. Forskning, utvikling og opplæring vil også 
stå svært sentralt innen byggbransjen i årene som kommer og  
forhåpentlig vil noen videreutvikle sin kompetanse gjennom  
doktorstudier og annen etterutdanning.

En fast og populær møteplass mellom byggnæringen og studieprogram-
met for bygg- og miljøteknikk er BM-dagen som i år arrangeres 1.  
november. Her deltar representanter fra næring og forvaltning og  
studenter og ansatte ved NTNU for å høre spennende foredrag, se 
bedriftenes utstillinger og presentasjoner og “å bli kjent”-aktiviteter.

Vi håper å se deg på BM-dagen og ser frem til et godt samarbeid 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
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Teknologiporten ønsker DEG velkommen til NTNU! 

Hvem er Teknologiporten? 

Teknologiporten er en frivillig studentorganisasjon som består av ca 20  
studenter tilknyttet IVT-fakultetet, derav bygg og miljøtekntikk. Følgende  
linjer er representert:

•	 Bygg og miljøteknikk

•	 Produktutvikling og produksjon

•	 Ingeniørvitenskap og IKT

•	 Industriell design

•	 Geofag 

•	 Petroleumsteknologi

•	 Energi og miljø

•	 Marinteknikk
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Hva driver Teknologiporten med?

Teknologiporten jobber med å knytte kontakt mellom studenter og bedrifter. 
Vårt mål er å gi studentene mulighet til å møte bedrifter, øke studentenes  
karrieremuligheter og skaffe dem intervjuer. Vi arrangerer ukentlig  
bedriftspresentasjoner (bedpres) for store og små selskap. I tillegg har vi andre 
prosjekter vi jobber med, vi drar på turer sammen (Åre!) og vi har mye morro 
sammen.

Bedpres

Bedriftspresentasjonene foregår vanligvis slik at bedriften presenterer et  
foredrag på ca 45 min og deretter møtes studenter og representanter fra  
selskapet til felles bespisning. Dette er en flott mulighet til å møte bedrifter i 
en litt uformell setting og ofte er unge mennesker som gjerne bare har jobbet 
i bedriften i noen få år med. Her er ingen spørsmål for dumme! Det serveres 
alltid gratis mat og drikke. På teknologiporten.no kan du holde deg oppdatert 
på hvilke bedriftspresentasjoner som er aktuelle for deg. 

Opptak 2011

Har du et brennende ønske om å jobbe opp mot noen av verdens største 
teknologibedrifter,  og samtidig bli kjent med interessante mennesker på tvers 
av forskjellige linjer og årskull? Da er Teknologiporten stedet for deg! 

Se www.teknologiporten.no eller send mail til info@teknologiporten.no  for 
mer informasjon eller spørsmål!

Vennlig hilsen

Teknologiporten

NTNU
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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 fer-
dig 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 økonomians-
varlig 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 for-
fulgt 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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Aarhønens Kulturelle Teater 
(AKT)

Hallo alle nye (og gamle) studenter. 
Først vil jeg benytte muligheten til 
å ønske alle sammen velkommen til 
Trondheim, til NTNU og til HM. 
Aarhønen.

Jeg skal fortelle om AKT. AKT står 
for Aarhønens kulturelle teater og vi 
driver som revy. Hvert år i februar 
setter AKT opp en revy. En revy 
som inneholder mye humor, sang 
og dans. deOg til dette trenger vi 
deg. Vi trenger folk som kan synge 
og stå på scenen, men også andre som kan bygge kulisser, bygge scenen, 
stå bak scenen, spille i bandet, sy kostymer, sminke andre og lage mat
Det er ingen opptaksprøver. Alle som vil være med får være med. Det 
viktigste av alt er at du må ha det artig.

I år fyller vi 15 år og årets revy blir naturligvis den beste av alle 15.  
Det hele begynte med en ide, en forelesningssal og en overhead som 
lyskaster. Så fulgte tid og mange ildsjeler. Så i dag har vi flere  
forestillinger i profesjonelle lokaler på en av byens mange scener.

Vi starter så smått i november og fortsetter  av januar med en hyggelig 
hyttetur i marka og fortsetter til den andre uka i februar da vi har  
premiere. Men før dette er det bare å se fram til fadderperiode, UKA og 
juleferien.
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Så om du lurer på noe er det bare å sende meg en mail på leivjorg@stud.
ntnu.no, gå på nettsidene våre eller løpe naken opp stripa. Whatever 
floats your boat

AKT er noe for alle. Du må bare ha det gøy.

Mvh 
Leiv Jørgen Husøy
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AKT styret
Revysjef  (Lederninja) 

Leiv Jørgen Husøy

Solen strålte da vår elskede leder Leiv 
Jørgen kom til verden. Du har kan-
skje 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 gut-
tedrøm, å lage tidenes revy. Formann for AKT har flere evner foruten eksem-
plariske 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 
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forventes lettkledde dansenummer. Men ro ned egga dine, dette skal ikke gå 
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 nor-
disk mester, og har deltatt i både EM 
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og VM i Radio Peile Orientering og er meget 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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ByggBang er linjeforeningens  
musikalske alibi. Bandet har de 
siste årene hatt konserter på bl.a. 
Aarhønekroa, Café 3B og Strossa, Edgar, 
Klubben og Storsalen på Samfundet. På 
ByggBangs konserter kan du forvente å 
høre breibeint rock ’n roll fra 70-tallet 
og fram til i dag, engelskspråklig så vel 
som norsk. Sånn ser dagens besetning av 
kjernebandet ut: 

Morten Engen – gitar, Fredrik Hausmann – trommer, Carl Otto Høifors – gitar, 
Simen Sjøvold Skavang – vokal og Paal André Slette – bass. 

I tillegg til å være konsertband er og ByggBang fast inventar i byggrevyen som 
settes opp hvert år. Under revyen består bandet i tillegg av tangenter og diverse 
blås.
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FK Steindølene
Herrelaget

FK Steindølene er fotballaget til Bygg- og Miljøteknikk, og består av 
omlag 22 spelarar frå alle årstrinn. Me held til i lokal 6. divisjon, der me 
spelar mot andre stundentlag frå NTNU og Trondheim. Terminlista er 
difor tilpassa skulekalendaren. Serien består av 14 lag, og etter halvspelt 
sesong ligg med fint plassert som nummer 4. Steindølene har vel så my-
kje fokus på det sosiale som det sportslege, med Sambuca-VM som årets 
høgdepunkt. Me har som regel ein trening i veka, avhengig av  
kampprogrammet. I vintermånadane trenar me fast kvar fredag i 
Nidarøhallen.  Kamparenaen vår har så langt vore Lade kunstgras, 
men med ny kunstgrasbane på plass i Dødens dal like ved skulen  
håpar me å kunna spela der frå hausten av. I skrivande stund er ikkje det 
avklara. Me kjem til å halda opptakstrening tidleg i semesteret, der alle, 
anten du har ambisjonar om å bli med eller ikkje, er hjarteleg velkomne. 
Meir info om dette andre plassar. Me kjem også mest truleg til å ha ein 
stand på rebusløpet, så om du har spørsmål er det fritt fram for å ta 
 kontakt med oss der.
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Damelaget

Høsten 2008 startet jentene på Bygg sitt eget fotballag. Her kan alle som 
vil være med, enten du har hatt fotballsko på beina før- eller ikke. Det 
som står i sentrum er fotballglede og sosialt samvære. Det er  
trening omlag en gang i uken, og siden 2008 har det blitt spilt kamper 
mot andre lag på Gløshaugen. Men fra 2011 meldte jentene seg på 
bedriftsserien. Dette er en serie med hovedsakelig studentlag,  
så terminlisten følger studieåret. Og ja, det spilles selvfølgelig 7-er  
fotball! Målforskjellen jentene har sålangt glimrer i Bygg sitt favør, hele 
32-3 er det pene tallet. Informasjon om treningstider og lignende  
kommer senere,

KOM OG BLI MED !
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Beton
Beton er byggningslinjens 
ecellente nonnekor. Koret, 
som bare er åpent for menn/
gutter, vil ved passende 
anledninger og rus, synge 
noen av våre vakre sanger, til 
Hennes Majestets  
undersåtters store  
begeistring. Koret tilstreber 
å by på lettbent  
underholdning og åndelig 

føde ved Aarhønes arrangementer, men har som viktigste oppgave å 
kjempe om de edle dråper i Aarhøne-lekene!

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 imm. ballet og bursdagsfesten, og har ellers 
2-3 opptak i året. Semen trenger flere jenter med skjærende stemmer, 
med sams for en god fest og finner gleden i å kle seg ut i munkedrakt. 
Her stilles ingen krav, så bli med!
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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 gode 
venner og 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/ evt. Facebook-gruppen VandrendeBjelke. 
 
Vi sees på tur! 
 
Mvh Styret i Vandrende Bjelke.

Mari Wigestrand (leder), Bjørn Kristian Fiskvik Bache (nestleder/ 
økonomiansvarlig), Martin Dons (blæstesjef), Lars Johnsgård Jensen 
(materialforvalter), Sunniva Lorås (sekretær- og nettansvarlig).
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Hyttekomiteen
I midten av august settes spaden i jorden. Hyttedrømmen til H. M. 
Aarhønen skal realiseres. Fram til i sommer har hele prosjektet vært  
studentdrevet. En arkitektkonkurranse ble avholdt i februar i år for 
arkitektstudentene ved NTNU. Vinnerne av konkurransen har sammen 
med Hyttekomiteen utbedret tegningene av hytta, budsjettert og satt opp 
en kalkyle for prosjektet. Bortsett fra noe veiledning fra Arkitektkontoret 
Pir II har ikke hyttekomiteen mottatt hjelp før i sommer. Multiconsult 
har gjennom gamle travere i H. M. Aarhønen tilbudt seg å prosjektere 
hytta. De har ansatt to sommerhjelpere til å gjøre jobben. En av 
stillingene er besatt av en student i 4. klasse fra vår egen linje. De tar 
seg av den tekniske delen av prosjekteringen, mens arkitektstudentene i 
samarbeid med hyttekomiteen har jobbet med det visuelle uttrykket.

Prosjektet har fokus på økonomi og miljø. Økonomisk sett er prosjektets 
første byggetrinn, byggetrinn Vedal, fullstendig dekket med midler 
fra H. M. Aarhønens fond og vår finansielle samarbeidspartner Vedal.  
Målet er å ha byggetrinn Vedal ferdig til linjeforeningens 100-års 
jubileum 31.januar, 2013. H. M. Aarhønen har fokus på miljøvennlighet 
og Hyttekomiteen har derfor vært opptatt av hva slags fotavtrykk hytta 
vil etterlate seg. Vi satser derfor på ubehandlet materiale til kledning og 
tak, og gjenvunnet materiale der det er mulig. 

Hytta er lokalisert i Hersjølia i Selbu kommune, og grenser til Skarvan 
og Roltdalen nasjonalpark. Tomta ligger ca en og en halv times kjøring 
fra Trondheim. Fra august starter vi å jobbe på tomta, og vil holde på 
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kontinuerlig frem til tett bygg. Med begrenset økonomi må hytta bygges 
med din hjelp på dugnad. Dugnadene vil forgå slik at arbeidslag på fire, 
pluss en kvalifisert leder, vil jobbe skift på noen dager før ett nytt tar over.

Vi tror dette kommer til å bli en meget lærerik prosess for dem som deltar, 
og at den vil gi mange positive erfaringer for enhver byggstudent. Vårt mål 
er at byggeprosessen, i tråd linjeforeningens grunntanke, kan bli en ”arena 
for dyrking av kameratskap, motarbeidelse av fagidioti samt berikelse av 
studenttilværelsen”.

Det er fortsatt mulig å melde seg på arbeidslag. Les mer på H. M. 
Aarhønens nettsider; www.aarhønen.no.

Til alle nye og gamle studenter på Bygg- og miljøteknikk, bli med og bygg! 
Vi trenger akkurat DIN hjelp.

Drager`n

Spiller du et instrument eller har du kanskje lyst til å lære deg å spille et? 
Eller er du kanskje bare glad i lek og moro? Da er Drager`n noe for deg, 
det er nemlig Bygg sitt interne orkester. INGEN krav stilles til musikalske 
ferdigheter,  og det er plass til flere. Det meste av instrumenter har 
Drager`n, og mulighetene ligger også åpne for en eventuell anskaffelse om 
vi ikkje skulle ha det instrumentet du skulle ønske å spille. 
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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, Student-studieveileder 
og Aarhønekontoret (hvor det bare er å komme innom hvis dere 
lurer på noe eller bare vil slå av en prat).

•	 Realfagbygget – her finnes bibliotek med mange leseplasser, 
felles datasaler, alle forelesningssaler som begynner på R (f.eks. 
R7), en kantine og en liten Cadè Sito i underetasjen hvor det ser-
veres kaffe og småkaker. 

•	 Sentralbygget – her finner du alle forelesningssaler som  
begynner med S (f.eks. S2), Studentservice, Bygg- og 
miljøteknikks eget bibliotek i 2. etasje, Stripa (den lange gangen 
i 1. etasje), Tapir storkiosk, Tapir bøker hvor du får kjøpt alr fra 
fagbøker til skjønnlitteratur og annet, Hangaren kantine som 
serverer middag hver dag og Cafè Sito med kaffe og kaker.

•	 Kjelbygget – her finner du forelesningssaler og grupperom som 
beregnes med KJL (f.eks. kjl1), PR-møter holdes her og Campo 
har en pizzarestaurant.

•	 Hovedbygningen – her finner du forelesningssaler som heter H1 
osv, og hovedbiblioteket.

•	 Geologen – her finnes kontoret til fakultetet.

•	 Materialteknisk – her finner du instituttkontorer.

Bygninger på Gløshaugen det er 
verdt å bite seg merke i
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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 før å få ditt nøkkelkort. Du finner 
køen på Stripa, rett overfor Tapit Kiosk. (Men dette kortet er det 
mulig å få tak i under åpningstidene hele året, for de som ikke 
orker å stå i kø),

3. Bruktbøker: Det finnes nok av eldre studenter som har lyst til å 
selge tidligere bøker – ta kontakt slik at du kan bruke det  
fattige studielånet på andre viktigere ting, som f.eks øl. Stikk  
innom www.ibok.no som er en egen nettside på NTNU, laget 
for kjøp og salg av brukte bøker. Ellers kan der være en god idè å 
spørre faddere eller henge opp lapper på Lerkendasbygget.

4. Kos deg! Ikke la studiene ta overhånd, selv om det til tider er 
mye å gjøre. Finn din egen balansegang mellom skole og samvær. 
De ukentlige øvingene er en god pekepinn på hvor langt i  
pensum dere har kommet.
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Piker Med Spiker
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 guttene 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 PMS fra 
starten av. Den økonomiske støtten de gir gjør 
det mulig å gjennomføre målet om å ha ett 
stort arrangement hvert semester. Som regel 
har det vært et sosialt arrangement på høsten, 
og et som er mer praktisk rettet mot våren. 
Siden starten av har det blant annet blitt laget 
blomsterpotter og benker, arrangert bilmekkekurs, boligkjøperkurs, murerkurs 
og tømrerkurs. Bilder fra arrangementene kan dere se på PMS sin gruppe på 
Facebook.

Piker Med Spiker håper å se mange av dere nye byggjenter på neste arrange-
ment!
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Hei alle nye og ”gamle” byggstudenter!

Bygg:Verksted arrangerer morsomme og lærerike kurs og workshops for  
studentene på bygg gjennom skoleåret. Dette gjør vi fordi det er gøy og fordi vi 
ønsker en mer praktisk tilnærming til det vi lærer på studiet.

Til høsten er den store happeningen byggingen av Aarhønens nye hytte. Her 
trengs det hjelp fra alle studenter som har lyst og anledning til å ta i et tak.

En av SiTs studentbyer blir arena for et helt 
nytt kurs denne høsten, vi skal  
nemlig bygge en utegrill! Med  
profesjonell veiledning fra Weber bør dette 
bli en suksess både på det praktiske og  
sosiale plan.

I tillegg skal vi kjøre kurs vi har kjørt før. 
Det blir bygging av bindingsverksvegger, 
som er veldig relevant for linja vår. Senere 
på høsten blir det ny høyttalerworkshop. 
Hvis vi får det til kan det bli utvidelse av  
høyttalersettet med et større  
basselement!

Hilsen Bygg:Verksted   
www.byggverksted.no
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Fadderperioden 2011
Dato Tid Arrangement Oppmøte

Man 15/08 10.00-15.00

16.00

Kom-i-gang dag på Gløshaugen Gløshaugen

Info om Aarhønen, før vi vandrer til kjelleren 
og griller.

Tir 16/08 12.00

15.30

Immatrikulering utdeling av faddere. S3

Grilling på kjelleren. Kjelleren på Moholt.

Ons 17/08 Dagen

Kvelden

1. og 4. klasse: Utdeling av prøvelser

BadComfest på Ricks Avtales med fadder

Tor 18/08 13.00

Kvelden

4. klasse: Omvisning Nidarosdomen (50kr) Utenfor 
Nidarosdomen

Imm. fest på Samfundet. Avtales med fadder
Fre 19/08 11.30

19.00-01.30

4. klasse: Grilling og museumsbesøk på 
Sverresborg
Trøndelag Folkemuseum

Sverresborg 
Trøndelag 
Folkemuseum
(Sverresborg allé 13)

Låvefest! J Lerkendalsbygget

Lør 20/08 Fadderne fikser opplegg før langåpent. Avtales med fadder

Søn 21/08 18.00 Quiz i Strossa. Strossa på 
Samfundet

Man 22/08  17.00 Bli-kjent-i-byn med påfølgende bading i 
pirbadet (85kr).

Torget

Tir 23/08 17.00 Sandvolleyball og grilling. Dødens Dal

Ons 24/08 17.00 Rebusløp! Hovedbygget

Tor 25/08 18.00
Kvelden

Bowling og Gokart. Lerkendalsbygget

BadComfest på Downtown. Avtales med fadder

Fre 26/08

Lør 27/08 10.00-16.00 Prøvelser i Nordre. Nordre Gate

Langåpent på kjelleren.

Tir 30/08 17.00 4. klasse: Ølsmaking på Dahls (50kr). Dahls Bryggeri
(Strandveien 71)

Ons 31/08 17.00 Swingkurs Kjøpmannsgata 12

Tor 01/09 Kvelden Flåklypa på Ricks Ricks

Ons 14/09 Kvelden Imm. Ball Samfundet

En av dagene 
i helgen 16-18 
sept.

1. klassetur til Ruten med Vandrende Bjelke 

Lør 24/09 Dagen Badekarpadling Marinen
Evt. endringer vil bli offentliggjort på www.aarhonen.no


