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Hei!
Velkommen til Bygg- og miljøteknikk!
Det du nå holder i hendene er Spikers Kårner, byggstudentene sin
egen avis. Her kan du fremover lese om ting som skjer i
linjeforeningen, løse sudoku og ikke minst holde deg oppdatert på
sladderfronten. Spikers kommer ut cirka seks ganger i året.
Linjeforeningen vår er Hennes Majestet Aarhønen.
I denne utgaven vil du finne
mye informasjon om
linjeforeningen, hvem som er
med og hva vi holder på med.
Aarhønen har mange
forskjellige undergrupper for
mange ulike interesser.
Jeg håper du får en helt
fantastisk fadderperiode, og
at du engasjerer deg i
linjeforeningen!
Hilsen Nina Eklo Kjesbu
Redacteur
H.M. Aarhønen
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Vi er i gang igjen!
Jeg vil begynne med å ønske nye 1 . og 4. klassinger velkommen til
bygg og gratulere med et klokt valg av studier. Til dere andre
ønsker jeg velkommen tilbake og håper dere alle har hatt en
ypperlig sommerferie. Byggstudenter det kommende skoleåret får
den store ære av å overvære H.M. Aarhønens hundrede år.
Jeg har ikke de minste tvil om at dere nye studenter kommer til å
være et positivt tilskudd til vårt studieprogram og vår linjeforening.
Vi har to innholdsrike semestre i vente med fadderperiode, valg av
Hyttestyret som skal bestyre Aarhønens egen hytte og
jubileumsuke med feiring av vår kjære linjeforening i januar. Både
nye og gamle oppfordres til å bli med på mest mulig av
arrangementer i løpet av, og etter,
fadderperioden. Her skapes relasjoner
og vennskap som varer livet ut.
Som leder for Bygningslinjens forening
håper jeg å se så mye til dere nye
studenter som mulig. Det er ikke noe
hyggeligere enn et nytt ansikt som vil
slå av en prat ☺
Velkommen-til(bake)-bygg-klukk

Henrik Hartmann
Kanzler, H.M. Aarhønen
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Hennes Majestet Aarhønen er byggstudentenes egen
linjeforening. Vi består for øyeblikket av fire styrer, men i høst
vil vi også opprette et eget styre for hytta. I tillegg har vi flere
undergrupper som driver med ulike aktiviteter. Du kan lese mer
om de forskjellige undergruppene lenger ut i avisa.
De fire styrene er Hovedstyret, Industrikontakten, AKT og
Krostyret. Les mer om de tre sistnevnte lenger ut.
Hovedstyret står for den daglige driften av linjeforeningen.
Styret består av 1 0 personer valgt på generalforsamling.
Hovedstyret har også ansvar for en rekke arrangementer
gjennom året. Noen av de viktigste er:
Fadderperioden: Den

starter nå - gled deg!

Hennes Majestets bursdagsfest: I

januar feires bursdagen til
Hennes Majestet Aarhønen med en stor fest på Trondheims
beste hotell!
Aarhønelekene: Her samles

vi ute i marka med diverse skiog uteaktiviteter gjennom en hel dag. På kvelden trekker vi inn i
Studenterhytta for en trivelig kveld. Foregår i mars.
17. maifrokost:

1 7. mai samles vi i vår fineste stas og feirer
Norge med frokost. Aarhønen deltar også i toget i Trondheim.

Hovedstyret:
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Kanzler: Henrik Hartmann (3.

klasse)

Med sitt krøllete hår og kameratslige
vesen er Henrik litt av et syn når han
sprader rundt på Lerkendalsbygget, og
å sprade det kan han. Dette kommer
mest sannsynlig av at han er godt over
gjennomsnittlig interessert i
skøytebaserte aktiviteter og hest. Å eie
sin egen hest er for øvrig Henriks
største drøm i hele verden. Det skal
også nevnes at gjennom sine mange
kamper mot Gløshaugens
datasystemer, har Henrik utviklet en solid hobbyalkoholisme og et
snev av trønderdialekt. Han brygger også sin egen ferskenvin som
er grundig utprøvd og potent nok til å slå ut selv den mest drevne
studentdranker. Her kan det være en kobling av noe slag.
Favorittfargen til Henrik er indigo i denne omgang, og
favorittsangene er samtlige som er nedtegnet i Aarhøneklukk.
ViceKanzler: Arve Grinden

(4. klasse)
Arve har alltid hatt bart.
Én tube av bartevoksen Arve
bruker koster ca. 70 kr. Det
er dyrt, fordi tuben er sykt
liten! Derfor hender det at
Arve må bruke hårvoks i
barten når han er tom for
vanlig bartevoks, og lånet

7
ikke strekker til. Ellers er Arve Hovedstyrets gamle ringrev selv om
han bare er nest eldst i styret. Han kommer med vittige innspill som
får gruppen til å tenke og finne de beste løsningene. Arve drømmer
en dag om å få fast stilling med lønn i Aarhønen. Kanskje noe
innenfor vann? Du finner’n på høna sjø.
Krosjef: Roe Setnes (5.

klasse)

Roe Setnes er den personen i
Hovedstyret med de største vikene.
Dette kommer av alt det han har
opplevd gjennom sitt lange liv. Han
forteller deg gjerne historier fra
hvordan det var før i tida. Roe
kommer fra Romsdalen, og er derfor
veldig glad i å gå på fjelltur. For hver
fjelltopp han bestiger tar han med
seg en stein til den etter hvert ganske
store samlingen sin. Når han ikke går på fjelltur er han en livsglad
student som er med på det meste. Roe er også litt over snittet glad i
jula, og må ha juletreet i hus allerede 1 . november. Dette fører ofte
til at Roe har blitt lei jula når vi andre feirer den, og har derfor kvittet
seg med juletreet før julaften.
Skogvokter:
Kristine Ullsfoss
Torp (2. klasse)

Kristine er en festlig
jente med mye godt
humør, noe som gjør
at hennes medstudenter liker henne veldig godt. Med sitt
imponerende post-it-kalendersystem og kledelige skogvokterhjelm,
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passer Kristine utmerket som skogvokteren i hovedstyret. Denne
jenta er også talentfull innen stolleken og viste tidlig i sitt styreverv
hvordan man blir sittende på den siste stolen. Som stolt
representant fra indre Østfold sprer Kristine glede på sin vei, og med
sine små gira-hikst er det vanskelig å ikke bli sjarmert av denne
jenta. Hennes forhenværende hvite converse er ofte å se på
dansegulvet, men de har også blitt kombinert med en særdeles
kledelig bamsedrakt. Ellers har hun forbedringspotensiale i Lambo.
Sjæfus Blæstus: Petter Martin Skjeldrum (2./3.

klasse)

Petter Martin Skjeldrum vokste opp på en gård i Drammen uten
kommunikasjon med omverdenen. Det er derfor ikke rart at han
endte opp med å starte NTNUkarrieren på fysmat, men etter
en tid fant han heldigvis ut at
det var hos bygningsfolket han
hørte hjemme. Nå har han
også klart å infiltrere
Hovedstyret, muligens som
dobbeltagent for Nabla. Han
har også laget en evil plan
som omfatter å få hele
hovedstyret, og på sikt hele Hennes Majestets rike, til å gå over til
gmail. Med photoshopskills ut av en annen verden er Petter Martin,
eller PMS som initialene hans faktisk er, den fødte sjæfus blæstus.
Dobbeltagentteorien styrkes for øvrig av at Petter Martin antagelig er
svært godt trent, da han i duell med en spesielt godt brukt
ildfastform knakk oppvaskbørsten til Skjalg. I sitt neste liv vil Petter
Martin helst bli en ape, noe som egentlig er akkurat det samme som
sjæfus blæstus. Petter Martin er dermed den perfekte blæstesjef!
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Nettmester: Andreas Øyehaug (3.

klasse)

Andreas lever i sin egne lille verden,
kanskje fordi han kommer fra en liten
bygd på vestlandet. Trykk på liten. Han
sier selv det er dialekten som tidvis gjør
ham vanskelig å forstå, det at han
stadig vekk prater veldig fort har
selvfølgelig ingenting med saken å
gjøre. Han er blant annet en ivrig
revydeltaker og har de siste to årene
stått på scenen, både med og uten
klær. Andreas er veldig flink på data,
noen vil kanskje gå så langt som å kalle
ham "nerd", et heldig sammentreff med
tanke på at han er nettmester. På
fritiden drikker han også øl. Og sprit. Litt vin en gang i blant. Han er
en dreven fyllehund (mine herrer Lambo) og imponerer med
hjemmesnekrede bevegelser på dansegulvet. Underholdende er det
i hvert fall. Det samme kan ikke sies om de utallige sex-relaterte
vitsene. Fyren er forøvrig singel, så eventuelle beilere anbefales å
møte opp på Høna med en maisboks og et pent smil.
Ceremonimester: Jens Christian
Rognlien (2. klasse)

Jens Christian Rognlien, eller bare
”Rogni” som han blir kalt av
kompisene sine, ble født i et badekar
på Høvik i Bærum. Faren til Jens drev
et Jaguarverksted der Jens fort
dannet sinnsyke mekkeferdigheter på
dyre luksusbiler allerede i en alder av
4 år. På videregående skole var Jens
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på en russebuss som hadde det feiteste lydanlegget det året, og
Jens ble fort kjent som en skikkelig partygutt. Dette gjorde at han
kom i kontakt med partykongen Petter Pilgaard. Før Jens avtjente
verneplikten jobbet han med nevnte Pilgaard som partyfikser i
Bærum, noe som senere preget hans karriere i H.M Aarhønen som
Ceremonimester. Jens, en 89-modell råtøff mustang, ville, etter
harde år som partyfikser og gardist i H.M. Kongens Garde, ut i
verden. Valget falt fort på Trondheim. Studievalget var opplagt,
ettersom han ville bygge et gigantisk privat parkeringshus til alle
sine biler. Dermed falt valget på Bygg- og miljøteknikk. Som
Ceremonimester i H.M Aarhønen er Jens´ visjon å få festene ”litt
mindre rai-rai og litt mer skumpa”. Vi ønsker Jens lykke til!
Redacteur: Nina Eklo Kjesbu (2.

klasse)

Nina er H.M. Aarhønens redacteur. På fritida
jobber hun til tider som seriøs journalist, men
det ryktes at Nina er lei av å måtte forholde
seg til Vær-varsom-plakaten og planlegger å
legge alt av presseetikk og kildekritikk bak
seg for å føre Spikers inn i en ny æra av
sladder . Gla’jenta er fra Verdal, så nå satses
alle pengene på Lottokuponger som skal
sikre linjeforeningen økonomisk sikkerhet i
uoverskuelig fremtid. Det er en utfordring å
kommunisere med redacteuren, for uttrykk
som hainnjfeinnj og tachlått er ikke
hverdagskost for resten av Hovedstyret og
den gemene hop for øvrig. Ellers er Nina alltid i godt humør, og hun
sier ikke nei til å bli skjenket, noe som ble erfart på Hovedstyrets
vinfest. Vi vet egentlig ikke så mye mer om henne siden vi ikke
skjønner hva hun sier, men vi tror hun er ganske okei.
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Notarius Publicus: Ingrid Ramnefjell (2.

klasse)

Det var en gang ei jente som
het Ingrid. Som tatt ut fra et
eventyr, med sine blonde
lokker og blå øyne, sjarmerte
hun hver en prins og
gløshauger. Smånaiv og med
penn i sin hånd meldte hun seg
opp til vervet som notarius
publicus uten å vite om
prøvelsene som kom til å møte henne. Krav til den perfekte kaffe og
hjemmebakt eplekake var bare begynnelsen. Den virkelige testen
skulle vise seg å være å holde nede umenneskelige store mengder
tequila og rødvin. Det ville ikke bli enkelt, men Ingrid var uredd og
tok utfordringene på strak arm. Jenta viste seg å være den fødte
notarius publicus. Hun bruker mye tid til å oppdatere seg på det
nyeste av kontorutstyr. Penner, markeringstusjer og permer står
hennes hjerte nært. Hun håper også at Kanzler snart tillater henne å
skrive referatene på rim. Ellers cruiser Ingrid gjennom Trondheims
gater på sitt hjemmesnekrede longboard på leting etter nye eventyr.
Mest håper hun på å finne noen som
har lyst til å høre henne spille Justin
Biebers ”Baby” på ukulele.
Financeminister: Andreas Riibe
Normann (3. klasse)

Født på Aker Sykehus og oppvokst i
Groruddalen, Oslos bakgård. Livet på
østkanten var tøft og for å spe på
familiens inntekter var Andreas i
barneårene tvunget til å underholde
turister på Karl Johan med å gå på
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hendene. I tenårene utmerket han seg innen sporten bowling og var
av mange ansett som bowlingsportens Magnus Carlsen. Men en
lysende bowlingkarriere fikk en brå slutt da Andreas sin katt,
«Pjusken», på tragisk vis døde i en horribel bowlingulykke. En
traumatisert Andreas klarte aldri å vende tilbake til bowlinghallen,
men blir fortsatt av venner omtalt som «the big Lebowski». Det er
lite å finne i Andreas sin barndom som tyder på at han en dag skulle
bli financeminister hos Aarhønen (bortsett fra en sykelig interesse
for penger). Den eneste jobben han egentlig har hatt er som
støvsugerselger.Han største mål i livet var nemlig å bli realitykjendis,
men da søknader til Paradise Hotel, Robinson, Bartenderskolen og
Temptation Island alle ble avslått, måtte han ta til takke med å
studere Bygg- og miljøteknikk på NTNU. Nå er hans siste håp for å
få sine 1 5 minutter i rampelyset å kjøre Aarhønen økonomisk i
grøfta, slik at han kan melde seg på i luksusfellen. Vi ønsker
Andreas lykke til!

Alle medlemmene i Aarhønens ulike styrer samlet utenfor
Hovedbygget.

13

Hei og gratulerer til deg som ny student ved Bygg- og
miljøteknikk!
Du sitter der kanskje med krummet nakke, ensom og alene i en
helt ny by og med et lass av obligatoriske innleveringer på
pulten mens deadlinehorisonten kommer rasende mot deg som
et løpsk transsibirsk damplokomotiv? Utfordringene kan synes
uoverkommelige. Kanskje tenker du at; nå er det slutt på all
moro, alle festligheter og all sosial omgang, her må det
jammen leses!
La meg stoppe deg der et lite
sekund og stille deg ett enkelt
spørsmål.
Du vil vel ikke bli en reinspikka
fagidiot?
Nei, så klart vil du ikke det! Den
beste og enkleste veien å komme
seg gjennom disse 5 årene på
NTNU, med respektable karakterer
og samtidig forstanden i behold, går
nemlig via Aarhønekroa. Her knytter
vi sosiale bånd som gjør
studiehverdagen enklere og
triveligere.
Aarhønekroa er nemlig Bygg- og
miljøteknikks egen kjellerbar og
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befinner seg i Moholt Studentby. Her møtes byggstudenter for
å koble av og ta én (?) øl, delta på quiz, se fotballkamper, og
generelt feire det som feires kan. Det beste med Aarhønekroa
er at du som byggstudent kan komme med forslag til
arrangementer vi bør ha. Går du med en drøm om å arrangere
ost- og vinkveld, men mangler et sted å holde det? Eller er det
rett og slett bursdagsfesten din det er snakk om?
Ta kontakt med oss på aarhonen-ks@list.stud.ntnu.no
Prismessig konkurrerer vi praktisk talt med både Rema 1 000
og Bunnpris, men da vi ikke har skjenkebevilling må alle
drikkevarer byttes mot bonger, disse må dere kjøpe på
Aarhønekontoret på Lerkendalsbygget. Tidspunkter for
bongsalg vil bli annonsert. Sjekk ut Aarhønekroa på facebook
og aarhønen.no.
Ses på kroa!
Roe Setnes
Krosjef
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Slik finner du Aarhønekroa, Hennes Majestets eget vannhull.
Adr: Moholt Allé 1 0

Krostyret:
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Krosjef: Roe Setnes (se Hovedstyret)
Innkjøpssjef: Sebastian B. Lemming

Du har sikkert sett eller møtt ham, han
er jo overalt. Har alltid et bredt smil
eller en jovial kommentar på lur.
Tømrer og handyman. Skihopper og
aktmodell. Mannen som stiller
opp på alt og som aldri er vond å be
hvis du skulle trenge hjelp i ei knipe.
Sebastian B Lemming; svigermors
drøm. Men hvem lurer egentlig bak den
blankpolerte fasaden? Sebastian er en
av disse skamløse høgskoleingeniørene som tar sikte på å infiltrere
alle undergrupper og styrer i Aarhønen. Så langt har han klart å
«albue-seg-inn» i både Hyttekomitéen og Krostyret. Det ryktes at
han er villig til å gå så langt som å ta to ekstra år ved NTNU, bare for
å kunne stille som Kanzler ved neste generalforsamling. Maktsyk og
slu sitter han der oppe på sin hybel på Singsaker Studenterhjem og
plotter sine onde planer. Pønsker ut hvilke verv som skal bli hans
neste. Snart ligger nok hele riket for hans føtter.
«Muhahahhahahhahaa» Men når Sebastian ikke er opptatt med å
legge forskrudde planer om linjeforeningskupp, er han en morsom
og omgjengelig fyr, som
sjeldent sier nei til en øl i lystig lag. Han sier heller aldri nei til
swingdans i sene nattetimer og er for tiden å anse som en av
Trondhjems mest attraktive ungkarer. Her er det bare å kjenne sin
besøkelsestid, jenter. Skriv dere opp på dansekortet, før det er for
sent!
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Barsjef: Rolf Christensen Andersen

Rolf er en nordlending på 20 år. Av en eller
annen grunn er han stolt av å komme fra
Norges tredje styggeste by, Sandnessjøen.
Men i motsetning til hjemstedet sitt tar Rolf
seg bra ut. Han er en gladgutt som
sjarmerer de fleste. Hans evne til å si nei er
noe lavere enn evnen til å si ja. Dette har
resultert i at han er med på alt som skjer,
også ting som ikke var planlagt. Hvis du er
sammen med Rolf et par timer i strekk uten
å se han drikke kaffe har du ikke fulgt godt
nok med. Kaffekoppen er nemlig en viktig
del av skoledagen hans. En annen viktig del er å hjelpe
medstudenter med de vanskeligste
oppgavene fra ukens øvinger. Gutten er smart, og han vet det selv.
Han har derfor bestemt seg for at «Genialus» er et kallenavn folk
burde bruke om han.
Økonomisjef: Eivind Myklebust Lindseth

Eivind er ikke vokalist i Bomfunk MC's. Han bare later som.
Kombinert med en forrykende kjennskap til tekster av Backstreet
Boys og Westlife veier dette opp for hans
manglende evne til å treffe rene toner, og
gjør ham til enhver fests midtpunkt. Som den
partypingvinen han er, har Eivind også en
tendens til å bli ganske lettkledd i sosiale
sammenhenger, og da han under
Byggrevyen entret scenen iført lite annet enn
et snekkerbelte, var det ikke mange damer
ute i salen som klarte å beholde
fatningen.Ellers er Eivind en snill og full og
grei gutt, og den eneste grunnen til å ikke
like ham er fordi han alltid vinner i bingo.

AaRHØNENS
KULTURELLE
TEATEr (AKT)
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Velkommen til Trondheim!
Nå er det bare å belage seg på et begredelig klima med et
påfølgende
behov for å finne
en innendørsaktivitet som gir
deg gnisten
tilbake. AKTrevyen er uten
overdrivelse
årets
høydepunkt, og
lyser opp
studiehverdagen
på måter du ikke
engang kan
forestille deg! Vi garanterer et samhold uten sidestykke, venner
på tvers av klassetrinn, popularitet av medstudenter(og andre)
og en rekke sosiale sammenkomster som du sent vil glemme.
Har du en skuespiller i magen? Spiller du et blåse- eller
strykeinstrument? Liker du å skrive sketsjer eller sanger? Er du
glad i å synge eller danse? Har du lyst til å bygge scene, styre
med teknikk, filme eller kanskje drive med PR? Da trenger vi
deg til årets AKT-revy!
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AKT, Aarhønens kulturelle teater, setter hver februar opp revy i
forbindelse med Hennes Majestet Aarhønens fødselsdag. Årets
revy blir den 1 6. i rekken, og etter fjorårets braksuksess med 3
av 3 utsolgte forestillinger, gleder vi oss til årets oppsetning
med enda mer grensesprengende mål. Da dette er revyen i
forbindelse med H.M. Aarhønens 1 00-års jubileum, og med en
profesjonell skuespiller i styret, går dette mot tidenes beste
byggrevy!
Vi starter opp arbeidet med revyen litt tidligere enn vanlig, da
skolen starter en uke senere enn normalt på vårsemesteret. I
løpet av høsten begynner vi med minglemøter,
sammenkomster og skrivemøter som kontinuerlig vil holde på
frem til jul. Deretter braker det løs med hyttetur, skrivekvelder
og masse øving. Mer informasjon om revyen vil dere få når det
begynner å nærme seg.
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AKT-styret:

Daniel Gomsrud  Revysjef

Daniel, den hårløse rumpen fra
akt2011 . Han er en munter gutt fra Ski,
og har en stor lidenskap for bowling.
På fritiden bruker han mesteparten av
tiden på nettopp bowling og skole.
Hvis Daniel skulle blitt statsminister,
ville han høynet momsen på sportsbh, og kuttet momsen på Jokke og
Valentinerne cder. Daniel ble valg uten
noen motstander, men han er jo snill
da:)
Nicklas L. Eriksson  innholdsansvarlig

Nicklas sjarmerte seg rett inn i revystyret uten engang å ha sett
revyen. Dette hadde nok noe med hans imponerende resymé innen
teater og skuespill, blant annet som esel i
Kardemommeby på den nasjonale scene
i Bergen (!). Nicklas har også rukket å
jobbe som trikkefører før han begynte på
bygg, derfor naturlig at han hører hjemme
i Thorbjørn Egner-land. I forelesninger
er Nicklas når han føler han trenger en
pause fra Wordfeud. Han er også glad i å
oppdatere FB-statusen sin regelmessig.
Nicklas er fra et ganske uinteressant sted
som heter Fornebu, som etter sin
storhetstid som Norges nasjonale
lufthavn ble et mekka for turgående
pensjonister, fotballidioter og
sjøflyentusiaster. Ellers liker Nicklas ord som snap, tight og
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supperevy (ja, som i Toro). Innholdsansvarlig for revyen trenger ikke
større ordforråd, så vi regner med at denne energiske lille mannen
greier å gjøre revyen litt bedre. Dessuten klarte Nicklas å få årets
første vinstraff med å komme for sent til første møte. Snap!
Henrik Tingdal Tune  Blæstesjef

Henrik er en ung mann det ikke går an å si noe om som ikke er sagt
fra før. Blant meritter i HM.
Aarhønens rike kan nevnes
skuespiller i byggrevyen, terrorsjef på
bad.com og ceremonimester i HM.
Aarhønens ærverdige hovedstyre. Nå
tar han fatt på sin største oppgave
hittil nemlig blæste-ansvarlig i
Aarhønens Kulturelle Teater. Den
gamle rockestjernen (bassist i bandet
Daisy red. anm. Sjekk det ut, det er
hysterisk!) vil ta ibruk alle triks for å få
dette til å bli den beste revyen siden
AKT først så dagens lys. Og så til det
kjedelige; jenter: denne kjekke ekssoldaten, fra Norges navle
Slemmestad, er, i følge facebook,
opptatt...
Mari Seip Furunes  økonomiansvarlig

Ifølge foreldrene til Mari kunne denne jenta alle versene i musevisa
da hun var bare tre år gammel. Med et slikt talent måtte hun
selvsagt lære å spille et instrument. Og, tro det eller ei, køen til
trekkspilltimer på musikkskolen var meget kort. Så trekkspill ble det.
Tidligere har hun vært med i revy-bandet, men nå byttes tangenter
og knapper ut med tastatur, penn og papir. Ordet på gata sier at Mari
fører budsjett og regnskap over sin egen personlige økonomi. I løpet
av første semester på NTNU klarte hun det kunststykket å spare
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3000 kr. Rollen er satt! En slik organisert
frøken må bli tidenes økonomisjef. I tillegg
til å ha kontroll på tall og tangenter, er hun
den snilleste du kan tenke deg. Er du
sulten på nachspiel, har du et stykke
hjemmelaget pai fra Maris kjøleskap i
hånden før du vet ordet av det. Mari har et
stort smil og en smittende latter som
garantert kommer til å spre store mengder
glede under årets revy.
Mirjam Knutsen  Teknisk sjef

I den forblåste lille bygda Ulsteinvik en junidag i 1 988 kom Mirjam til
verden. Mirjam var som liten en flink jente. Hun var pliktoppfyllende,
hadde mange venner og var aktiv i fridretten. Som tidligere
kretsmester i tresteg utviklet hun de lange beina og evnen til å
hoppe i det. Men dette skulle endre seg! I 2002 var Mirjam med på å
starte jentebanet Mystified som spilte en djevelsk rock som sakte
men sikkert ødela sjelen hennes. Bunnpunktet ble nådd i 2006 da
hun mistet all selvrespekt og varmet opp for Marit Larsen på
Ulsteindagane. I 2008 tok imidlertid hennes Majestet Mirjam til seg
under sine vinger. Her har hun blomstret, og i år tok hun mot til seg
og prøvde seg for førse gang i
revyen. Her kjenner vi henne
som livlig og grei, men til tider
ganske stresset og sint på det
tekniske utstyret. Det er disse
egenskapene, samt hennes
lidenskap for fiselyder, som
gjør at hun er spesielt godt
egnet og kapabel til å inneha
rollen teknisk sjef i neste års
revy.

Industrikontakten:

OM INDUSTRIKONTAKTEN:

Industrikontakten er et styre i H.M. Aarhønen, linjeforeningen
for Bygg- og miljøteknikk, som bidrar til å skape kontakt mellom
studentene og næringslivet. Industrikontakten består i dag av 7
medlemmer, derav 6 toårige og 1 ettårig stilling. Disse velges
inn av studentene på linjeforeningens generalforsamling.
HVA GJØR INDUSTRIKONTAKTEN?

• Arrangerer bedriftspresentasjoner.
• Formidler relevante sommerjobber.
• Er med på å forbedre studiet i samarbeid med
Næringslivsringen.
• Motiverer studentene gjennom ekskursjoner og lignende.
SAMARBEID NÆRINGSLIVSRINGEN

Gjennom samarbeidsforumet med Byggenæringen og
Instituttene ved Bygg og Miljøteknikk bidrar Industrikontakten til
at kvaliteten og rekrutteringen ved studiet skal være best mulig.
Vi deltager i følgende prosjekter:
R2 - Rekruttering
R3 - Ta vare på studentene
U2 - Sommerjobb
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Leder,
Rikke Ellingsen (5. klasse)

Rikke er en naturlig sjefsfigur og fungerer til daglig som en slags
mamma for oss i Industrikontakten. Fra utsiden virker Rikke som en
seriøs og ordentlig jente, men er hun
egentlig det? Ja, stort sett. Hun
kommer fra en liten bygd utenfor
Porsgrunn som på folkemunne kalles
for Skien. Der bor hun i det gule
huset ved butikken. Nå 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.
R2 
Rekruttering/Stillingsannonser,
Ingeborg Skarholt Bølviken (5. klasse)

Ingeborg sin mamma og pappa bor på Vålerenga. Ingeborg sin
familie kjørte en gang forbi Skien for å unngå kø på vei hjem fra ferie
på sørlandet, byen har de ellers lite til overs for. Ingeborg
koordinerer viktige sansemøter med
Næringslivsringen i tillegg til å være
daglig leder i Trondhjems
Ostepoplaug. Hun har lovet oss at
Industrikontakten skal prioriteres i
dette mylderet av verv!
Nettansvarlig,
Jonas Stene Pettersen (3. klasse)

Jonas har en tendens til å plassere
seg så langt vest som mulig på
møtene fordi han ønsker å frembringe
lykkelige minner fra hjemstedet
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Bergen. Jonas vet ikke hvor Skien
ligger og er derfor den mest
oppegående personen i
Industrikontakten. Når det regner
ute pleier Jonas å tenne stearinlys
og høre på Gabrielles nydelige
mesterverk «Ring Meg». Jonas
har gjennom sine diverse verv i
linjeforeningen endelig klart å lure
til seg en liten 27 tommers iMac på
Industrikontaktens regning. Videre
kan det nevnes at Jonas sitter som
styremedlem i Trondhjems
Ostepoplaug.
Økonomiansvarlig,
Martin Dons (4. klasse)

Martins familie er fryktelig redd for konflikter og har derfor valgt å
bosette seg midt mellom
østkanten og vestkanten i
Oslo. En gang da Martin var
liten guttunge ble han veldig
lei seg da han mistet en is i
bakken ved Skien
Landhandel. Martin er
usedvanlig høy og blond(!)
og flink til å logge seg inn på
nettbank. Martin ønsker å
innføre en «kun kontanter»strategi i Industrikontakten, om dette blir vedtatt eller ikke er ennå
uvisst.
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Bedriftspresentasjonsansvarlig,
Nina Plünneke Borvik (5. klasse)

Nina er fra beste vestkant i Oslo, som
forresten er en by i motsetning til Skien. Nina
prøvde høsten 2011 å stikke av fra studiene i
Trondheim ved å dra til Glasgow. Gjennom sin
internasjonale oppdagelsesreise ble hun svært
så interessert i utenlandsk kultur. Derfor har
hun nå søkt stillingen som bedriftspresentasjonsansvarlig for å bli
bedre kjent med SiTs svenske kantinepersonale. Gjennom stillingen
blir hun også god venn med alle de hyggelige bedriftsmenneskene.
U2  Sommerjobb/NLR,
Bjørn Kristian Fiskvik Bache (4. klasse)

Bjørn Kristian kommer fra Steinkjer.
Steinkjer er en middels stor norsk by,
litt større enn Skien. Da Bjørn Kristian
var 5 år gammel fikk han sin første
sommerjobb i Plan- og
bygningsetaten i Steinkjer Kommune.
Arbeidet gav mersmak og han
bestemte seg sporenstraks for å søke
Bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Alt
dette var selvfølgelig bare et
skalkeskjul for å bli ansvarlig for
Sommerjobbhjelpen i
Industrikontakten. Hvis du ikke har
funnet deg en sommerjobb innen utgangen av semesteret har Bjørn
Kristian sin familie er stor hekk som trenger jevnlig trimming utover
den varme årstiden.
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R3  Ta vare på studentene/Linjesamarbeidet,
Anders Stensløkken (2. klasse)

Anders er en kjekk ung mann fra
Borgen, i befriende avstand til Skien.
På fritiden har Anders tidligere
bedrevet skihopping, med en
personlig bestenotering på rundt 1 50
meter. For å unngå uønsket publisitet
hoppet han et par sesonger under
pseudonymet «Anette Sagen». Her
hos oss har han ansvaret for å ta vare
på alle de små og søte studentene på
Bygg- og miljøteknikk. Hvis du ikke
trives på studiet er Anders tilgjengelig for intime samtaler på
kveldstid, gjerne over et glass vin, et par-tre shots og en halvflaske
whiskey.
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Velkommen til studiet bygg- og miljøteknikk!
Du har gjort et smart valg og vi skal bidra til at du får en flott studietid.
Næringslivsringen er et tiltak du som student, vil komme til å møte
gjennom hele studietiden. Det er et samarbeidsforum mellom
byggnæringen og Studieprogrammet for bygg- og miljøteknikk ved
NTNU, og det støttes av ca. 55 bedrifter og organisasjoner i
byggnæringen. Alle de store aktørene blant rådgiverne,
entreprenørene og leverandørene er med, sammen med noen av
landets største offentlige etater, forskningsinstitutter og
bransjeorganisasjoner.
Når du nå tar fatt på studiet vil du møte flere av prosjektene som vi
støtter; fadderordningen, sommerjobbhjelp, byggeplassbesøk,
tilskudd til kjøp av datautstyr m.m. som synliggjør mangfoldet og
mulighetene i næringen. Vi samarbeider mye og gjerne med H.M.
Aarhønen og dens undergrupper. Mer om dette og om byggnæringen
finner du på vår hjemmeside:
http://www.bygg.ntnu.no/naringslivsringen/NY/.
Det er få studier som gir et så bredt nedslagfelt og så varierte
muligheter som byggstudiet. Etter endt studier vil dine
arbeidsområder kunne dekke alt fra planlegging og forvaltning av vårt
bebygde miljø til utbygging av nye boliger, industrianlegg,
infrastruktur og energianlegg. Forskning, utvikling og opplæring står
også svært sentralt innen byggenæringen.
Vi ønsker deg lykke til med studiene og velkommen til en av
samfunnets viktigste arbeidsplasser.
Hilsen styret i Næringslivsringen

Aarhønens
undergrupper:
Hva er Eddievalen? Har du hørt om Aarhønerommet på
Samfundet? Hva er historien bak
vinduet i H1 ? Hvorfor oppbevarer
rektor et stålskrin for Aarhønen?
Hvem var den første jenta på
bygg? Disse spørsmålene og
mye annet er noe historieboken
vil svare på
Den 31 . januar 201 3 fyller
Hennes Majestet Aarhønen 1 00
år. Hun kan se tilbake på 1 00
gode år som dronning over
bygningsfolket, en god start på
livet med andre ord. Det er ikke
slik at Hennes Majestet Aarhønen
er en gammel høne som henger i
hornet på veggen. Som dere nye Raatne Æg kommer til å
legge merke til kan Hennes Majestet vise til mange forskjellige
undergrupper,komiteer, styrer og tradisjoner.
Historiebokkomiteen er en av komiteene og vår oppgaver er å
samle gamle og nye historier mellom permer til
hundreårsfeiringen
Så dersom du har lyst til å delta, er det bare å ta kontakt via
Aarhønens nettsider!
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VandrendeBjelke 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.
VandrendeBjelke 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. Vi har turer som passer for alle!
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? Følg med på
hjemmesiden til VandrendeBjelke, http://org.ntnu.no/vb/, og
”lik” oss på facebook. Her vil du finne både turprogrammet,
info om turmøter, og kontaktinfo til styret, i tillegg til bilder fra
noen av de tidligere, fantastiske turene. Ta gjerne kontakt om
du lurer på noe!
Vi sees på tur!
Audun Ofte (leder), Bjørn Kristian Fiskvik Bache
(nestleder/økonomiansvarlig), Ragnhild Hammeren
(blæstesjef), Eirik Aal (materialforvalter), Ingrid Alne (sekretær
og nettansvarlig).
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Piker Med Spiker er en egen organisasjon for byggjentene som ble dannet
høsten 2002. Det betyr at vi denne høsten har 1 0-årsjubileum! Bakgrunnen
for stiftelsen var et ønske om større samhold og erfaringsutveksling mellom
jentene i alle klasser. I og med at jenter ofte er oppvokst med barbie og
dukker, og gutter med biler og verktøy, føler nok mange jenter at gutta har et
lite forsprang, spesielt når det gjelder den praktiske erfaringen.
Næringslivsringen, som er en
sammenslutning av mange
byggbedrifter, har støttet oss fra
starten av. Den økonomiske støtten
de gir oss, gjør at vi kan
gjennomføre vårt mål om å ha ett
stort arrangement hvert semester.
Som regel har vi hatt et sosialt
arrangement på høstet, og et mer
praktisk rettet på våren. Siden vi
startet har vi blant annet lagd laget blomsterpotter og benker som står på
verandaen på Lerkendalsbygget og arrangert bilmekkekurs og tømrerkurs. I
tillegg feirer vi 8. mars ved å dele ut kake på skolen!
Hovedsakelig jobber PMS for å skape og beholde det gode samholdet på
Bygg på tvers av klassetrinnene. De siste årene har vi også jobbet sammen
med Næringslivsringen for å finne ut hvordan vi kan rekruttere flere jenter til
linja. PMS har blitt større og mer kjent enn det noen gang har vært, og vi
ønsker å fortsette i den retningen. I den forbindelse håper vi å se mange av
dere nye byggjenter på neste arrangement og vil også benytte anledningen
til å ønske dere hjertelig velkommen på Bygg! For mer info om PMS kan
dere besøke nettsiden vår: http://org.ntnu.no/pikermedspiker/
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Bygg:Verksted er et sosialt samlingspunkt for alle klassetrinn ved Bygg- og
Miljøteknikk. Vi består av engasjerte byggstudenter som ønsker å tilby
andre studenter noe lærerikt og
praktisk ved siden av studiene.
Vårt hovedfokus er å arrangere kurs
og workshops relatert til
byggstudiet. I samarbeid med
bedrifter innen fagfeltet tilbyr vi kurs
som inneholder både relevant teori
og praksis. Tidligere har vi holdt bla.
Veggkurs, trappekurs, høytalerkurs,
sykkelmekkekurs og kurs i bygging av utendørsgrill. Utstyret vårt er
tilgjengelig for utlån til studenter. Dersom du skulle ha bruk for verktøy og
lignende er du velkommen til å ta kontakt for info om hva vi har tilgjengelig
Bygg:Verksted er også involvert i byggingen av Aarhønehytta.
Til høsten er det planlagt flere kurs. Her kan vi nevne veggkurs, og med
glede meddele at vi jobber for å få til en utvidelse av vårt svært populære
høytalerkurs: Denne gangen med basselement!
Du trenger ikke ha noen praktisk erfaring for å bli med i Bygg:Verksted. Alle
som ønsker å bidra til å utforme eller holde kurs er velkommen til å bli med.
Lik oss på facebook, eller send en mail for info om medlemsmøter og
arrangementer, bli med!
I kjelleren på materialteknisk har vi vårt eget rom med sofa og kaffetrakter.
Stikk innom om du har spørsmål om utlån eller bare lurer på hva som skjer,
vi er veldig hyggelige!
Hilsen Bygg:Verksted
byggverksted.no -- facebook.com/byggverksted -- verksted@aarhonen.no
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H.M. Aarhønen har lenge hatt en drøm om å eie sin egen hytte
på lik linje med flere andre linjeforeninger. Prosjektet har blitt
påbegynt og lagt ned flere ganger, men våren 201 0 ble dagens
leder av hyttekomiteen valgt og planlegging begynte for fullt.
H.M. Aarhønen ville ikke bare kjøpe en ferdig hytte eller et
ferdig byggesett, vi ville gjøre noe spesielt, vi ville bygge vår
egen hytte.
Høsten 201 0 og våren 2011 ble brukt til å finne et egnet sted å
bygge hytta. Etter et nøye søk i nabokommunene til Trondheim
falt valget på Selbu kommune. I februar 2011 utlyste
hyttekomiteen en arkitektkonkurranse blant arkitektstudentene
på NTNU. Det ble en stor suksess og vi fikk inn mange bidrag.
Valget falt tilslutt ned på én hytte etter flere dagers juryering

34
med en jury bestående av lærere fra både bygg- og
arkitektlinjen og byggstudenter i tillegg til arkitekter fra Pir 2
Arkitekter AS.
I løpet av sommeren 2011 var hytta ferdig prosjektert med stor
hjelp fra Multiconsult som ansatte to sommervikarer kun til
denne oppgaven. Arkitektstudentene som stod for
vinnerbidraget har også jobbet iherdig med detaljtegninger og
løsninger hele veien, og i august ble første spadetak tatt. Alt
arbeid har blitt gjort på dugnad og mange titalls byggstudenter
har vært på tomta å bidratt. Målet om tett bygg i løpet av
høsten ble innfridd og de innvendige arbeidene har så vidt
begynt.
Målet for hytta er å bli ferdig med det første byggetrinnet,
byggetrinn Vedal innen H.M. Aarhønens hundreårsjubileum
31 .januar 201 3. Vi gleder oss til å ta fatt på resten av de
innvendige arbeidene denne høsten og håper mange av dere
nye byggstudenter kunne tenke dere å bidra. Dugnadsarbeidet
foregår slik at arbeidslag på ca fem personer er på hytta og
jobber i tre til fire dager i strekk, ledet av en lagsleder, som er
en byggstudent med fagbrev. Ingen forkunnskaper kreves
bortsett fra ståpåvilje!
H.M. Aarhønen er i ferd med å oppfylle en drøm og det hadde
ikke gått uten våre mange samarbeidspartnere. Vedal AS er
eneste finansielle samarbeidspartner og har sørget for at
hytteprosjektet har blitt virkelighet. Næringslivsringen har
støttet dugnadsarbeidet og SiT har støttet
arkitektkonkurransen. Vi har også fått mange gode avtaler med
leverandører av materialer til hytta.
Les mer om hytteprosjektet og dugnadsarbeid på H.M.
Aarhønens nettsider aarhønen.no, der vil det være mulig å
melde seg på dugnad. Bli med og bygg!!
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FK Steindølene er det stolte
fotballaget til byggstudentane.

Klubben består av to herrelag, så
her er høve for alle
fotballinteresserte studentar til å
prøva seg. Laga har trening ca. 1
gong i veka, og fokus på det
sosiale vel så mykje som det
sportslege. Troppen består av
studentar på alle klassetrinn,
men manglar mange spelarar etter at over halve laget anten gjekk ut
eller reiste på utveksling før sumaren. Etter halvspelt sesong ligg
førstelaget midt på tabellen, og det kan bli vanskeleg å fylgja opp den
flotte 3. plassen frå i fjor. Det nyoppstarta andrelaget ligg litt lenger
bak i løypa, men har klart seg bra i sin første sesong så langt. Begge
laga spelar om lag halvparten av kampane sine på Lade, medan
resten vert spelt på campus Gløshaugen i Dødens Dal. Alle som vil
er hjarteleg velkomne til å møta på opptakstrening; me ser etter
personar som har lyst å vera med vel så mykje som fotballdugleik.
Hald auge og øyre opne, for det blir veldig snart! Du finn oss også
ein stad på rebusløpet, så ta veldig gjerne kontakt der om du har
spørsmål.
FK Steindølene Damelag er et lag for alle jenter på bygg som enten
du har hatt fotballsko på beina før- eller ikke. Det som står i sentrum
er fotballglede og sosialt samvære, og en fin mulighet til å bli kjent på
tverrs av klassetrinn. Det er trening omlag en gang i uken, og vi
spiller i bedriftsserien, men hovedsakelig mot andre studentlag og vi
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spiller 7-er fotball.
Kampene starter
allerede i slutten av
august, så ikke nøl med
å bli med! Informasjon
om treningstider og
lignende kommer
senere. Har du noen
spørsmål er vi å treffe å
under fadderukene!
KOM OG BLI MED !

Semen er H.M. Aarhønens stolte jentekor! Vi er en gjeng med
synge- og alkoholglade
jenter som ikler oss
munkekapper ved enhver
passende anledning. Semen
opptrer på
immatrikuleringsballet og
bursdagsfesten, og har 2-3
opptak gjennom året.
Semen trenger flere jenter
med skjærende stemmer,
som finner gleden i å kle
seg ut i munkedrakt og har sans for en god fest. Her stilles ingen
krav, så bli med!
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 ån delig
føde ved Aarhønens arrangementer, men har som viktigste oppgave
å kjempe om de edle dråper under Aarhønelekene!
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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 alt fra breibeint
70-talls rock ’n roll til litt mykere moderne rock/pop,
engelskspråklig så vel som norsk. Dagens besetning: Magnus
Fjeld Olsen – gitar, Pål Ibrekk – trommer, Øyvind Høsser –
gitar, Simen Sjøvold Skavang – vokal og Arve Grinden – 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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Teknologiporten er en studentdrevet felles bedriftskontakt for alle linjene ved
IVT-faktuletet, inkludert bygg- og miljøteknikk. Teknologiporten eies av
linjeforeningene ved fakultetet, og størsteparten av overskuddet går direkte
tilbake til dem!
Teknologiporten består av 30 frivillige studenter fra ulike linjer på
IVT-fakultetet. Vi ønsker å oppnå en enklest mulig informasjonsflyt mellom
studenter og bedrifter, og jobber for å knytte næringslivet og IVT-studentene
sammen. Vi hjelper bedriftene å arrangere den type arrangement de skulle
ønske for å nå ut til studentene, da som oftest bedriftspresentasjoner og
stands. Ønskes det studenter fra andre linjer i tillegg, inviterer vi også disse
og de får penger for oppmøte på lik linje som IVT-linjene.
Under en bedriftspresentasjon får bedriften mulighet til å holde en
presentasjon for studentene. Presentasjonene varer cirka 30 minutter med
en påfølgende spørrerunde. Derfra går veien videre til matservering og
mingling. Her har du mulighet til å snakke direkte med bedriftens ansatte og
spørre om akkurat det du måtte lure på.
Gå inn og registrer deg med skolens brukernavn og passord på
teknologiporten.no. Deretter er det bare å følge med på når det kommer
bedrifter som inviterer din linje og klassetrinn. Påmelding skjer på nettsidene
og du bruker studentkortet ditt for å registrere deg ved ankomst.
Ved å delta på en bedriftspresentasjon i regi av Teknologiporten
bidrar du til at en større andel av overskuddet går til H.M. Aarhønen
samtidig som du knytter kontakter i næringslivet – vi håper å se deg på våre
presentasjoner!
Har du spørsmål ang. bedriftspresentasjoner, det å jobbe i
Teknologiporten eller noe helt annet? Ta kontakt da vel!
post@teknologiporten.no, leder Thea Valsø Klynderud tlf: 480241 76 eller
kom innom våre kontorer i kjelleren i Gamle Kjemi (rom 01 4).

Fadderperioden og tre
ting å gjøre:
Fadderperioden er en sosialiserende velkomst for nye
studenter som arrangeres av linjeforeningene til de respektive
linjene på NTNU Gløshaugen. H.M. Aarhønen sørger for at
nye byggstudenter får kompetente faddere fra bygg-linjen som
tar vel imot de nye fadderbarna. Sammen med fadderne
arrangerer linjeforeningen fadderperiode over ca. 2 uker med
populære aktiviteter! Nye studenter skal i starten av
semesteret settes på en prøve for å fortjene en plass i Hennes
Majestet Aarhønens Rike og forhåpentligvis gå fra å være
Raatne Æg til å bli Æg-Tech. Etter endt studie under Hennes
Majestets lune vinge, vil byggstudentene kunne kalle seg
fullverdige Kyll.ing.er. Se neste side for program om
fadderperioden.
På starten av året er det noen ting man må gjøre. Her er tre
tips til ting du bør få unna på starten av skoleåret:
1. Betal semesteravgiften

- Å betale semesteravgiften gir deg tilgang til det meste.
Gjør det nå hvis du ikke har gjort det. Du finner
betalingsinformasjon på studentweb.

2. Meld deg opp til eksamen

Du finner all informasjon om dette på studentweb.

3. Skaff deg nøkkelkort

Nøkkelkortet gir deg tilgang til bygningene på NTNU, og
det fungerer også som studiebevis. Fås på Stripa.
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