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Nå er ventetiden over! Endelig har den første Spikers
Kårner utgaven etter sommerferien kommet. Denne utgaven
er en fadderperiode spesial. Her får du se bilder, lese
dommene etter prøvelsene, og alt sladder som skjedde i
løpet av disse to ukene med fest og morro. Takk for en
fantastisk fadderperiode, jeg hadde det kjempegøy, og ut i
fra bildene her ser det ut som fler også hadde det topp.

Dere nye studenter tenkte sikkert at nå etter fadderperiode
og imm.ball er det endelig tid for å kun fokusere på skolen.
Der tar dere så feil ! UKA står straks for dør og på vår kjære
byggkjel ler skjer det også ting støtt og stadig. Det er bare å
belage dere på en hektisk hverdag og virkel ig nyte
studietiden, pluss gjøre det l itt bra på skolen selvfølgel ig.

Jeg mottar forslag, tips, ris og ros med stor takk. Send inn ti l
spikers@aarhonen.no. Husk, ikke glem å sende inn sladder
ti l sladderspalten! Bilder mottas også med glede både på
Instagram og på mail .

Redacteur,
El ise M. Hverven

Redacteuren



Kanzlerklukk
Jeg må innrømme at jeg kjente angsten bre seg da jeg
kikket på langtidsværmeldinga 11 . august. Det var meldt
regn i Trondheim i den første uka av fadderperioden. Ikke
at jeg var overrasket, men jeg var bekymret på vegne av
over 200 nye Raatne Æg som gjorde seg klare for å
spankulere i Trondheims gater. Mange av dem var jo fra
Østlandet, hvor man ikke er vant ti l å oppleve fire årstider
på en og samme dag.

Men det skul le vise seg at jeg ikke hadde grunn ti l
bekymring. Over 1 00 Raatne Æg sti lte opp allerede dagen
før fadderperioden startet, og trosset naturkreftene i en sta
marsj opp mot Kroa. Dagen derpå var ikke noe dårl igere.
Moder jord prøvde å vaske bort De Raatne Æg og deres
faddere under volleyballen, men det var forgjeves:
motivasjonen ti l bygningsfolket var for sterk.

Etter hvert lysnet været, og sammen med sola, sørget
Krogjengen for at både kroppene og samtalene mellom de
nye studentene tinte, og jeg håper at mange av dere
allerede har fått mange nye, gode kamerater.

Nå er dere altså klekket ti l ful lverdige Æg-Tech av selveste
Regent Ari ld Clausen, og dere er ikke lenger Raatne Æg.
Dette betyr at en hektisk start er over, og at mange vil
begynne å titte ned i bøkene, og muligens på forrige ukes
øving. Men før dere setter kursen mot lesesal, vi l jeg
komme med en oppfordring: Engasjer dere! Trondheim byr
på mye mer enn bare studier, og studentfrivi l l igheten som
finnes her er unik. Et verv vil ikke bare gi dere nyttige
erfaringer som dere garantert vi l få bruk for i arbeidsl ivet,
men også minner og venner dere vil ha for resten av livet.

Håper å se dere alle på Lerkendalsbygget!

Petter Martin Skjeldrum
Kanzler





For å gi de Raatne Æg en introduksjon i trøndersk kulturl iv ble det holdt konkurranser innenfor
de ærverdige idrettsgrenene konebæring og melkespannkasting. Veteranen innenfor
konebæringsgrenen Ola (2.) bar kona si, Ance (2.), raskest og kunne derfor stikke av med
seieren. Camil la (1 . ) ble mot slutten av melkespannkastingen overtalt ti l å bl i med, og med
hennes håndballarmer stakk hun av med dametittelen innenfor sportsgrenen. Ærede
styremedlemmet Simen (2.) vant på guttenes side, med en god dose 'energidrikk' i kroppen.
Dermed var Herr og Fru melkebonde kar̊et.

Inne på låven ble stemningen fort satt i sving da selveste ByggBang holdt konsert. Med
stagedive og ivrige ByggBangers ble det virkel ig l iv på festen. Det ryktes at flere avkjølte seg
ute i åkeren med det motsatte kjønn, og det var få som var klare ti l hjemturen da bussene
ankom låven. Jeg kan gratulerer al le med at det var ingen som ikke rakk bussene, nemlig at
al le klarte å komme delvis velberget hjem.

Låvefesten



LEKEPLASS
Den Ærede Jury merket umiddelbart at man befant seg på en
lekeplass i Hennes Majestets Rike. De Raatne Æg hadde
konstruert en dumpe i korrekte farger, en ball i snor og en
fiskelek hvor samtl ige medlemmer av Den Ærede Jury hadde
fiskelykken med seg. I ti l legg kunne de Raatne Æg servere
utsøkte muffins som mettet enhver mage.
MEN.. .
Den Ærede Jury kunne tydelig observere at de Raatne Æg
ikke hadde ivaretatt HMS. Hvordan kunne De Raatne Æg tro
at bar bakke samt l itt gress kunne ta støyten hvis
medlemmene fra Den Ærede Jury falt ned fra balansebrettet?
Det lot seg også notere at malingen på dumpen ikke var tørr,
noe som kunne ført ti l uheldige flekker på både dresser og
kjoler.
De Raatne Æg må derfor så absolutt drikke. . .
ENKEL DOSE! UTEDO

Det var respektful le Raatne Æg som møtte Den
Ærede Jury ved utedoen. Det ble utdelt gaver og
massasje ti l orrfuglens harmoniske sang. Den Ærede
Jury ble avkjølt med is under den varme solen, så
oppvartningen var det ingenting å si på.
MEN.. .
Hva hjelper det når Den Ærede Jury sitter for ap̊ent
skue mens de gjør sitt fornødene. Bak en
gjennomsiktig duk fikk Den Ærede Jury oppleve det
ikke-eksisterende taket, den knehøye skil leveggen,
samt provisoriske sanitære løsninger. Den Ærede
Jury savnet synl iggjøringen av linjeforeningen, og
byggverket i seg selv var intet praktverk. En
konstruksjon bestae̊nde av laken og europaller er ikke
Hennes Majestet verdig!
De Raatne Æg må derfor så absolutt drikke. . .
DOBBEL DOSE!

SAUNA
Den Ærede Jury fikk en verdig velkomst ved saunaen i
Nordre gate og det hersket l iten tvi l over hvem de
Raatne Æg ærbødigst representerte. De Raatne Æg
demonstrerte et gjennomført tema utstyrt i antrekk og
han̊dklær med Hennes Majestets initialer på. Den gode
atmosfæren i saunaen ble satt stor pris på av Den
Ærede Jury. Ekte finske viser, bjørkeris, samt finsk og
norsk fjel lvann la ti l rette for et behagelig besøk.
MEN.. .
Saunaen var ikke det Den Ærede Jury vil kal le et vakkert
skue. Uferdig kledning, uskjermet dusj og et l ite
omkledningsrom var ikke i henhold ti l NOEN standard.
Da veggen innvendig tok fyr på grunn av alle
stearinlysene kunne ikke Den Ærede Jury gjøre annet
enn å evakuere gjennom den særdeles lave
inngangsdøren. Et tynt finsk sprak̊repertoar, så vel som
et tynt norsk et, førte også ti l at de Raatne Æg ikke fikk
snakket seg ut av parkeringsbot for en ti lhenger.
De Raatne Æg må derfor så absolutt drikke. . .
DOBBEL DOSE!



KOLLEKTIVTRANSPORT
Det var et oppsiktsvekkende syn som møtte Den Ærede
Jury ved nordre port ti l Nidarosdomen. Et gjennomført
tema av chartersydens enestae̊nde sider prydet de Raatne
Ægs transportmiddel med musikk, dekor og utkledde
Raatne Æg. Kontinuerl ig bevertning og service var ti l Den
Ærede Jurys store glede da solen stekte i sydenparadiset.
De Raatne Æg hadde sørget for mykt sitteunderlag, og
med nød og neppe kom de seg helt i mal̊.
MEN.. .
Hva far̊ de Raatne Æg ti l å tro at Hennes Majestet som
dronning i eget Rike, trives med et tema hentet fra
samfunnets minst sjarmerende ferieformer. Den Ærede
Jury levde i god tro om at sviktende estetikk og stakkarsl ig
valg av tema gjenspeilet et fokus på konstruksjonsstyrke,
funksjonalitet og utførelse. Det viste seg fort at Den Ærede
Jury var bl itt misledet. Trange sitteplasser, lav og
skjørtefiendtl ig sittesti l l ing, stadig brudd på norske
kjøreregler, kronglete av- og pas̊tigning og lite kreative
introduksjoner ved stoppene var bare noen av punktene
Den Ærede Jury merket seg. Det hjalp hel ler ikke at Den
Ærede Jury mat̊te ta beina fatt nar̊ et av hjulene gikk ti l
brudd.
De Raatne Æg må derfor, så absolutt drikke. . .
ENKEL DOSE!

BETONG
Den Ærede Jury ble tatt i mot av en eldre gruppe
Raatne Æg som kunne presentere en konstruksjon av
det gråeste element. Konstruksjonens utforming som
et bord med en trekantet bordoverflate for å
symbolisere Hennes Majestets kjente vinkelhake, var
ti l glede for Den Ærede Jury. Konstruksjonens
mobil itet med gjengede bordben og lette egenvekt, ble
nøye beskrevet for Den Ærede Jury. Gruppen kunne
også legge frem arbeidstegninger på hvitt papir.
MEN.. .
Å kalle resultatet for en konstruksjon, er i seg selv en
overtredelse. Den Ærede Jury hadde ved ankomsten
vanskelig for å se hva De Raatne Ægs late
presentasjon henviste ti l . Den Ærede Jury var heller
ikke sikker på hvorvidt kol lektivtransporten hadde tatt
riktig avkjøring, da det i al ler største grad hersket tvi l
om hvem de Raatne Æg så ærbødigst representerte!
Det var en enighet blant Den Ærede Jury at
arbeidstegningene var produsert ved kjøkkenbord på
hybelen, og ikke i sertifisert dataprogram. De Raatne
Æg må derfor, så absolutt drikke. . .
DOBBEL DOSE!



FLYTENDE MEDIUM
Den Ærede Jury ble ærbødigst mottatt under besøket av det
flytende medium. Hennes Majestet fikk muligheten ti l å fukte sine
vinger i det lune vannet, og etter dukkerten kunne Hennes
Majestet ta retretten ti l en veldesignet rekreasjonsbolig,
akkompagnert av lyder fra naturen. Oasen holdt dessuten en
behagelig temperatur og det ryktes at de Raatne Æg manuelt
varmet opp det vat̊e element med vannkoker.
MEN.. .
Den Ærede Jury gjennomskuet fort bløffen ti l de Raatne Æg, da
teknisk data ti l pumpen skulle fremlegges. Det er ingen tvi l om at
en vannføring på 500 l/min er i overkant optimistisk for den li l le
pumpen! Oasen var øvrig dimensjonert for to personer, noe som
ikke ti lfredssti lte den Ærede Juryen bestående av hele ti
medlemmer.
De Raatne Æg må derfor, så absolutt drikke. . .
INGEN DOSE!

BYGGMESTERSKAP
Etter en meget ryddig mottakelse kunne Den Ærede Jury
med stor fornøyelse ta plass på en estetisk smakful l og
solid konstruert tribune, med flott logo. De Raatne Æg
viste stor kreativitet, med varierte leker og konkurranser
for al le aldre med et bredt utvalg av premier ti l vinnerne.
Den Ærede Jury bemerket at det var gjort ti l tak med
hensyn ti l HMS siden alle i gruppen brukte verneutstyr.
MEN.. .
Hennes Majestets krav var formulert på ren bokmal̊, svart
på hvitt: Bygningsfolket trengte fysisk fostring, og ikke
mer anstrengelser for hjernen. Det ble notert i margen at
dekoren som ble brukt ti l tribunen var av gjenbrukte laken
fra togafest, og det ble sådd tvi l om renheten. Grov
neglisjering av borgerne i Trondheim, førte ti l «skade på
tredjemann» under en av grenene i Bygg-Mesterskapet,
hvor en trekloss med utstikkende spiker traff borgerens
ansikt!
De Raatne Æg må derfor, så absolutt drikke. . .
TRIPPEL DOSE!

MINIGOLF
Det var med stor iver og iherdig konkurranseinstinkt den
Ærede Jury ankom minigolfbanen, og det hersket ingen tvi l
om hvem denne ærbødige konstruksjon representerte. Det
behaget den Ærede Jury meget at det møtte korrekt antrukne
caddier oppsti lt langs banen, som var klare ti l å bistå al le som
vil le prøv, banene virket bad̊e utfordrende og kreativt utformet.
MEN.. .
Det var tydelig at materialene som var tatt i bruk ikke var av
ti lstrekkelig kvalitet, da banen ikke var i vater. Forsøket på at
forbedre det miserable inntrykket ved sporadisk bruk av grønn
spraymaling var ei hel ler noen suksess. At oppti l flere
medlemmer av den Ærede Jury ble forlatt av sine caddier
gjorde ikke opplevelsen bedre, og at Notarius Publicus fikk
kritikk for sine sak̊alte manglende ferdigheter falt så absolutt
ikke i smak.
De Raatne Æg må derfor så absolutt drikke. . .
DOBBEL DOSE!



BRO
Det var en velkomst verdig Hennes Majestet som møtte den
Ærede Jury da de ankom Tordenskioldparken. Både klukk og
gaver akkompagnerte mottagelsen. Selve konstruksjonen var
ikke noe mindre imponerende, der den sto mektig og rank, og
kunne skues fra langt i det fjerne. Byggknisk var det ei hel ler
intet å utsette, og vidunderet var dimensjonert for hele Den
Ærede Jury pluss de gaver de hadde mottatt ved sin
ankomst.
MEN.. .
Da den Ærede Jury ankom hersket det stor tvi l om de var
kommet ti l riktig sted, da man fort kunne forveksle
konstruksjonen med at være bygget av private
byggevareselskaper, og ikke Raatne Æg. I ti l legg fryktet den
Ærede Jury svært for egen sikkerhet da de besteg
konstruksjonen, og prøvde å støtte seg på et rekkverk som
langt fra opprettholdte sin egen funksjon.
De Raatne Æg må derfor så absolutt drikke. . .
INGEN DOSER! HYBEL

Da Den Ærede Jury tredde inn i hybelen følte de seg straks
som hjemme. Bad̊e innvendig og utvendig var det et vel
gjennomtenkt og mil jøvennlig konsept som ble presentert.
Den Ærede Jury var særdeles fornøyd med takterrassen
som var bad̊e solid, og ti lstrekkelig tekket. Her kunne det
nytes gri l lmat i fuglebassenget, mens man samtidig skue
utover H.M. Rike! Fortreffel ig!
MEN.. .
Man trengte ikke en gang nærmere inspeksjon enn ved en
linjal for å se at kravene etter TEK1 0 ikke var oppfylt!
Mikrobølgeovnen var helt klart ikke dimensjonert for
grandiosa, noe som forøvrig hadde lite å si da det hverken
var innlagt strøm eller vann. Den Ærede Jury som alltid er
opptatt av samhold, ble og mektig fortvi let da ikke alle
kunne oppholde seg samtidig under tak.
De Raatne Æg må derfor så absolutt drikke. . .
CHAMPAGNEBRUS!

KJENT BYGGVERK
Anført av musikk fra godeste Pavarotti , ble Den Ærede Jury
geleidet rundt konstruksjonen. Byggverket symboliserte en
rekonstruksjon av Operaen i Oslo og det er ingen tvi l om at
Hennes Majestet hadde satt pris på fuglefrøene utplassert ti l
velbehag. Den Ærede Jury ble og opplyst om at sikkerheten ti l
Playmomennene som ble brukt som modellmennesker var
ivaretatt.
MEN.. .
Selve byggverket ti lfredssti lte ikke som en kopi av den
praktful le Operaen. Konstruksjonen var lavmål i utforming og
den Ærede Juryen la merke ti l råtedannelse i trevirke,
opprevet aluminiumsfol ie og uspisel ig, giftig gele som skulle
foresti l le Oslofjorden. Den Ærede Jury mistenker og at valget
om å rekonstruere Operaen ikke var ti lfeldig, da
konstruksjonen var nærmest en eksakt kopi av en tidl igere års
prøvelse.
De Raatne Æg må derfor så absolutt drikke. . .
TRIPPEL DOSE!



MINIGOLF
Det var med stor iver og iherdig konkurranseinstinkt den
Ærede Jury ankom minigolfbanen, og det hersket ingen tvi l
om hvem denne ærbødige konstruksjon representerte. Det
behaget den Ærede Jury meget at det møtte korrekt antrukne
caddier oppsti lt langs banen, som var klare ti l å bistå al le som
vil le prøv, banene virket bad̊e utfordrende og kreativt utformet.
MEN.. .
Det var tydelig at materialene som var tatt i bruk ikke var av
ti lstrekkelig kvalitet, da banen ikke var i vater. Forsøket på at
forbedre det miserable inntrykket ved sporadisk bruk av grønn
spraymaling var ei hel ler noen suksess. At oppti l flere
medlemmer av den Ærede Jury ble forlatt av sine caddier
gjorde ikke opplevelsen bedre, og at Notarius Publicus fikk
kritikk for sine sak̊alte manglende ferdigheter falt så absolutt
ikke i smak.
De Raatne Æg må derfor så absolutt drikke. . .
DOBBEL DOSE!

Midtside



Midtside



Krosjefens hjørne
Nå er fadderperioden over og det har begynt å roe seg ned på
Aarhønekroa, da er det kanskje på tide å begynne å reflektere
over hvordan det har gått de siste ukene. Med åtte
åpningsdager på 1 4 dager har det vært mye leven og sikkert
mange dager med dårl ig nattesøvn for de stakkars beboerne
på Moholt.

Fadderperioden startet rol ig og kontrol lert for de nye
byggstudentene med gri l l ing og kos på Kroa, l ite ante de hva
som ventet dem da Kroas hjemmebrygg gjorde riktignok ikke
at bongene varte lenger, men at frekvensen av turer ti l både
baren og toalettet steg voldsomt. Så mye likte de nye
studentene hjemmebrygget at det var helt utsolgt etter bare to
dager. Videre skjedde det l itt av vært før det hele ble avsluttet
med et brak etter prøvelsene. Dette braket skyldtes deler av
panelet i taket over dansegulvet som ble ødelagt når stemning
ble l itt for god.

Nå er det en sl iten krosjef som sitter og skriver i de sene
nattetimer for rekke deadline. Sl iten, men veldig fornøyd og
klar for høst med mye som skjer. For Kroa stenger ikke nå og
heller ikke under UKA, for samme dag som denne versjonen
av Spikers går i trykken er det krogjengopptak og det er bare
starten! Det bl ir fester med undergrupper, vanl ige fester, UKA-
vors og langåpent, gled dere!

Ola Hansen
Krosjef



Immatrikuleringsballe



Oppskrift:
225 g digestive-kjeks
1 30 g smør
1 pk sitrongelé
225 g philadelphia-ost naturel l 3 dl lettrømme
1 20 g melis
2 ts vanil jesukker
3 dl kremfløte
1 pk bringebærgelé
Ki wi
Knus kjeksen godt, og smelt smøret. Bland
sammen, og legg i bunnen av en rund form,
26cm i diameter. Sett det i kjøleskapet, og la det
stå en l iten stund.
Lag sitrongelé med 2,5 dl vann, og la den
avkjøles ti l den begynner å stivne. Rør osten
mykt. Ti lsett rømme, melis og vanil jesukker, og
rør inn. Tilsett ti l slutt geléen, og rør den godt
inn. Visp fløten ti l den er fast, men ikke helt
krem, og rør den godt inn i massen. Hell alt over
kakebunnen, og sett det kaldt.
Lag bringebærgelé med 4 dl vann, la den kjølne
ti l den begynner å stivne, og hell det på toppen
av kaken. Sett kaken i kjøleskapet. Nar̊ geléen
har stivnet, dander med frisk frukt og bær.

Rolf har lenge hatt et ønske om sin egen, faste
kakespalte hvor han kan vise frem sine
bakekunster. Her er premieren på spalten hvor
Rolf har valgt å lage en syrl ig ostekake.
Selveste Arve Grinden var smakspanelet og
bedømmelsen pluss oppskriften er nedenfor.

Kakens navn: Ostekaka Roger

Rolfs beskrivelse av kaken: En perfekt
kombinasjon av sitrus og god stemning.

Terningkast: 6

Begrunnelsen fra Arve: Smakte l ike bra som
den så ut. Ikke for søt som noen ostekaker bl ir.
Meget god og syrl ig kake. Fast i formen, både
det rød og hvite. Vakkert dekorert, fryd for øyet
og smaksløkene!

Det kan nevnes at Kanzler har tidl igere
beskrevet kaken som en perfekt kopi av
morens ostekake. Noe som vil ti lsi at den er
eksemplarisk.

Fra Ceremonimester tilBakemester



Bil l . Mrk. Het, hetere, Ole
Kjekkas med platinakort og skarre-r søker make. Jeg l iker meg best
i sofakroken med et kashmir-pledd, en kopp kakao med masse
krem og en feel-good-fi lm på tv’en, så du må like kos og chick-
fl icks. Jeg er også veldig glad i turer i skog og mark, klapping og
pene jenter som deg.
Du må like Bergen, være fl ink med penger og like Bergen. Om du i
ti l legg l iker fredags-taco, klapper mye og har en forkjærl ighet for
afroamerikanere i den originale Star-Wars tri logien er det pluss i
regnskapsboka.
Liker du å bli pusket på armen mens noen med sensuell skarre-r
hvisker inn i øret ditt hvor vakker og perfekt du er samtidig som
Marvin Gaye flyter dempet ut av høytalerne. Send en epost med
tittel ‘Let’s get it on’ ti l financeminister@aarhonen.no
Kyss, klapp og klem fra
Lando Calrissian, aka galaksens kjekkeste mann, aka OC, aka
Financeminister.



Spikers Kårner er på Instagram, tagg dine

bilder med #spikersk eller @spikersk og du vil

se dine bilder i neste utgave!





Eeeeeeh, han har bart! , Andreas (4) prøver å forklare hvem Arve (5) er
ti l en førsteklassing første kvelden på kroa.

-Johannes (2) og Thea (1 ) observert sammen på et eget hyggelig nach
på Høna!

-Det e jævlig sl itsomt å pilse når man spring, Arve (5)

-Guri (2) og ukjent byggstudent (4) ble observert på selveste
Kjøttmarkedet aka Bodegaen oppslukt i hverandre

-Mathi lde (2) og Morten (2) fant hverandre på et vors og utvekslet noen
romantiske kyss

-Martin mus (1 ) og Morten(2) fant også hverandre på dette samme
vorset

-Emmi (2) og Sindre (2) koste seg bak hjørnet på kroa på fadder kick-
off!

-Maud (2) og Anders (2) ble observert gående hjem sammen under
fadderperioden, det ryktes at disse to er faste sengekamerater

-Jeg skal vel hjem. . .på sikt, Even (1 )

Senere observert syklende etter Guro (1 ) en fredagskveld.

-Brage (2) og Synne (1 ) var i en tungetango under fadderperioden en
kveld.

-Magnus (2) sin toga var ikke dekkende nok ti l at det ene blonde
fadderbarnet klarte å motstå fristelsen å bli med han hjem

-Martin mus (1 ) og Thea (2) fant tonen under en kveld i fadderperioden

-Simen (2) ravet godt med en arkitektjente, en byggstudenten (1 ) mente
at de så ut som om de hadde sex langs Skibol iveggene.

-Martin mus (1 ) og Hege hauk (1 ) som var på samme faddergruppe,
ti lbrakte en het natt sammen. Det ryktes at de to gjorde mer enn og
kysse litt.

-Hvis jeg får tak i vaselin så er jeg med på det meste! , Simen (2)

-Kjersti (1 ) ble observert gae̊nde hjem kl1 4 en søndag, 'walk of shame'-
tidspunktet tyder på et vel lykket natt



En sjokkert Stina (2) rømte inn bak baren på kjel lern etter at Søster
Rocco I I løftet opp nonnedrakta og viste betonmasta

-Magnus (3) tok med Sofie (1 ) ut på jordet med en ukuleke for å synge
"I 'm yours". . . Det funka!

-Erik (2) og Margaret (1 ) ble observert kl inende på vors før rave

-Magnus (3) og Rolf (3), tok sin bromance ti l nye høyder på kjel leren på
togafesten

-En byggfadder (2) ble l itt for ivrig en kveld på Gossip og
mistet t-skjorten sin ti l en petroleumsfadder (2). Hva
byggfadderen gikk i resten av kvelden er ukjent.

-I fadderperioden er jeg født i 1 990, Sebastian (3)

-Eivind (3) tok med en dragvoller hjem fra samfundet etter speedating på
fredag den 1 3 .



Baksiden




