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Hei alle byggfolk!
Så var det endelig klart for ny eksamensperiode, og
Lerkendalsbygget skal igjen fylles til randen av byggstudenter
som skal ta sine vandte skippertak. Dersom du skulle trenge en
pause i lesingen tenkte jeg at dette kunne være et passende
tidspunkt å gi ut litt lett lesestoff, for å gi hjernen noe annet å
tenke på.
Det er kanskje ikke noen overraskelse at dette blir siste Spikers
før jul, men jeg lover å komme minst like sterkt tilbake etter
ferien. Det er alltid rom for folk som har gode, eller forsåvidt
også middels gode, idéer
de gjerne skulle fått på
trykk, så send meg mail på
spikers@stud.ntnu.no.
Da vil jeg bare benytte
anledningen til å ønske
alle lykke til med eksamen,
etterfulg av en god jul og
et godt nytt år.
Fredrik Hausmann
Redacteur i H.M. Aarhønen
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Kjære alle ÆggEntusiaster!
Oi! Hvor ble det av oktober? September ble liksom bråslutt og nå er
vi jo allerede midt i november. Enten du har lagt igjen spor i gjørma i
Dødens Dal, i støvet på hyblene på Samfundet, i ølkø i Storsalen
eller på sporadiske oppmøter ellers tror jeg vi kan være enige om at
det var en bra UKE. For min del har det blitt en god kombinasjon av
alle de fire tingene og jeg er fornøyd.
I linjeforeningen er det rolige dager. Vi holder stort sett på med
dagligdagse ting som regnskapsføring, møtevirksomhet,
planlegging av kommende arrangementer og litt kontakt med
andre linjeforeninger. Et av arrangementene vi har holdt på å
planlegge er Åreturen. Ettersom det var så utrolig få som valgte å
kjøpe billett av oss måtte vi dessverre avlyse hele turen. Det var
veldig trist både for oss og for de som kjøpte og vi synes det er leit
hvis vi skal miste en så nettverksbyggende tradisjon som denne. En
myte som må avlives med en gang: det er virkelig ikke så vanskelig
å få tak i en Aarhønebillett til Åre som så mange ville ha det til. Noe
av moroa er å møte opp litt ekstra tidlig den ene dagen og stå i kø
på Lerkendal. Tidligere har det vært lang,
lang kø, men de aller, aller fleste har fått
billett. Vi får prøve igjen neste år!
Nå er det snart på tide å ta igjen det tapte
før eksamensperioden innhenter oss, men la
dere ikke skremme så mye at dere ikke
deltar på det tradisjonsrike juleverkstedet til
H.M. Aarhønen med pynting av tre!
Ja-der-var-november-straks-unnagjort-og-gitt-klukk
fra Morten Engen
Kanzler i H.M. Aarhønen
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Hei hå!
Da var skoleåret godt i gang, og enda noen suksessfulle
arrangementer på kjelleren er overstått siden sist.
På quizen 18. september møttes både store og små til hardbarka
kunnskapskonkurranse. Quizmasterne i krostyret hadde laget en flott
og omfangsrik quiz, som ikke alle syns var like lett. Men seieren gikk
til slutt som (u)fortjent til en gjeng fra 1.klasse, som satt innerst i
kroken og googlet seg inn til seieren. Dette er i hvert fall ryktene fra
misfornøyde og misunnelige konkurrenter. Premien var nemlig fem
kinobilletter og en pose godis, så da er det vel ikke så rart at
misunnelsen flommet. Det er tydelig at quiz er populært, så vi skal
ikke se bort fra at det blir en til i løpet av høsten!
Uken etter, fredag 25. september, var det duket for 5.klassevors på
Kjelleren hvor de gode og gamle traverne på bygg beviste at de
fremdeles vet å drikke hverandre under bordet. Grundig under
bordet.
To fredager senere, 9. oktober, var det vors til Franz Ferdinandkonserten. Denne gang fikk Kjelleren ærefult besøk av yndige
gamlegutter som tidligere har gått på Bygg. Det var kjempegøy, og
det ble veldig liv med mange studentersanger og skåling!
Bygg Bang-konsert (6. november): Dette var årets kjelleråpent, og
det var fantastisk stemning. Konserten kan det leses om lenger bak.
Langåpent (7. november): RAVEPARTY! Det var lightsticks, blacklight
og vill dans i semesterets tredje og siste langåpent. Alle kjellerne på
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Moholt var åpent denne kvelden, og får de som ikke var der så
taler bildene for seg selv!
Arrangementer for våren er under planlegging! Er det noen
spesielle arrangementer dere kunne tenke dere så send en mail
(ks@aarhonen.no) eller huk tak i en av oss i krostyret! Det sitter også
alltid en fra krostyret på Aarhønekontoret onsdager fra 14.15-15.00.
Krosjef ut.
Madeleine Brandt
Krosjef, H.M. Aarhønen
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AKT
Hva er det morsomste som skjer i vinter i Trondheim? Hva er det du
absolutt ikke må gå glipp av hvis du liker å bli kjent med nye
mennesker? Liker du at det skjer mye rundt deg? Liker du å skape
noe sammen med mange andre engasjerte mennesker? Da er
AKT-revyen noen for deg!
Har du en skuespiller i magen? Spiller du et blåseinstrument? 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!
AKT, Aarhønens kulturelle teater, setter hver februar opp revy i
forbindelse med Hennes Majestet Aarhønens fødselsdag. Årets revy
blir den 13. i rekken, men ikke la dette ulykkesalige tallet skremme
deg. Det ryktes nemmelig at dette kommer til å bli tidenes beste
byggrevy. Da det hele startet i 1998 gikk forestillingene i et
auditorium i Kjelbygget med overhead som lyskaster. Siden den
gang har vi utviklet oss stort, og i februar 2009 spilte byggrevyen for
til sammen over 400 mennesker i Rosendal kino.
Vi har så vidt startet arbeidet denne høsten med myldremøter.
Deretter braker det
løs over jul med
hyttetur,
skrivekvelder og
øving, øving, øving.
Selv om vi så vidt
har kommet i gang
med myldremøter,
er det ennå ikke for
seint å melde sin
interesse.
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Stemning på AKTs hyttetur

Fra byggrevyen 2009, ”Ute av kurs”
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EKSPEDISJONSRAPPORT:
Byggstudenter på tokt
Tekst og foto: ”Sele”

Destinasjon: Åre, Sverige (”Sin city”)
Dato: 22/9 – 09
Ekspedisjonstype: dagstur/ harrytur/ smuglertokt.
Transportmiddel: Bartens ”strøkne” Mercedes.
Ekspedisjonsdeltakere (Omtalt under dekknavn for å sikre
anonymitet):
Kaptein ”Carl Otto”
Styrmann ”Barten”
Matros ”Teige”
Matros ”Sele”
Ekspedisjonens mål og
hensikt: Fastslå hvordan en
”harrytur” til Sverige
fungerer, samt å hamstre
livsnødvendig proviant.
”Ekte smuglervær, dette
her.” lød det muntert fra
førersetet denne
regntunge
onsdagsmorgenen.
Sjåføren vår, som av
sikkerhetsmessige hensyn
videre kun vil bli omtalt
Den levende legenden "Barten" i full
gang med røverhistorier.
som ”Barten”, snakket
utvilsomt fra erfaring: Han
var nemlig ansett som en levende legende i Trondheims
smuglermiljø, og var etterlyst i tjuetre land, primært for smugling,
men også for noen sauevoldtekter her og der. Nevene som hvilte
på rattet innehadde visstnok også fylkesrekorden i å banke opp
tollere. Bartens rolle om bord skulle derfor være å lose oss trygt frem
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til Sverige, og forhåpentligvis også tilbake igjen. Han skulle i tillegg
representere ekspedisjonens overlegne ekspertise på harryturer. I
følge ham selv, hadde Barten nemlig vært på flere harryturer enn
ganger de tre byggstudenter i bilen hadde onanert (sammenlagt).
Det var naturligvis en stor ære for de tre byggstudentene å møte
denne legenden, og store deler av ferden til Sverige gikk derfor
med til å lytte fascinert til Bartens mange røverhistorier. Det var hele
tiden mye latter og kos om bord, og man kunne knapt kjenne at
hunden hans hadde urinert i baksetet noen dager tidligere.
Spesielt lattermildt ble det da en overkjørt grevling ble observert
midt i veibanen. Barten påpekte imidlertid her at dette døde dyret
ikke var noe å le av. Det kunne nemlig vise seg å være en uhyre
viktig næringskilde om man var en smugler på flukt.
Tollstasjonen så ut til å være tom da vi passerte den. Vi måtte
riktignok ikke la oss lure, forklarte Barten, det hendte de lå på lur i
buskene og
hoppet frem
når de hørte
biler nærme
seg.

"Sele", "Barten" og "Teige" etter vellykket
pissepause.

- 10 -

Samtaleemnene var
ellers
utelukkende
av grovt
kaliber. Horer,
avføring i
plastposer og
dyresex ble
ivrig diskutert.
Carl Otto forsøkte iherdig å
få i gang nødt og sannhet,
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men ble nedstemt. Foruten de koselige samtalene, hadde vi en
pissepause i veikanten like over grensa. Teige vurderte her å tillate
seg å gjøre litt nummer to, men ble sterkt frarådet av Barten. Man
måtte være forsiktig med å legge igjen solide, biologiske spor på en
slik tokt, forklarte han.
Vel fremme i Åre parkerte vi utenfor systembolaget, eller Guds hus
som Barten kalte det. Nitti prosent av bilene her var som forventet
norske. Eventyrerne ble sittende en stund i kupeen mens de forsikret
seg om at kysten var klar. Det var nemlig ikke første gangen noen
av oss var på besøk i Åre, og det var ikke godt å si om vi fortsatt var
etterlyste av det lokale politiet fra sist linjeforeningstur. Spesielt
merket vi at Barten var nervøs. Da vi spurte ham om hvorfor, mumlet
han noe om en sau og en amper bonde.
”Ingen mann med respekt
for seg selv returnerer til
Trondheim med mindre
enn tre brett pils og to
kartonger med vin.”
konstaterte Barten da vi
var kommet inn på
systembolaget. Vi hadde
ingen grunn til å betvile
eksperten og tok ham
dermed på ordet. Sjåføren
la imidlertid til at det ikke
skadet med litt ekstra, og
også her tok vi ham på
ordet.
Da vi skulle lesse varene
om bord i bilen, oppdaget
"Carl Otto", "Teige" og "Barten" viser stolt
vi to plastikksverd i
frem toktens frukter.
bagasjerommet. Barten
forklarte at dette var for å skremme tollerne da vi passerte grensa.

- 11 -

Spikers Kårner 05-2009

Denne mannen sluttet visst aldri å imponere
ekspedisjonsmedlemmene med sin genialitet.
Før vi bega oss ut
på returen til
Trondheim, trengte
vi litt påfyll. Barten
tillot nemlig ikke at
vi drakk på tom
mage, og dermed
svingte vi innom
Subway. Samtlige
bestilte her en tretti
tommers grov sub
med dobbel kylling
og ekstra bacon.
Det var i følge
"Barten" demonstrerer plastsverdenes fryktinngytende
effekt med hjelp fra "Carl Otto"

Barten kun dette som
gjaldt, alt annet var

for kvinnfolk og sigøynerpakk. ”Nyt måltidet, gutter.” sa han mens vi
spiste. ”Det kan fort bli lenge til vi smaker noe annet enn brød og
vann.” Vi skålte og håpet at vi i det minste fikk dele celle. Barten
håpte imidlertid at han kom på celle med noen andre, det var
visstnok ingen av oss som var hans type seksuelt sett.
Etter det fortreffelige måltidet og tilhørende toalettbesøk (Carl
Otto), var vi klare for hjemreisen. Ekspedisjonen ble imidlertid lettere
forsinket da Teige insisterte på å stikke innom Åres suvenirbutikk.
Mannen hadde nemlig aldri vært på en slik fin bilferie før, og følte
derfor at han måtte ha med seg litt svensk te og en pose kondomer
med jordbærsmak hjem til sin promiskuøse mor.
Før vi forlot Sverige, måtte vi selvsagt også innom en
dagligvareforretning for å hamstre litt bacon og snus. Man kunne
ikke kalle tokten for harrytur uten å gjøre dette, forklarte Barten. Selv
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kjøpte han også en palle med doruller. Man kunne nemlig aldri få
nok av den slags.
Så var vi altså klare for den avgjørende etappen; nemlig kryssingen
av grensa. Stemningen i kupeen hadde på dette tidspunktet
begynte å bli en anelse trykket. Heldigvis hadde vi nok av øl å roe
nervene på. Det var alltid viktig å drikke som gale på tilbakeveien,
sånn at ikke alt skulle være forgjeves om man ble stoppet, forklarte
Barten. Han og Carl Otto hadde for øvrig byttet plass fordi Barten
mente han kjørte så dårlig når han var dritings. Carl Otto mente
derimot at han var en ypperlig sjåfør når han var dritings, så dette
passet fint for begge parter.
Ølet så imidlertid ikke ut til å roe Teige noe nevneverdig: Han var
blek og skalv som et aspeløv. I tillegg kaklet han
usammenhengende og uforståelig på bergensk, men akkurat dette
var ikke noe nytt for oss. Vi forsøkte så godt vi kunne å roe ham ned,
men ingenting så ut til å hjelpe. Da Teige omsider knakk sammen i
gråt og buksevæting, så vi oss nødt til å snu, og kjøre tilbake til
butikken for å kjøpe et pornoblad til ham. Han fikk også låne en av
dorullene til Barten. Da han fikk disse kjente og kjære varene
mellom nevene ble han fullstendig sindig, det var som å gi et lite
barn en smukk.
Da vi nok en gang satte kursen mot Norge, var stemningen
fullstendig annerledes. Vi skålte, lo og prompet, og før vi visste ordet
av det hadde vi passert tollstasjonen. Også denne gangen hadde
den vært tom, og dermed var suksessen et faktum. Vi jublet, sang
og styrtet på øl, og Teige felte noen gledestårer for anledningen.
Deretter satte vi for alvor i gang med å drikke.
Hva som skjedde videre, er imidlertid et mysterium. Vi har tenkt og
tenkt, men dessverre er det ingen av oss som greier å huske noe. Vi
tre byggstudenter våknet bare opp på parkeringsplassen på
Moholt sammen med varene våre senere den kvelden. Det meste
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av ølet var drukket opp, Carl Otto klaget over kløe i skrittregionen,
og Teige var sår i anus. Ut over dette vet vi ingenting.
Vi har iherdig forsøkt å komme i kontakt med Barten i etterkant av
denne ekspedisjonen, men mannen later dessverre til å være som
sunket i jorda. Uansett sitter vi igjen med dyp innsikt i forhold til
harryturer, mange gode minner og en del godt øl. Vi er derfor evige
takknemlige for eventyret vårt med Barten.
Savnet etter ham forblir likevel stort, og Teige ber titt og ofte
tårevåte aftenbønner om at vi snart må få se vår gode venn igjen.
Jeg leste imidlertid en artikkel om en sauevoldtekt i Stjørdal her
forleden, så Barten kan umulig være langt borte.

"Teige" handler te og kondomer til sin kjære mor
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Strikkeoppskrift

Fra arkivet, digitalisert av Idun Høiseth og Morten Engen

Nå har det blitt kaldt i været og noe varmt på kroppen er å
foretrekke. Hva er da mer passende enn et par votter prydet
med Hennes Majestets smekre symbol? Her har dere en
oppskrift sånn at dere kan strikke et eget par eller få noen
andre til å gjøre det. Mønsteret kan selvfølgelig også brukes
på andre ting som lue, ørevarmer, sokker eller leggiser. Kun
kreativiteten setter grenser her altså. Når det kommer til
fargevalg er det fritt fram, men grønn er et hett tips.
Legg opp 42 masker i mønsterfargen på pinne nr. 3, med garn
som passer.
Strikk ca. 2 cm til innbrett.
Neste omgang strikkes 2 sammen og kast (til taggekant).
Følg diagrammet videre, men bytt ut med egne initialer.
Ved felling: Fra kantmasken: Ta 1. bunnfargemaske løs av,
strikk 2. bunnfargemaske rett og trekk den løse
maske over.
Mot kantmaske: Strikk de 2 siste
bunnfargemaskene rett sammen.
Sy ned innbretten og fest trådene.
Lykke til!
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Terje Tiur
Årrhøna slo med vengen sin
i furua sat tiurfar,
ville han få kome inn
eller drite i sitt furubar?
Ho var yr og ville gjerne
men han var gamal no,
ville det bli av med "klærne"
eller mykje årreblo?
Tiur er jo trass alt feil
ho skulle hatt ein hane,
men driftene dei sette seil
det tok til å bli vane.
For enden flaksa tiuren ned
la høna for sin hug
høna måtte ned på kne
for å mette far sin sug
Sår i kråsen og i stussen
sat ho no attende
der gjekk nemleg siste bussen
slik måtte det jo ende.

- 17 -

Spikers Kårner 05-2009

Hva gjør han nå?
Navn: Jostein Fåland
I studietiden: Blæstesjef
AKT 2007/08
Avgangsår: 2008
Studieretning: Veg og
samferdsel
Bor i: Kristiansand, der sola
alltid skinner!
Firma: ViaNova
Kristiansand AS
Etter å ha tilbrakt noen år i
Trondheim, tok jeg turen
tilbake til fødebyen min Kristiansand, og firmaet ViaNova. Jeg
hadde hatt sommerjobb i firmaet året før, og trivdes så godt at jeg
takket ja til fast jobb der etter endt utdanning. ViaNova er et
rådgivende ingeniørfirma som hovedsakelig driver med veg og VA,
men har også jobber innen jernbane og arealplanlegging. ViaNova
Kristiansand er del av ett større nettverk, som har kontorer i
Stavanger, Oslo, Lillehammer og Trondheim.
Det første året mitt som arbeidskar har vært preget av mye å gjøre,
da krisepakkepenger har gjort at det har kommet mange prosjekter
fra det offentlige. Verdenskrise betyr altså god stemning for oss som
jobber med veg. I jobben min blir det alt fra byggeplaner, til mindre
reguleringsplaner. Variasjonen i prosjektene er noe jeg synes er
meget spennende. Den ene dagen kan det være midtrekkverk på
E39, den neste plattformforlengelse for JBV på Geilo. Mye av
arbeidet mitt utføres i NovaPoint, et program som er AutoCad
basert. Så hvis du er glad i å bruke Autocad, hjelper dette!
Vegplanlegging er i stor utvikling, og bruk av 3D har blitt mer viktig i

- 18 -

Spikers Kårner 05-2009

arbeidet. Dette er virkelig spennende, og gir en ny dimensjon til
planleggingen.
Arbeidet mitt foregår mye
på kontoret foran pc’en,
men heldigvis kommer vi
oss ut i ny og ne. Befaring
og oppfølgning av
prosjektene er viktig.
Dessuten blir det mye
møtevirksomhet, da vi ofte
samarbeider med andre
firma i prosjektene våre.
Som nyansatt må man føle
seg frem på de forskjellige samarbeidspartene, men man lærer seg
fort hva de fleste vil. Byggherren vil spare penger, entreprenørene
vil ha mer penger og landskapsarkitektene vil ha det meste grønt!
Uansett har jeg hatt et begivenhetsrikt første år som arbeidsmann.
Jeg angrer ingenting på at jeg valgte veg og samferdsel. I
vegplanlegging har problemene ofte flere løsninger, og de er viktig
med godt samarbeid og faglig grunnlag for å komme frem til den
beste løsningen. I tillegg kommer man borti utrolig mange
forskjellige fagområder. Det er en næring som er i sterk utvikling, og
det er givende å bli med på denne utviklingen.
Til slutt litt reklame… hvis du har tenkt deg til sommerbyen
Kristiansand og har lyst på sommerjobb eller jobb, er det bare å ta
kontakt. Vi tar hvert år inn sommerhjelper. Hvis du har lyst til å sjekke
ut mer, se hjemmesiden vår www.vianovakrs.no, eller til nettverket
vårt www.aajvn.no.
Avslutningsvis vil jeg ønske alle lykke til med eksamener og
hovedoppgaver, og bekrefte at det er ganske deilig å slippe
eksamener i arbeidslivet. Og har du ikke blitt med på revyen ennå,
så gjør det. Jeg hadde det i hvert fall supert der! Ses i Trondheim til
100års-jubileumet til Aarhønen.
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Oppsumering av FKS’ sesong
2009

For de som ikke har fått vært på alle kampene til FKS, og heller ikke
vært flinke nok til å følge med på nettet hvordan det har gått
denne sesongen har vi valgt å ta med statistikk for hele sesongen
her i Spikers Kårner. Her følger tallene, kamp for kamp:

20/3 Steindølene - Smøreguttene 3 - 0
Anders, Eivind og Eirik W
25/3 T.Ø.H - Sportsklubb - Steindølene 3 - 3
Anders, Olav x2
BB: Olav
1/4 Steindølene - Placebo Ballklubb 4 - 2
Erik T, Anders x2, Fabian
- 20 -
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BB: Fabian
16/4 Energi FK - Steindølene 2 - 2
Anders x2
BB: Stian
20/4 Steindølene - NTNUI 2 1 - 3
Truls
Kjetil
BB: Jens
27/4 NTNUI 4 - Steindølene 1 - 2
Anders
BB: Anders
9/5 Realkameratene - Steindølene 4-7
Truls, Anders x2, Gustav x4 (!)
Kåsin
BB: Gustav
15/5 Steindølene - NTNUI 3 1 - 3
Anders

19/5 Steindølene - Petroleum 2 - 0
Gustav, Anders
Kåsin
4/9 Datakameratene - Steindølene 4 - 3
Olav, Anders, Christian

15/9 Marin FK - Steindølene 1 - 6
Anders x3, Stian, Jo, Thomas
BB: Erik K
- 21 -
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18/9 Steindølene - T.Ø.H - Sportsklubb 2
Erik K, Anders x2

3-2

23/9 Steindølene - Janus 1 - 2
Anders (Gustav)
29/9 Hissi - Steindølene 2 - 2
Gustav, Fabian
Kåsin
Disse resultatene gir følgende tabell etter endt sesong:
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Lag

Målforskjell
66 - 20
43 - 16
52 - 29
43 - 20
54 - 29
64 - 27
40 - 29
37 - 31
31 - 49
25 - 37
32 - 48
18 - 45
29 - 60
16 - 52
12 - 70

NTNUI 2
Energi FK
NTNUI 3
Janus
Placebo Ballklubb
NTNUI 4
FK Steindølene
T.Ø.H. Sportsklubb
Hissi
Petroleum
Realkameratene
Marin FK
Datakameratene
Smøreguttene
T.Ø.H. Sportsklubb 2

Poeng
36
35
31
31
29
24
24
23
16
15
12
10
9
6
1

Steindølene gjorde altså en god innsats i serien, og også i Playoff
den 17.11. Smøreguttene ble slått 2-0 i kvalifisering (mål: Eirik R og
Anders). I selve Playoffen ble T.Ø.H. Sportsklubb slått på straffer i
kvartfinalen, før semifinalen dessverre endte med tap mot
Smøreguttene som hadde kommet seg til sluttspillet fordi Placebo
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trakk seg. Toppskårertabellen (topp fem) ser ut som følger, da er
også målene fra Playoff tatt med.
Anders Åsland Hansen
Hans Gustav Johannesen
Olav Tvedt
Truls Martens Pedersen
Fabian Eggum

22
6
4
2
2

Til slutt kommer topp fem-listen over målgivende pasninger:
Stian Baardsgaard Hanssen
Christian Mulelid
Anders Åsland Hansen
Fabian Eggum
Truls, Olav, Gustav, Erik K

10
9
4
3
2

Det kan også nevnes at Kåsin topper listen over gule kort ganske
suverent.
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H.M. Aarhønen presenterer:

Hvem klarer det
beste
eksamensskjegget?

Det har blitt en tradisjon, i hvert fall blant gutta, å spare til
eksamensskjegg i eksamensperioden. I år vil H.M. Aarhønen gjøre
sport ut av dette og premierer beste vekst. Vi legger opp til
deltakelse i følgende fire kategorier:
1. Beste fullskjegg
2. Beste bart
3. Beste styling
4. Mest hår på et sted
Den store dommen faller mandag 14. desember klokka 16:15
utenfor BAT-kontoret på Lerkendalsbygget. Da vil
ekspertdommerpanelet gi stilpoeng og avgjøre hvem som går av
med seieren i de forskjellige kategoriene. Her vanker det selvfølgelig
premie.
Hvis du vil delta sender du en epost med navn og kategori til
morte@stud.ntnu.no innen fredag 11. desember. Deltakelse
forutsetter at du er student og at du kan forevise gyldig
studentbevis på konkurransedagen.
Så: har du gode vekstforhold i hele fjeset eller kanskje bare på et
helt spesielt sted? Da er det ingen grunn til å stå over denne
konkurransen! Vi gleder oss til å se barter og skjegg vokse frem de
neste ukene!
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ByggBang på kjelleren

Første utkast av Erik Sele. Omdiktet med redaktørlige friheter.

ByggBangs høstturné nådde fredag sjette november sitt endestopp.
En representant fra bandet uttalte allerede før konserten at dette
kommer til å bli et absolutt klimaks. Det skulle nok vise seg at denne
representanten kan melde seg på neste sesong av ”Jakten på den
sjette sans” på TV Norge
med sine synske evner.
I forkant av konserten
hadde bandmedlemmene
gjort en rekke endringer på
Byggkjellerens vanlige
inventar. Vegger var revet
ned, og en majestetisk
scene kun de beste i klassen
verdig var reist der det
resten av året er et
dansegulv å finne.
Aarhønens eget lydanlegg
var kalibrert til sitt ypperste
av en av
Studentersamfundets
Forsterkerkomités ringrever,
selveste Øyvind Johan
”Hjortefar” Hjort.
Som perler på en snor
serverte gutta i ByggBang
kjente, og ikke minst mindre
Vokalist Ole Kristian Næss synger
kjente, rockelåter. Av og til
tilsynelatende en vokal.
ble vokalist Ole Kristian Næss
så varm i trøyen at han flørtet med publikum, og de så ut til å falle
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for dette. Både bassist Paal André Slette og trommegutt Fredrik
Hausmann kledde sine ellers så vakre ansikter med orgasmefjes stort
sett under hele konserten. Leadgitarist Morten Engen ble og
beskyldt for å se ut som å ha sex med gitaren.
Ikke uventet var
temperaturen på kjelleren
stadig økende og dette løste
gutta på en elegant måte.
Ole Kristian kastet skjorta og
blottla en smekker rød singlet.
Gitarist Carl Otto Høifors og
Morten valgte å kneppe opp,
ikke én, men samtlige
knapper i skjortene sine. Dette
satte publikum pris på. Fredrik
hadde på sin side for
anledningen droppet
buksene og satset heller på
en småfrekk shorts bak sitt, for
anledningen, elektriske
trommesett.
ByggBang presterte på mytisk vis også å
skape utbredt allsang blant publikum, til
og med på en av sine egenproduserte
låter. Flere måtte angivelig klype seg selv
i armen for å tro at det var sant.
Paal André viser frem et
ansiktsuttrykk han ellers bare
trekker frem når han besøker
porselenet.

Under Thunderstruck fikk både band og publikum seg en saftig
overraskelse i form av en sterkt erotisk og impulsiv danseoppvisning
fra en viss Gulbrand Fjeldaas. Dansen var så potent at kvinnene
med eggløsning ble oppfordret til å holde forsvarlig avstand. Én
småkåt frøken måtte gi tapt, og kastet seg på ryggen hans.
Mannen stjal bent fram hele showet, og det verserer nå rykter om at
bandet vurderer ham i forhold til fast ansettelse som danser.
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Da konserten var over og de fleste var blitt fulle og dumme, var det
duket for en impulsiv opptaksprøve i den prestisjefylte
kulturorganisasjonen Konsertgjengen. Maria Lindøen, kjent som
Emma fra TV2s suksessprogram Småstjerner, fikk her anledning til å
vise glemte talenter. I kjent stil fremførte hun en horribel versjon av
Backstreet Boys-slageren I want it that way. Lindøen bestod for øvrig
prøven med et flue-fittehår, og er nå tatt opp som medlem.
I baren var det muligheter for å kjøpe seg en ”ByggBang spesial”,
en mulighet veldig mange tok vare på, og stemningen ble deretter.
Det så ikke ut til at kjellerens klientell tenkte noe mer på at det for
tiden verserer noe som går under trivialnavnet svineinfluensa og
trakten gikk på rundgang de siste timene før det var på tide å dra
videre til kveldens neste stoppested.
Det viste seg også at ByggBang hadde et ess i ermet; plutselig
hadde nemlig de av bandmedlemmene som fortsatt var i stand til
det inntatt scenen på nytt. Denne gangen fikk publikum servert en
rocket versjon av Klovner i Kamps Andeby city, med bassist Paal
Andre i spissen. Som et resultat av flere øvingstimer foran speilet,
rappet Oslogutten som den fødte gangster. Gulbrand Fjeldaas fikk
også ved denne anledningen en finger med i spillet; denne gang i
form av upåklagelig freestyle-rapping utelukkende bestående av
frasen mother fucker.
Publikum var i ekstase, og
var mer enn villige til å
tafse på Paal Andres mer
private deler da han tryllet
frem en majestetisk stagedive Mira-style.
Hva som skjedde videre, er
det ingen som verken kan
eller vil huske.

Se så glade!
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•
•
•
•

•
•

•
•
•

Thorstein (3.) holder, uvisst hvor seriøst, etter ryktene på
med Åshild (samme klasse).
André (3.) har i følge sikre kilder snart vært rundt på de
fleste damene som ferdes på byn i Trondheim, og blir
nødt til å begynne på ny runde.
Maria (2.) lot seg til de grader sjarmere Thomas (4.) på
oktoberfest.
Johan (2.) har en tendens til å havne på denne siden,
enten som motiv på et foto, eller som ren sladder. Denne
gangen ryktes det at det er Åse Marit (1.) som har
begeistret ham.
Simen (2.) kjørte brannbil på oktoberfesten, og hadde
som følge av dette røde flekker på sin hvite skjorte.
Anette (2.) ble som veldig mange andre svært så full på
oktoberfest. I motsetning til de fleste i denne gruppen fant
hun ut at det var en god ide å utføre intimdans med en
tilfeldig gutt på bordet inne i teltet i Dødens dal.
Steinar (2.) hadde anlagt en svært så kledelig midtskill på
90-tallsfesten. Det viste seg at Marie (2.) tenner på
midtskill.
Notat funnet på mobilen min (redaktøren) opprettet 26.
september, klokken 02:26 :”Heine (2.) og Karoline (?)
hadde sex i går”.
Morten (4.) ble heit i snippen etter vinfest med
hovedstyret. Det ble også Nina (2.) etter å ha vært med
på samme fest. Dette medførte at deres lepper ble ført
sammen på Samfundet utpå natten en gang.
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Sladder fra rave party:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Martin (1.) og Martine (1.) fant tilbake til hverandre etter
flørten sommeren 09. De innrømmer at de har noe på gang
Edle(2.)(88) og Simen(1.)(90) koste seg
Erik(1.) knuller heller en elg enn å spise kyllingkjøttdeig
Bjørn(1.) og Isabel(1.) tørrpulte på dansegulvet
Klåfingra Kris(1.) klarte tilslutt å få Ylva(1.) og Isabel(1.) på
kroken
Ylva(1.) ble også observert med tungen i munnen på
Jørgen(1.)
Åse-Marit(1.) blir veldig glad i sine mannlige klassekamerater
på fylla, og rotet med både Andreas(1.) og Henrik(1.)
Sondre (1.) og Andreas(1.) hadde et gay-moment
Linda(1.) sovnet på do. Hun trengte 4 glass vann i hodet før
hun åpnet dodøren veldig forundret over hvorfor hun var så
våt..
Kristian(1.) prøvde å få med seg Marte(1.) hjem, men ryktene
tilsier at Julie(1.) ble den heldige
Eirik(1.) ropte på elgen allerede før klokken var passert 11
Karoline(2.) og Erik(1.) tok følge hjem. De var allerede venner
på facebook klokken 11 dagen derpå
Mai(2.) og Arve(1.) ble observert i tett omfavnelse på
dansegulvet
Mai (2.) bet Tor (2.) i haken.
Endre(2.) ble så full at han ikke kunne stå på sine egne ben
Tor Johan (1.) skulle bare ut en liten tur for å kurere
magepanikk under lørdagens raveparty på Kjellern. Da han
kom tilbake til Kjellern møtte han en stengt dør, men til sin
store glede fant han en dyne og en pute under trappa som
kunne duge over natta. Tor Johan våknet søndag morgen av
dundrende hodepine og oppdaget at trappen var på feil
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side og at døren han fant låst slett ikke var døren inn til
Kjellern. På vei ut av bygningen fant han ut at det var
bygningen som var feil og at Kjellern lå rett over veien. Tor
Johan syklet dermed hjem i t-skjorte søndag morgen. Hva
dynen og puten gjorde under trappa vites ikke, men vi får
håpe det ikke var noe smittsomt på de.

Dersom du sitter på saftig info, troverdige rykter eller sensitiv
informasjon: Send en mail til spikers@stud.ntnu.no . Alle rykter med
et snev av sannhet kommer på trykk.

Stemningsbilder fra rave party
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Industrikontakten informerer:
Industrikontakten har overført 200 000 kr av overskuddet fra 2008 til
H. M. Aarhønens fond. I tillegg har Industrikontakten også tidligere i
år gitt 10 000 kr av overskuddet sitt til Krostyret for å bedre
Aarhønekroas likviditet. Mer informasjon finnes også på
Industrikontaktens hjemmesider: www.industrikontakten.no
Vel møtt til bedriftspresentasjon!

Baksidebildet

Bildet viser piratene Kåsin og Maren på hovedstyrets vinfest, som de hadde før de skulle på
utkledningsfest på samdundet. Der vant de forøvrig premien for det styret med de beste kostymene.
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