
PIKERS ÅRNER

Fadderperiode!

Bygg sin avis!



Redacteur Kanzler-klukk
Yo!

Velkommen til Trondheim, velkommen til Bygg- og Miljøteknikk og velkommen til 
Spikers Kårner, avisa du leser nå. Spikers som vi pleier å kalle den er H.M. Aarhønen 
sin egen avis. 

Som Redacteur er det min oppgave, sammen med Redactionen, å gi ut Spikers oftest 
mulig, men det vanlige er at den kommer ut cirka seks ganger i året. Gjennom året vil 
Spikers gi en oppsummering og små tilbakeblikk på hva som har skjedd av arrange-
menter, i tillegg til noen artige tekster Redactionen skriver.

Men nok om Spikers og alt det der. Nå er det fadderperiode og sånt. Det blir sykt gøy! 
Jeg har gledet meg helt vilt til disse 2 ukene de siste 50 ukene! Du kommer til å få mas-
se nye venner i løpet av fadderperioden, så jeg anbefaler å være med på mest mulig, 
selv om det er litt hektisk til tider. Her kommer det til å bli skapt minner for resten av 
livet.

Men viktigst av alt: Ha det gøy 
og kos dere!

Over og ut
Rave to the grave

Håvard Eggen Kristensen
Redacteur, Spikers Kårner

- ET LITE KLUKK FRA KANZLER

Hei, byggstudenter,

Gratulerer så mye med å ha blitt tatt opp på Gløshaugens sannsynligvis beste linje.

Vi i linjeforeningen, H.M. Aarhønen, har gledet oss i hele sommer til å ta dere imot. De 
neste dagene, ukene og ikke minst årene har dere masse moro å se frem til!

Først skal vi gjennom fadderperioden. Det viktigste budskapet jeg kan trekke frem i 
den forbindelsen er som følger: Bli med på ting, og vær åpen og imøtekommende! Det 
er i løpet av de første ukene du stifter bekjentskapene som forhåpentligvis varer livet ut.

Når studiehverdagen omsider senker seg håper jeg så mange som mulig av dere ønsker 
å engasjere dere i Aarhønen, enten via fotballagene, gjengene, turgruppa, bruk av Hytta 
eller hva det måtte være. Alle disse mulighetene, i tillegg til våre noget sære tradisjoner, 
møter dere på flere ganger i fadderperio-
den.

Det dere har av spørsmål underveis svarer 
må dere gjerne rette mot oss i Hovedsty-
ret, som i fadderperioden går rundt i lilla 
tskjorter. Om det er noe som haster kan  
det rettes direkte til kanzler@aarhonen.no.

Jeg håper dere får et fantastisk møte med 
Trondheim, Bygg- og Miljøteknikkstudiet 
og linjeforeningen! Gleder meg til å bli 
kjent med dere.

Peace and love,
Bendik Fürst Mustad
Kanzler
H.M. Aarhønen, Byningslinjens forening



Styrene
Hovedstyret:

Tar seg av den daglige driften 
av linjeforeningen og passer på 
at ting er som det skal være. 
Den aller største oppgaven er 
å arrangere fadderperioden, men 
har også ansvaret for mindre 
arrangement som bursdagsfesten 
og 17. maifrokosten.

Industrikontakten:

Har ansvaret for å arrangere 
bedriftspresentasjoner for bygg-
studenter, og er dermed binde-
leddet mellom oss som studenter 
og næringslivet. Bedriftspresenta-
sjonene (eller bed.pres.) går ut 
på at en bedrift forteller litt om 
seg selv før de serverer mat og 
drikke til publikum. 

Hyttestyret:

Hyttestyret driver hytta til H.M. 
Aarhønen. Hytta ligger i Selbu 
og ble åpnet i 2013, og kan 
leies av alle byggstudenter. Det 
anbefales virkelig å ta en tur 
dit!

AKT:

Aarhønens Kulturelle Teater 
setter hvert år opp byggrevy-
en. Revyen er laget av og for 
byggstudenter og organiseres 
av AKT-styret. Revyen foregår i 
februar, så opptak og lignende 
skjer nærmere jul.

Krostyret:

Krostyret drifter kjelleren vår som 
kalles Aarhønekroa eller bare 
Kroa. Dette er baren til bygg-
studentene, og den ligger på 
Moholt. Her blir det arrangert 
quizer og fester, og drikken her 
har samme pris som i butikke-
ne. Kroa drives av og for bygg-
studenter.

Aarhønekroa er kjelleren til Bygg- og 
Miljøteknikk, og den ligger på Moholt. 
Den drives av Krosjefen sammen 
med Krostyret og Krogjengen. 

Allerede etter kom-i-gang-dagen åpnes 
dørene, og det vil bli mulighet til å 
ta seg en øl og bli kjent med nye 
mennesker. Ellers er det kjempeartig 
med togafest, der samtlige av linje-
foreningskjellerne på Moholt holder 
åpent. Gjennom hele fadderperioden 
vil det bli arrangert vors for fadder-
grupper på Kroa før andre arrange-
ment også. 

Da Aarhønekroa ikke har skjenkebe-
villing foregår kjøp av mat og drikke 

ved bruk av bong. Disse bongene 
må kjøpes på forhånd, enten kon-
tant under oppsatte bongsalg eller 
via nettbank (se ”Kroa” og ”Kjøp av 
drikkebong” på www.aarhonen.no for 
informasjon om dette). Det er også 
fullt mulig å ta med seg medbrakt 
alkohol til Kroa. 

Kroa er et supert sted å treffe andre 
byggstudenter, og det er helt stapp-
fullt av folk der i fadderperioden! 

Hvis du lurer på noe om Kroa er 
det bare å ta kontakt med Krosjefen 
eller de andre som jobber der. Han 
er ikke så skummel selv om han går 
i 5. klasse.

Siden det kan være litt vanskelig å 
finne frem dit første gang er det lagt 
ved et kart under, men etter du har 
vært der noen ganger pleier du å 
finne frem av rutine. 

KROA



Undergruppene

Beton
Et mystisk herrekor kledd ut som nonner. Ingen vet 
helt hvem som er med i dette sagnomsuste koret, 
men de dukker plutselig opp på Aarhønearrangementer.

FK Steindølene
Bygg- og miljøteknikks fotballag. Tre herrelag, et kvin-
nelag, regjerende seriemestere på både herre- og 
kvinnesiden. Her er det muligheter for fotballspillere på 
alle nivå! Det er rom for de skikkelig gode spillerne, 
men også de som spiller et par ganger i uka fordi de 
synes det er gøy!

Byggbang
Vårt fantastiske og populære linjeband, og kanskje 
Gløshaugens beste linjeband i følge mange byggstuden-
ter. De kommer på Låvefesten, Linjebandaften, Immatri-
kuleringsballet og ved flere andre anledninger. Bygg-
bang = Garra Stemning©. Gled dere!

Dragern
Vårt eget studentorkester! De spiller korpsmusikk og 
opptrer på festlige anledninger som for eksempel 17. 
mai. Hvis du har lyst til å spille i et korps er dette 
stedet for deg, og de ordner instrument for deg hvis 
du mangler det!

Bjelkeklang
Blandakoret til H.M. Aarhønen. De synger i mange 
lag til stående applaus. Ukentlige øvinger gjør at 
resultatet blir skikkelig bra, så hvis du liker å synge 
vil du føle deg som hjemme her. Med mange andre 
flinke sangere blir du mye flinkere selv også. Som 
ordet blandakor betyr vil det altså være mulighet for 
både menn og kvinner å synge her.

Bygg:Verkstedet
Dette er handymennene og handykvinnene på Bygg- 
og Miljøteknikk. Hvis det er noen som virkelig kan 
mekke og fikse på ting er det B:V! De arrangerer 
alt fra sykkelmekkekurs til høyttalerkurs. Her er det 
også mulighet til å låne verktøy hvis du skulle tren-
ge noe til egne prosjekter.

Vandrende Bjelke
Turgruppa til H.M. Aarhønen. VB har turer over land 
og strand, alt fra Snøhettatur til surfetur til Stadt. 
Med andre ord et drøss av muligheter for deg som 
liker tur og friluftsliv! De har også arrangert skred-
kurs. En veldig trivelig gjeng, og de arrangerer dags-
tur for førsteklasse rett etter fadderperioden.  

Piker Med Spiker
PMS er undergruppen som arrangerer byggrelater-
te kurs, eksklusivt for byggjenter. I ¬fjor arranger-
te denne undergruppen blant annet sminkekurs på 
Make Up Store, matkurs med Svanhild Sunde fra 
matbloggen Spis Nyt Lev og foredrag fra Berit La-
anke, forskningssjef ved SINTEF, om hvordan det er 
å være jente i byggebransjen. Gutter har dessverre 
ikke mulighet til å bli med her. 

Semen
Et mystisk kvinnekor kledd ut som munker. Ingen vet 
helt hvem som er med her heller.

Undergruppene er stedet å ha det gøy når fadderperioden er ferdig, og her er det 
mange forskjellige aktiviteter man kan bli med på! Det er også gode muligheter til å bli 
kjent med byggstudenter på tvers av klassetrinnene.





 

Stand på Stripa
Informasjonsmøte 

GrillinG Bedriftspresentasjoner

Vår hovedsamarbeidspartner:

MiljøK Karriere
KonKurranser

TEKNOLOGIPORTEN

Søknadsfrist 30.08.
For mer informasjon gå inn på  

www.teknologiporten.no

Teknologiporten arrangerer bedriftspresentasjoner og karrieredager 
for teknologistudentene ved NTNU. Organisasjonen består av i 

overkant av 30 studenter, og vi søker i høst nye medarbeidere til flere 
ulike stillinger, bl.a. som bedriftskontakt, og innen IT og markedsføring! 
I Teknologiporten kommer du tett på næringslivet, og får mange nye 
venner fra andre linjer og årskull gjennom våre internarrangementer. 

Søk innen 30. auguSt!
Dato verDt å merke seg:
Tirsdag 25. augusT//

I tillegg står vi på stand hver dag i august - vi gleder oss til å møte dere der!

SØK PÅ: 
WWW.TEKNOLOGIPORTEN.NO

Informasjonsmøte med Teknologiporten, med 
påfølgende grilling med gratis grillmat

aarhonenHow
How to: Sende inn sladder

1. Åpne internettleseren din, for eksempel Google Chrome, Safari eller Internet Explo-
rer.
2. Skriv ”aarhonen.no” i søkefeltet.
3. Trykk på ”Enter” for å gå til denne siden (hjemmesiden til linjeforeningen, red. 
anm.).
4. Trykk på ”Logg inn” når du har kommet inn på denne siden.

5. Skriv inn brukernavnet og passor-
det ditt under hhv. ”Brukernavn” og 
”Passord”. 
6.  Trykk på ”Log in” for å logge inn. 
Gratulerer, du er nå pålogget!
7. Nå kommer du til forsiden, og her 
skal du trykke på ”Spikers”.
8. Scroll litt nedover siden til du ser 
”Bidra med sladder her:”, og skriv inn 
sladdet du vil bidra med.
9. Skriv inn den firesifrede koden 
under ”Skriv inn koden over:”.
10. Trykk på ”Send”.
11. Du har nå sendt inn sladder! Takk 
for at du bidrar med sladder! 



Hvor er du fra? 
Hva er ditt beste minne  
fra fadderperioden?

Tobias Moussaoui 
Ansenes

Begynner i 2.

 - Dollarkollen! 
(Neskollen, Årnes, 
red. anm.)
 - Låvefesten og 
raven. Der skjedde 
det mye sykt!

”Bodega-Brit”
Nappen

Begynner i 2.

 - Sandvika.
 - Raven helt frem 
til klokka 9. Jeg 
husker ikke så 
mye etter det. I 
tillegg må det vel 
være alle de nye 
vennene jeg fikk!

Selena Gomez 
Går dessverre ikke Bygg

Simen Wahlstrøm er Skogvok-
ter i H.M. Aarhønen og har 
blant annet ansvaret for å 
arrangere fadderperioden (FP).

Kan du kort beskrive fadderpe-
rioden?
Fadderperioden er der for å gi nye 
studenter en god start på studietiden. 
Arrangementne er der for å bringe 
studentene sammen slik at de kan 
bli kjent. Dette medbringer også selv-
følgelig mye morro og det er mange 
bra arrangementer. Du kommer til 
å stifte vennskap og ha opplevelser 
som varer livet ut. I tillegg blir du 
kjent med studiet ditt og se litt hvor-
dan det fungerer.

Hva er det som gjør denne 
fadderperioden helt unik? 
Hver fadderperiode vil være helt 
spesiell. Dette er fordi det er nye 
studenter som deltar hvert år. Det 
som kommer til å gjøre FP2015 helt 
spesiell, er de nye studentene som 
begynner i år, og at de kommer til 
å gjøre FP sykt morsom!

Hva gjør du som Skogvokter?

Som Skogvokter har jeg i løpet av 
våren hatt ansvaret for å planleg-
ge og koordinere fadderperioen. Den 
viktigste oppgaven kommer nå, og 
det er å sørge for at fadderperioden 
blir best mulig for flest mulig nye 
studenter.

Hvilke dager er det man ikke 
må gå glipp av?
Hvert arrangement i fadderperioden 
har noe ved seg man ikke bør gå 
glipp av. Likevel er det fullt forståelig 
at man ikke orker eller har anledning 
til å være med på alt. Jeg skal prø-
ve å trekke fram noen gullkorn:
 Det er viktig å være med på 
et av de første arrangementene for å 
bli kjent med noen fort. 
 Ravefest med arkitekt er 
også et bra arrangement og en fin 
anledning til å bli kjent med/sjekke 
opp noen på en annen linje. Da vil 
jeg også trekke fram linjebandaften 
med Ingeniørvitenskap og IKT, som 
er folk vi kommer til å ha mye å 
gjøre med etterhvert.
 Låvefesten er heller ikke noe 
man kan gå glipp av. Denne har 
lange tradisjoner for å være en av 
de beste arrangemente.  
Få også med deg finalen som er 
immatrikuleringsballet, 9. september.

Hva er ditt beste minne fra 
fadderperioden?
Aarhønekroa. Det var veldig bra at 
Kroa hadde åpent og ble et sam-
lingspunkt for alle faddergruppene. 
Det ble mange kvelder som startet 
her og endte på Samfundet. Håper 
dette er noe som folk kommer til å 
legge merke til i år også. 

Har du som faddersjef noen 
eksperttips til de nye studen-
tene?
Det viktigste er at du holder ditt 
eget tempo. Syns du programmet 
blir for hardt og ikke orker å være 
med på alle arrangementene, så 
ta deg en hviledag. Du må heller 
ikke føle for noen form for drikke-/
festepress. I tillegg er det viktig at 
du får i deg nok mat, drikke og 
søvn (lykke til, red. anm.). Det er 
viktig å starte studietiden med gode 
rutiner.

Hvem skal man ta kontakt 
med hvis man lurer på noe 
rundt opplegget eller fadder-
perioden?
Har du spørsmål er det bare å 
henvende deg til nettsiden el-
ler noen du kjenner (faddere og    
Hovedstyret er veldig hjelpsomme, 
red. anm.). Ellers er det bare å 
sende mail til simenwah@gmail.com.

 - De nye   
studentene 
gjør FP2015 
helt spesiell!

”Det er viktig å få 
nok søvn!”

Simen Wahlstrøm



Arrangementer
Immatrikuleringsball, 9. september
Tur til Åre, januar

Bursdagsfesten, februar
Aarhønelekene, mars

17. maifrokost

Spørsmål 1: 
Gjennomsnittsmennesket på jorda er bare 162 cm høyt og har en 
gjennomsnittspenis på 6 og en halv cm. Gjennomsnitts hudfargen på 
mennesket er mahagoney, og kan finnes på averagehumanskincolor.gov. 
Gjenomsnittsmennesket har ca 5 liter rent vann i kroppen. Hvis jeg 
drikker 10 halvlitere, kan jeg da si at kroppen min er for det meste 
øl? (retorisk spørsmål) Uansett, hva er egentlig volumet til ett mennes-
ke målt i liter? 
 
Spørsmål 2:
Anta null friksjon (altså ingenluftmotstand og gravitasjon, red. anm.). 
Det skjer en eksplosjon under bakken, og plutselig står Autobahn 
rett opp i været! Ånei, der kommer Tage i sin Yaris og er oppe i 
100km/t. Bremsene hans har sluttet å fungere, og han blir skutt opp 
akkurat i retning månen! Han har ikke mistet noe fart! Hvor lang tid 
tar det før Tage kræsjer inn i månen.*

Spørsmål 3: 
Har du sett GoogleMaps bilen? Nei, ikke jeg heller, men den har sett 
meg ved to anledninger. Hva drev egentlig de folka med? Hva snak-
ket de om? De må ha hatt en så fet veilek at de bare ikke ville gå 
ut av bilen noen gang igjen. Så google tenkte, la oss bare lime på 
to gamle iphone 3 og ta bilder nå og da. Fra Lindesnes til Nord-Nor-
ge har den kjørt, inn og ut av de trangeste daler og i inn hver min-
ste blindvei i hele byen. Spørsmålet er: Hvor mange kilometer offentlig 
vei har vi egentlig i Norge?

*Hvis noen skal komme å kverulere med noe unnslipningshastighet 
eller noe annet fiksfakseri og heksestudier, kan de lage sin egen quiz. 

Vet du svaret på disse spørsmålene? Send inn svaret til spikers@
aarhonen.no, og vær med i trekningen av en bong med verdi 100 
kroner til bruk på Aarhønekroa.

QUIZ
Laget av: GTAge ”Severin Suveren” Wærdahl



Add meg på Snap!

Tag bildene dine med #spikersk...
...og kanskje bildene dine kommer i neste utgave!

aarhonen_gossip


