
 
 
 
 
 

 
August/september 2007 

REBUSLØPET 
     IMM.BALLET 
          DOMMENE 
                OG MYE MER... 



                                                              Spikers Kårner 05-2007 

- 2 - 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Spikers Kårner 

05 – 2007 
 

 
 
Redacteur:  
Idun Rømcke Høiseth 
 
Bidragsytere: 
Joakim Sellevold 
Signe Lakså 
Stein Are Berg 
Paal Garborg 
Truls Pedersen 
Yvonne Skaare 
Live Fevåg 
Per Lunke 

 
 
 
 

August/september 
2007 

 
[Innhold] 

 

Redacteuren   3 
Kanzlerklukk   4 
Krosjefens hjørne  5 
1. dag på Kjeller’n  6 
Immatrikuleringsdagen 7 
Grillkurs   9 
Go-cart og bowling  11 
Singfest   12 
Quizkveld   14 
Rebusløp   15 
Volleyballturnering  18 
Immatrikuleringsball  19 
Midtsideparene  21 
Sylan    22 
Dommene   25 
Ukens drink   36 
Sladder   39 
 



                                                              Spikers Kårner 05-2007 

- 3 - 

 

 
 
Da var fadderperioden (endelig) over, skal bli godt å slappe av i 
et par uker før UKA begynner for fullt. Må bare få si at årets 
førsteklassekull er knall, for et oppmøte og engasjement på 
arrangementer er det sjeldent jeg har sett, selv til bygg å være.  
 

Siden den spede start for vel en måned siden, med klamme 
håndtrykk og flakkende blikk, har det blitt festet villt på Kjeller’n 
med blant annet hopping til Brandenburger Tor og øltrakting til 
den store gullmedalje. I tillegg har vi festet hardt på Sing (for 
hardt i følge Sing) og svingt oss til kjære UFO på Imm.ballet. Det 
har også vært innslag av mer sporty arrangementer som 
volleyballturnering, bowling og rebusløp. Under rebusløpet fikk 
de nye vist at de overhodet ikke er redde for å ta seg selv litt 
uhøytidlig, og godt er det…det er slike folk vi vil ha på bygg. 
 

I tillegg er det blitt knyttet mer enn bare vennskapelige bånd 
mellom de nye førsteklassingene, mellom første og faddere og 
generelt ellers på bygg. Alt dette kan dere lese om på siste 
side… 
 

Og for de som ikke fikk med seg hvorfor de 
egentlig måtte ta en slurk av bygg sin 
egenkomponerte drink, kan dere lese 
dommene her. 
 

Til slutt vil jeg bare oppfordre alle til å 
fortsette å komme på arrangementene vi 
holder, selv om skolen kanskje har begynt for 
fullt… 
 

Idun Rømcke Høiseth 
Redacteur, H.M. Aarhønen 
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Hei alle nye og gamle!  
 
Først og fremst vil jeg takke alle for en flott fadderperiode! Faddere, 
styrer og alle andre skal ha en stor takk for ukene som har vært.  Selv 
om værgudene har vært alt annet enn samarbeidsvillige har 
oppmøtet vært over all forventning. Jeg tror og håper at det betyr at 
folk har hatt det kult! Fadderperioden er dessverre over for i år, men 
frykt ikke…  
 
Utover året har vi flere arrangementer i Hennes Majestets rike. Blant 
annet kan jeg nevnte at vi skal ha vår årlige visning av Flåklypa 
Grandprix, med dertil egnede skåler. Vi skal også på den årlige turen til 
Åre i Sverige, og opp i Bymarka for å avholde Aarhønelekene.  
 
Dette og mye mer skjer utover. Krostyret vil skape liv og røre på 
Kjeller’n. Dette leser dere mer om i Krosjefens Hjørne. Industrikontakten 
vil arrangere de kjente og kjære bedriftspresentasjonene og med tiden 
blir det også byggrevy. I tillegg har vi alt fra korps til turgruppe for de 
som er interesserte. Kort sagt: moroa er ikke over enda!  
 
Til slutt vil jeg si at det har vært kjempemoro å møte dere nye, og jeg 
gleder meg til å bli kjent med flere! Det har vært utrolig kult å se det 
engasjementet dere har vist! Dersom noen lurer 
på noe eller har et forslag å komme med er det 
bare å ta kontakt på mail, eller kom en tur innom 
”Høna” i kontortiden vår!  
 
Takk-for-en-kul-fadderperiode-klukk fra 
 

 
Kanzler, H.M.Aarhønen 
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Hei 
 
Da var fadderperiodens herligheter vel overstått. Håper at 
dere har hatt det like gøy som meg oppe på Kjeller’n. Det har 
vært god oppslutning om alle arrangementene våre, kanskje 
litt for god noen kvelder, da det har vært litt mange inne på 
en gang. 
 
Utover høsten så skal vi ha åpent flere kvelder, først ut kommer 
Full før barne-tv fest den 29. september. Da åpner vi tidlig på 
dagen, slik at vi rekker å komme godt i gang til barne-tv. Etter 
det så kommer UKA i en heseblesende fart. Under UKA blir det 
sikkert flere vors, men det er litt vanskelig å si før programmet 
er sluppet. Etter UKA holder vi åpent 
før 80-tallsfesten og har langåpent 
for siste gang i semesteret. 
 
Så jeg håper vi møtes over en øl på 
Kjeller’n ganske snart. 
 
Helsing  
Krisoffer Kåsin  
Krosjef, H.M. Aarhønen 
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1. dag på Kjeller’n 
Av Joakim Sellevold 

 
Mandag var det duket for 
grilling og moro på 
Kjeller’n. Etter ankomst 
med buss fikk de nye 
byggstudentene en kinkig 
oppgave. Viktige 
momenter i 
oppgaveteksten omfatter 
delte spillkort og 
sosialisering.  Mange 

kreative løsninger kom for dagen, og litt etter litt ble Kjeller’n fylt  
opp. Trondheimsværet 
imponerte ikke, og fire 
partytelt ble satt opp, mens 
grillen gjorde seg varm. Da 
kom for sikkerhets skyld solen 
frem en liten tur, og 
virkningen lot ikke vente på 
seg. Lek og krumspring - med 
og uten øl - var snart i gang. 
Utenfor gikk kubbene varme i 
seriøs og beinhard konkurranse. Innen Kjeller’ns lune vegger  
var utfordringen å tømme trakter, ølbokser og drinker raskest mulig.  

Også dette gikk det sport i! 
Utover kvelden ble klientellet 
tynnet ut, men promillen økte. 
Jaggu var det ikke litt 
bevegelse på dansegulvet 
også. Helt til slutt kom 
Brandenburger Tor, og dermed 
var enda en vellykket kveld på 
Kjeller’n komplett!  
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Immatrikuleringsdagen 
Av Signe Lakså 

 
Så var det tid for at de Raatne Æg skulle immatrikuleres hos 
NTNU-Bygg. Seremonien gikk sin vante gang, og H.M. 
Aarhønen fikk vise de nye historien om hvordan Aarhønen ble 
til. Alle fikk faddergrupper og prøvelsene, før det bar ut for å 
ta bilder, kjøpe bonger, hilse på fadderne sine og mye mer.  
 

Etter en del vandring 
rundt på skolen, gikk 
alle sammen opp til 
Kjeller’n med sine 
faddergrupper. Vi 
hadde håpet og 
bedt om godt vær, 
men trøndergudene 
var ikke så blide i 
dag heller så enkelte 
kom opp veldig 
våte! Men da var 
det bra at det var stappfullt og varmt inne på Kjeller’n.  
Partytelt utenfor hjalp og til at folk holdt seg tørre, og det ble 
god stemning både ute og inne.  
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Krostyret hadde i 
år måtte investere 
i FIRE partytelt for 
å ha et tak over 
hodet til alle. I 
tillegg til veldig 
mange nye 1. og 
4. klassinger, var 
det også en del 
internasjonale 

studenter som ville være med på moroa. De var gledelig 
overrasket over ølprisene på Kjeller’n, og det virket som de 
koste seg.  
 

Inne på Kjeller’n 
var det høy 
partyfaktor, og en 
del av de nye fikk 
virkelig oppleve 
hva trakting av øl 
er. Men ryktene 
om enormt lange 
køer på Imm.festen 
på Samfundet i fjor 
spredde seg som 
ild i tørt gress, og klokken 21 var det nesten helt tomt på 
Kjeller’n. Det var bare en hard kjerne av Hovedstyret, Krostyret 
og noen internasjonale som var igjen. Da vi endelig  
fikk rotet oss ned til Samfundet, var det mange som hadde 
kapitulert og dratt fra Samfundet. Men noen tidligere nervøse 
4. klassefaddere hadde i alle fall løsnet opp på dansegulvet. 
Hehehe… 
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Folkemuseet på Sverresborg og 
grillkurs 

Av Stein Are Berg 
 
De nye 
fjerdeklassingene, med 
faddere, møtte opp i 
stort antall og 
uforskammet god form, 
etter pub-til-pub-runden 
sin dagen før. Var det 
for å innta litt kulturell 
føde, eller var det saftig 
grillmat som lokket? 
Uansett ble vi tatt godt imot og vist rundt på Sverresborg 
folkemuseum. Under omvisninga fikk vi innblikk i hvordan 
bønder bodde og levde i gamle Norge. Under besøk i kirka 

ble menn og kvinner satt 
på hver sin side, slik som 
var vanlig før i tida. Det 
var også muligheter for å 
studere gamle 
byggeskikker og 
forskjellene i 
byggetradisjoner mellom 
blant annet Oppdal og 
Trondheim.  

 
Etter at noen var lei av å leke med styltene som var tiltenkt 
den besøkende barnehagen, og de fleste var mette på 
kulturell føde, bar det over veien. Der ventet kokken Viggo for 
å lære oss å lage skikkelig mat. Viggo hadde handlet inn et 
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utvalg matvarer som nok aldri har sett innsiden av et 
hybelkjøkken før. Etter en grundig og nødvendig 
gjennomgang av hva de forskjellige matvarene var, fikk vi en  
innføring i kunsten å 
marinere. Kort fortalt: 
Olje, syre og smak 
(ellers er alt lov).  
Oppgavene å tilbrede 
svin, storfe, kylling, fisk 
og grønnsaker i 
forskjellige varianter og 
marinader ble fordelt 
på deltakerne. Etter at 
tilberedinga hadde vært en fryd for øyne og luktesans, så var  

det på tide at 
smaksløkene fikk det de 
hadde ventet på så  
lenge. Deltakerne fikk 
fråtse fritt i maten, men 
det var litt synd at ingen 
lenger husket hvilken 
marinade som var brukt 
på de forskjellige rettene. 

Alle ble til slutt overmette 
og da oppryddinga var 
ferdig var det faktisk mat 
til overs! En stor suksess 
tross trøndersk 
sommervær… 
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Go-kart og bowling på Heimdal 
Av Paal Garborg 

 
Så var det igjen tid for årets fartsfæst 
i Trondheim, byggstudentenes tur til 
Bowling 1 og Go-kart på Heimdal. 
Det var et uventet stort oppmøte av 
førstiser, nye fjerdeklassinger og 
faddere utenfor gode gamle 
Lerkendal. Noe som i ettertid ikke 
egentlig var så rart siden årets kull 

har vist seg til å være en svært sosial gjeng som stiller opp på det som 
er av arrangementer. Resultatet av dette sosiale engasjementet viste 
seg med at hele bowlingsenteret ble okkupert av glade byggstudenter 
og at det ikke var nok plasser på de bestilte bussene, og noen måtte 
belage seg på å vente til en ny buss  
ankom litt senere.  
 
På bowlingen var det smak og 
behag på om man ville svi av litt 
gummi på go-kart banen eller drive 
med kjegleveltende moro på 
bowlingbanene. Senteret serverte øl 
i store mengder, og det kom som en 
overraskelse på mange at man ikke 
kunne ta seg et par kjørepils før man skulle kjøre, men etter flere 
henvisninger til Vegtrafikkloven innså de at slaget var tapt. 

 
Go-karten tiltrakk seg alt fra 
fartsglade kjørere til nybegynnere 
som var redd for å sette seg inn i de 
hestekreftpakkede doningene på 
banen. Selvfølgelig var det folk som 
endte oppå dekkene, pekende feil 
vei, litt utforkjøringer her og flere 

kjedekollisjoner der, men dette var som forventet og uten alvorlige 
ulykker utover kvelden kan man si at det var en suksess. 
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Faddervors og Sing 
Av Truls Pedersen 

 
Nok en gjeng med alkoholtørste og høylytte ungdommer har inntatt 
Trondheim for å føre Byggs eldgamle tradisjoner videre. Som 
faddere var vår oppgave å hjelpe de inn på denne veien. Etter to 
dager på Kjeller’n med litt klein stemning, tror jeg det var først på 
faddervorsene at vi virkelig så hva som skjulte seg bak de forsiktige 
smilene og flakkende blikkene. Og jammen har vi ikke klart å nok en 
gang samle Norges drikkeelite. Det var shotting, trakting, og bratt 
flaskeføring, nok til å gi selv den mest hardbarka fadderen en stolt 
tåre i øyekroken.  
 

Noen faddere valgte å bruke 
vorset sitt til å bli meste mulig 
kjent med fadderbarna, og 
kjørte en vanlig, sosial stil. 
Andre valgte å innføre de nye 
i Trondheims karsk-tradisjoner, 
med stilren 96% på plastflaske 
og First Price kaffe. De siste la 
sin sjel i å skjenke de stakkers 
uvitende hinsides all forstand.  
 

Uansett har det gått hardt for seg de fleste steder. Ett sted måtte tre  
av fire jenter samt én gutt kaste inn 
håndkle og sendes hjem i taxi,  
alt etter en drikkelek ute av kontroll, 
en shotterunde for mange, og en 
evig kamp om en ledermedalje. Et 
annet sted måtte verten selv 
kapitulere, og ble observert med 
begge hender rundt sitt eget 
toalett. Så det var ikke bare 
fadderbarna det gikk hardt ut over.  
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Undertegnede tilhørte den 
gruppen faddere som burde vært 
sendt hjem i taxi, og Sing er derfor 
en mystisk, svart tåke bakerst i 
hodet. Men noen glimt er det 
likevel. Trappen utenfor 
studenthjemmet ble etter hvert 
mye mer populær er selve kjelleren 
som opprinnelig var beregnet på  

oss. Her foregikk salsadansing, klining, og 
drikking med uvanlig høy rølpefaktor. 
Ryktene skal ha det til at Sing i ettertid har 
sagt at dette var den verste festen de noen 
gang hadde hatt. Det viste seg nemlig at 
på dette tidspunktet var Sing fortsatt et 
sommerhotell, som inneholdt blant annet en 
franskmann som skulle tidlig opp fordi han 
syklet Norge på langs, og et tysk par som 
ville anmelde oss. Med andre ord var det 
veldig godt jobbet av alle sammen, og jeg 
håper alle hadde det gøy.  
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Aarhønequizen 
Av Yvonne Skaare 

 
Aarhønequizen i år var en 
stor suksess. Det skjedde 
på Klubben på Samfundet 
mandag ettermiddag. En 
del faddere og 
fadderbarn hadde nok 
hatt en rolig søndag, og 
derfor ladet opp 
batteriene til mer moro, for 

det var hele 170 som møtte opp!! Klubben var fylt til det maksimale, 
og det var god stemning! Folk var glade for stor variasjon på 
spørsmålene.  
Ekstra morsomt var det 
med musikk der man skulle 
gjette artist og tittel, og 
bilder av ting, kjente 
personer og 
kommunevåpen. 
Blæstesjef Kristoffer stilte 
opp med mikrofonen og 
ga oss god  

underholdning med artige 
kommentarer mellom 
spørsmålene han leste opp. 
Baren var litt sein til å åpne, 
men den åpnet etter hvert, 
og det til stor glede for folk. 
Maks poengsum var 74 
poeng, og vinnerlaget, 
Puddelrockerne var ikke 

altfor langt fra (tror det var 63 poeng). Premiene var masse godteri, 
og en Aarhøneklukk til hver av dem! 
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Rebusløp 
Av Idun Høiseth 

 
Etter en drøy uke med festing på Moholt og Samfundet var det tid for å 
bli litt kjent ellers i Trondheim også. Rebusløpet startet ved 
hovedbygningen og gikk innom de viktigste stedene i by’n, som 
Marinen, Nidarøhallen, Sykehuset og Samfundet. Oppmøte var bra  

med rundt 200 ivrige deltagere. Noen 
skjønte med en gang at det var lurt å 
smiske med hovedstyret (les: Iduns 
drømmelag), mens andre bommet grovt 
ved å kalle seg for team Horestyret…  
 
Ferden gikk til Samfundet hvor 
ølkassekonkurranse stod på programmet. 
Her ble det mye klemming og tafsing for å 
komme seg raskest i mål. Fadderne 
prøvde etter beste evne å ”hjelpe” 
fadderungene sine, noe som førte til at 
flere av lagene ble disket. 
 

Neste stopp på 
programmet var Marinen, 
hvor oppgaven var å 
gjenfortelle en historisk 
hendelse eller en kjent 
filmscene. Her fikk vi testet 
kreativiteten til de nye 
byggstudentene, og det 
var ikke mye å klage på. 
Hvor ”Juleevangeliet, fritt 
etter hukommelsen” og 
”landgangen i Normandie” var to av de bedre. Ofrer man seg såpass 
at man bader i Nidelva gir det mange ekstrapoeng. Nidelva er vel ikke 
akkurat kjent for å ha fristende badevann av ypperste kvalitet… 
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Videre ble man testet i 
Aarhønekunnskapene sine, og noen var 
nok mer kreative enn andre. Det var 
overraskende mange som fikk god 
score på denne delen av rebusen, tror 
kanskje fadderne følte de måtte veie 
opp for å ha bidratt til disking i 
ølkassekonkurransen. Vet noen forresten 
at grunnen til at Stripa kalles Stripa er 
fordi de gamle bonemaskinene lignet 
flymaskiner?! 

 
Siste stopp var Sykehuset hvor 
sangstemmene ble testet. Her 
ble stemningen etter hvert så 
god (les: medbrakt) at vi ble 
kastet bort. Sangene som ble 
lagd var både kreative og 
festlige, og et utvalg kan dere 
lese på neste side. 
 

Ferden endte på Dollys på 
Lerkendal hvor vinnerlaget 
ble kåret og hedret med 
supre premier☺. Stemningen 
holdt seg bra, selv om det 
tok en stund før vi fikk all den 
pizzaen vi var blitt lovet. Etter 
Dollys fortsatte ferden videre 
til Ricks og Down Town, for 
de som syntes det var litt 
tidlig å gi seg.  
 

 
Engelen i treet 

 
Gjeterne og dyrene i Juleevangeliet 

 
Jack og Rose fra Titanic, et vakkert par! 
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Volleyballturnering 
Av Idun Høiseth 

 
Onsdag 22. august var det tid for 
et av de mer sporty 
arrangementene i regi av 
Aarhønen, nemlig 
volleyballturnering. Heller ikke nå 
var det noe å si på oppmøte til de 
sportslige Raatne Æg, og for en 
gangs skyld var de trønderske 
værgudene på vår side.  
 

Volleyballferdighetene var strengt 
tatt varierende, og ballen fløy like 
mye over i den andre banen som 
over nettet. Men noen lag utmerket 
seg og gikk videre fra de første 
rundene. Etter mange spennende 
kamper stod vi igjen med et lag – A-
team – som skulle spille finale mot 
professorene. Dessverre hadde vi 
en sterk konkurrent i Norge – 
Argentina kampen, og 
publikumsoppmøte til denne spennende finalen var mildt sagt begredelig.  

Allikevel var stemningen på 
topp da A-team og 
professorene entret banen. 
Spenningen var til å ta og føle 
på, da ingen av lagene ledet 
med mer enn to poeng av 
gangen. Etter en intens kamp 
vant A-team, og ble kåret til 
årets volleyballag☺ 

 
Før finalen måtte vi, i tradisjonens navn, sjekke hvem som er best av 
Hovedstyret og Krostyret. Etter en spennende kamp med total mangel på 
teamfølelse og samarbeid i Hovedstyret ble vi overlegent slått av de to 
representantene fra Krostyret som stilte opp… 
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Immatrikuleringsballet 
Av Live Fevåg 

 
Immatrikuleringsballet er et av de mer 
tradisjonstunge begivenhetene 
Aarhønen arrangerer i løpet av året. 
Arrangementet samler byggstudenter 
helt fra første til femte klasse til fest i 
Storsalen på Samfundet. I år var det 
rekordoppslutning, billettene var blitt 
revet bort, så alt lå til rette for en flott 
kveld den 5. september. 
 

I sine fineste dresser og kjoler 
kom førsteklassingene inn i 
Storsalen, og vi ”gamlinger” 
måtte tenkte tilbake (samtidig 
som vi holdt takta og ropte, 
selvsagt). Aldri ble man mer 
overveldet av å gå inn i 
Storsalen enn som førsteklassing 
på immatrikuleringsballet, så 
fryktinngytende, med ”Avsky!” som øredøvende ekko fra alle 
kanter, så stor og mørk.  
 

Strindens Promenade Orchester 
sto for underholdningen i år, 
sammen med bidrag fra de 
glade munker og nonner i 
Semen og Beton. Og selvsagt 
kom gaver og hilsninger fra 
andre linjeforeninger. Mer 
detaljert kan det ikke bli, for 
som vanlig var det ingen som 

fikk med seg noe særlig av det som foregikk på scenen. Maten, 
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derimot, fikk vi med oss og byggstudentene kunne spise seg mette 
på svinemedaljong, ovnsstekte grønnsaker og hvitløksmarinerte 
småpoteter. 
 

Men kveldens 
høydepunkt var selvsagt 
opplesinga av 
dommene de Raatne 
Æg hadde fått etter 
prøvelsene som ble 
avholdt lørdag 
25.august. Det knøt seg 
nok i atskillige 
førsteklassemager for 
hver gang Kanzleren 
kom med sitt ”MEN...”, til 

jubel og applaus fra de eldre studentene. Den evige uenigheten 
om årets fydrikk var verre enn de foregående årene sine, kom i 
gang senere på kvelden, men man kunne vel kjapt konstatere at 
førsteklassingene ikke synes årets drikk var nam, den heller. Men ned 
måtte den, og etter å ha knelt for Regenten, har nå Æg-Tech-ene 
kommet inn i H.M. Aarhønens Riige. Og vi ønsker dem velkommen! 
 
Videre utover var 
det UFO som sto 
for swingmusikken, 
og etter at de 
hadde slått an 
siste akkord sånn 
litt over to, var det 
igjen åpent nach 
på Seilforeningen, 
for de som ville 
utnytte de siste 
nattetimene. 
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Midtsideparene 
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 Sylan  
Av Per Lunke 

 

Aldri har jeg vært oftere innom værmeldingssider på nettet enn uka 
før avreise til Sylan-tur med Vandrende Bjelke. Skulle vi få regn? Ble 
det kaldt? Hvor kaldt? Noen begynte å mumle om snø i 
høyereliggende strøk, men hvor høyt? 
 

Lettere skeptisk etter diverse dystre værutsikter gravde jeg dypt 
innerst i skapet og fant fram vinterklær for å pakke til tur. Vi skrev 
fortsatt august og jeg var sikker på at jeg kom til å bære meg skakk 
på altfor mye varme klær jeg ikke fikk bruk for. 
 

Avreise fra Lerkendalsbygget fredag gikk smertefritt for seg og etter 
to timer, 19 regnskurer og nesten uten å kjøre feil, dukket en rekke 
hvite fjell opp i horisonten. En rekke veldig hvite fjell faktisk, jeg 
kjente jeg ble mer og mer glad for den ekstra ullgenseren og 
vottene som lå i sekken. 
 

Da vi parkerte bilene hadde 
regndråpene gått over til en hvit, 
våt og kald sørpesnø som pent la 
seg over de til da tørre klærne 
våre. På med regntøy, på med 
ryggsekken og så var turen i 
gang. I følge turlederen var det 
bare et par timers rusling inn til 
teltplassen. Etter nesten tre timer 
skulle vi visstnok være nesten 
framme, måtte bare over den 
myra der først. Myra var 
selvfølgelig søkkvåt og dekket av 
et ikke veldig tynt lag med snø. 
Forhåpningene om en hyggelig 
tur forsvant i takt med følelsen i 
tærne, og tankene begynte å 
vandre til andre ting jeg kunne 

brukt denne helgen til, stort sett ting som ikke innebar snø eller telt. 
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Men det er ikke mye som skal til før 
man føler seg bedre, med tørre 
klær, et telt over hodet og en 
fortreffelig pølsemiddag steg 
humøret og kvelden ble faktisk 
ganske koselig. Natten derimot ble 
kald for oss som ikke hadde 
vintersovepose. 
 
Lørdag morgen lå Storsylen badet i 
sol, men snøen lå like tjukk og våt 
og gjorde at vi måtte finne på noe 
annet å gjøre enn å gå på topptur. 
Turen gikk da rundt fjellet og inn i Sverige og vi peilet oss raskt inn på  
Fiskå-høyden, en topp som blant byggstudenter fort får en høyere 
status enn de 1100 meterne over havet skulle tilsi. 
 

 
 
Etter denne bragden av en tindebestigning vendte vi tilbake til 
leiren og begynte å tenke på middag. Dette måtte i midlertidig 
drøye litt da de tøffeste gutta måtte prøve om det var mulig å gå 
på Storsylen likevel. Konklusjonen var at det var fult mulig for noen, 
men ikke hadde vært noen god idé for alle 12 i gruppa. 
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En nydelig gryterett ble tryllet fram på primusen og det ble nok en 
hyggelig kveld i teltet med kortspill, mens regnet plasket ned 
utenfor. Det positive med regn i forhold til snø er at det innebærer 
plussgrader, og savnet av vintersovepose var ikke like stort denne 
natten. 
 

 
 

Søndag morgen hadde snøen rundt teltene regnet bort og vi 
pakket sammen og begynte hjemturen. Myra var ikke blitt tørrere 
siden fredag, men det var opphold mens vi gikk og humøret var på 
topp ettersom vi var på vei tilbake til sivilisasjonen.  

 
Tilbake ved bilene fikk vi bruk for all vår 
tekniske kunnskap, da en av leiebilene 
hadde punktert. Den moderne bilen var 
ikke utstyrt med reservehjul, men med en 
kjekk liten sak som skulle pumpe 
tetningsmasse inn i dekket. Problemet 
med en sånn sak er at den er så liten og 
at det derfor tar tid å lete gjennom hele 
bilen for å finne den. 
 
Etter denne bragden kom vi oss av 
gårde, og med en burgerstopp i Stjørdal 

begynte det å gå opp for oss alle at vi var tilbake i sivilisasjonen 
igjen. Etter å ha kommet hjem, tatt en dusj og fått tint opp virket 
ikke lenger turen så ille, og etter et par dager var det nesten så man 
fikk lyst til å dra på tur igjen, for det er så sant som det er sagt:  

det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær! 
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Dommene 
 

MUSIQUE ENSEMBLE 
 
Da Den Ærede Jury ankom prøvelsene ble de møtt av Musique 
Ensemble, med rød løper og liflige toner. De Raatne Æg hadde 
forberedt seg godt med egenkomponerte sanger og festlige kostymer. 
I tillegg viste de utholdenhet ved å følge Den Ærede Jury fra post til 
post gjennom hele dagen. Juryen ble mektig imponert over 
bevertningen som blant annet bestod av spesiallagde muffins til hver 
og en av jurymedlemmene. Stemningen steg ytterligere da Den Ærede 
Jury blev massert av de Raatne Æg, og fikk låne deres instrumenter.  
 

MEN… 
 
De Raatne Æg presterte å møte opp på feil plass, slik at Den Ærede 
Jury måtte gå i stillhetens skygge på den første del av ferden. I tillegg 
var det tilfeller av overstadig beruselse allerede FRA FØRSTE TONE. 
Dette førte til at Den Ærede Jury - til tider – følte at de Raatne Æg, drev 
beskt harselas med dem. Saken ble ikke bedre av at de Raatne Æg 
urettmessig ervervet seg flere av de goder som de ga til Den Ærede 
Jury. I tillegg tok de Raatne Æg mye av oppmerksomheten da Den 
Ærede Jury skulle inspisere andre poster. Inntrykket av Ensemblet sank 
enda lavere da de spottet et av jurymedlemmene i sin 
egenkomponerte sang. 
 

Gruppen må derfor drikke… ENKEL DOSE! 
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TUNNEL I FJELL 
 
Sent på dagen ankom Den Ærede Jury fjellet der de Raatne Æg 
hadde konstruert en tunnel i Hennes Majestets navn. Tunnelen hadde 
tilholdssted i naturskjønne omgivelser. Etter en høytidlig åpning blev 
Juryen vist rundt inni fjellet. Det viste seg snart at tunnelen var godt 
egnet til dansing så vel som til klatring, og med pledd for varme nøt 
Den Ærede Jury lenge inspeksjonen. Det viste seg senere at tunnelen 
var nøyaktig dimensjonert i forhold til Juryens fremkomstmiddel. Det skal 
også nevnes at gruppen hadde skapt fin logo og en likhet av Hennes 
Majestet i LEGOKLOSSER. Dette behaget Juryen i den aller høyeste 
grad.  
 

MEN... 
 
Da Den Ærede Jury var dypt inne i tunnelen, blev den med ett 
oppmerksom på at konstruksjonen manglet brannslokningsapparater 
og nødutganger. Med frykt for sine liv, fortsatte Juryen likevel innover 
på leting etter Fjellbekk. Det fantes ingen Fjellbekk. I et desperat forsøk 
på å komme seg ut av den farlige tunnelen søkte derfor deler av 
Juryen opp i høyden. HMS-utstyr som stiger og hjelmer fantes ikke, og 
den høye konstruksjonen svaiet kraftig i vinden. Det var derfor med nød 
og neppe at Den Ærede Jury kom seg gjennom med livet i behold. 
 

Gruppen må derfor, så absolutt, drikke... DOBBEL DOSE! 
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UTEDO 
 
Ved Den Ærede Jurys ankomst ved utedoen blev de straks fortalt at de 
Raatne Æg var blitt frastjålet sine utedomaterialer kvelden før. Juryen 
var derfor svært imponert over det de så. Doens komfort og 
brukervennlighet var upåklagelig, og konstruksjonen var i seg selv 
stødig og pent dekorert med bilder av Hennes Majestet, og Hennes 
Hovedstyre. Hygienen var ivaretatt, uten at dette på noen måte 
hindret sosialt samvær blant de trengende. Bevertningen behaget Den 
Ærede Jury, som også satte pris på byggrelatert reklame og lesestoff. I 
tillegg var ventilasjonen god. 
 

MEN... 
 
Da utedoen skulle benyttes blev Den Ærede Jury – såvel mannlige som 
kvinnelige medlemmer - oppfordret til a ta utedoen i bruk SITTENDE. 
Dette opplevdes rart, og litt krenkende. Vel inne blev det så oppdaget 
at en isende vind blåste tvers gjennom konstruksjonen. Som fysisk 
adskillelse mellom de to toalettene fantes kun en tynn bladhylle, og 
Den Ærede Jury merket til sin forferdelse, at det ikke var noe sted å 
sette fra seg drikke. Dette var i ettertiden et mindre problem, da 
sittegruppen i venterommet kollapset fullstendig under bruk av Den 
Ærede Jury. Juryen strides: Var dette sabotasje eller et hånlig pek? 
 

Gruppen må i så måte... IKKE DRIKKE 
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HYBEL 
 

Allerede før Den Ærede Jury ankom hybelen som de Raatne Æg 
hadde fått i oppgave å konstruere kom det Juryen for øre at det var 
hybelfest på gang. Spente og i godt humør møtte de derfor opp for å 
inspisere. Hybelen hadde solide vegger og vindu med utsikt inn mot 
sentrum, og vel inni var det rikelig med både mat og drikke for den 
som ønsket det. Alt av hvitevarene var på plass, og det var innredet 
med alt en kan forvente å finne i en moderne studentbolig. Den Ærede 
Jury noterte seg også et variert og godt utvalg av lesestoff for 
studenter.  
 

MEN… 
 

Da Den Ærede Jury ankom var allerede hybelfesten godt i gang. Så 
godt i gang at festen knapt syntes å legge merke til Juryen – I DET HELE 
TATT. Faktisk var det så mange i hybelen at flere Jurymedlemmer IKKE 
KOM INN. I tillegg dukket det opp problemer ovenfra mens hybelen ble 
inspisert. Da blev det ikke bedre at taket både var skjevt og lekk. 
Enkelte av hybelboerne hadde på dette tidspunktet tatt bolig i 
takkonstruksjonen, og sølte alkoholholdig fluidum på Den Ærede Jury. 
Funn av våpen i hybelen knuste til slutt alle illusjoner om HMS, og vekket 
vemmelse og frykt blant Jurymedlemmene. Til sist må det også 
påpekes at ingen hybel er komplett uten seng der man kan sove eller 
bli kjent med andre.  
 

Gruppen må derfor drikke… ENKEL DOSE!  
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BYGG VM 
 

Da Den Ærede Jury ankom Bygg-VM ble Den møtt av levende reklame 
for dette store arrangement, og ble utdelt praktfulle roser. Det var stor 
stemning og svært folksomt. Verktøyet ble utdelt etter evne, og 
deltagende Raatne Æg bøyde seg i støvet for Juryens overlegenhet. 
Den Ærede Jury ble gledelig overrasket over at hver deltagende ble 
premiert, selv om prestasjonene var av en svært variabel natur. Det var 
også fornøyelig at den Gemene hop, og da spesielt den yngre garde, 
fikk prøve seg på øvelsene. 

 
MEN… 

 
Når Den Ærede Jury ankom, manglet det både presentasjon og 
befaring av området, noe som medførte totalt kaos. Noen av øvelsene 
overgikk sågar Den Ærede Jurys svært betydelige evner. Kreativiteten 
var det så som så med, og verneutstyr kom sent uti øvelsene. HMS var i 
så måte et fremmedord for gruppen, og Hennes Majestet stiller i tillegg 
store spørsmålstegn ved arrangementets generelle fremtoning. 
Premieutdelingen vekket dyp tvil hos Den Ærede Jury da denne 
fortonet seg mer som bestikkelser i det stille. Den Ærede Jurys store 
prestasjoner, ble i så måte verken annonsert eller lagt merke til. 

 

Gruppen må derfor drikke… TRIPPEL DOSE! 
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BETONGKONSTRUKSJON 
 

De Raatne Æg hadde valgt å vise sine kunnskaper innen 
betongkonstruksjoner for Hennes Majestet og Den Ærede Jury ved å 
bringe for dagen - en ølkilde. Kilden hadde form som en fontene, med 
geometri og dimensjoner som bare ekte ingeniører - uten innblanding 
fra arkitekter kan konstruere. Før avdukingen av konstruksjonen ble Den 
Ærede Jury meget behaget over sitteplasser og nøye gjennomtenkte 
gaver. Ved et knappetrykk var kilden i gang hvorpå edle dråper rislet 
lystig nedover fontenen med laminerte bilder av Den Ærede Jury. Etter 
nøyere inspeksjon av konstruksjonstegninger og armeringsoverdekning 
ble Den Ærede Jury invitert til prøvesmaking, direkte fra Den Evige 
ølkilde. 
 

MEN… 
 

Bak den hvitmalte betongfasaden var det gjort forsøk på å skjule flere 
feil og mangler for Juryens granskende øyne. Konstruksjonen var svært 
utstabil, med fare for flate tær i kildens nærhet. Under prøvesmakingen 
var det stor forvirring blant De Raatne Æg om hvilken sort øl kilden 
produserte. Juryen fant også en fugleunge svømmende - tydelig 
beruset - rundt i ølkilden. Hennes Majestet er forferdet over at de 
Raatne Æg serverer Hennes barn alkohol før de har nådd myndig 
alder. DESSUTEN VAR ØLET TAMT! Sist men ikke minst må det påpekes at 
Den Evige Ølkilde ikke var spesielt evig! Da medlemmer fra Den Ærede 
Jury ville returnere litt senere på dagen for å meske seg med mer øl fra 
kilden, ble det bare funnet en tom plass i Nordre gate. 
 

Gruppen må derfor absolutt drikke… DOBBEL DOSE! 
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TRANSPORT 
 
Den Ærede Jury ankom en praktfull farkost overlesset med de deiligste 
retter. Farkosten var egenhendig produsert av De Raatne Æg, noe som 
behaget Den Ærede Jury over måte. Allsidigheten ble til stadighet 
utprøvet, og viste seg å være mer enn god nok. Dersom det var noen 
tvil om gruppens tilhørighet, var denne snart blåst vekk med vakre 
drakter og kjegler. Framkomstmidlets plass i Hennes Majestets Rike ble 
godt profilert, og plassmangel var aldri noe problem. Gjennom hele 
ferden var De Raatne Æg oppmerksomme og serviceinnstilte og la for 
dagen et enestående engasjement. 
 

MEN… 
 
Da Den Ærede Jury ankom på det avtalte møtested, ble de lamslått. 
Fremkomstmiddelet var borte, hadde det forsvunnet? I mangel av et 
hjulbasert trillemiddel måtte juryen bruke sine arme ben, og spasere 
fram til Nordre Gate. Dette stuntet falt ikke i smak hos Den Ærede Jury. 
Da Juryen endelig kom fram, var farkosten full av hull, både i gulv og 
overbygg. Vinden rev og slet i farkosten, og Den Ærede Jury fikk kun 
tynne tepper som beskyttelse. Katastrofen var et faktum da kjøretøyet 
falt fra hverandre under transporten og totalhavarerte to meter før siste 
stopp. Hennes Majestet ble også svært skuffet over mangelen på 
vinger i utsmykningen og farkostens flygedyktighet. 
 

Gruppen må derfor drikke… CHAMPAGNEBRUS! 
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SAUNA 
 
På en dag med tradisjonelt trøndersk sommervær så Den Ærede Jury 
frem til å varme seg i en lun sauna. Juryen ble godt mottatt av 
håndkleholdende Raatne Æg. Gruppen var jevnt over svært 
serviceinnstilte, og vel inne i saunaen var det varmt og hyggelig. 
Fyrbøteren regulerte temperaturen på tilfredsstillende vis, og den finske 
serveringen var det ingenting å si på. Konstruksjonen besto harde 
stabilitetsprøver, og fremviste god byggeskikk, med gjenbruk av 
materialer, isolasjon og damp- og vindsperrer. Det behaget Juryen 
overmåte at Saunaen ble holdt varm og åpen med høyt humør lenge 
etter inspeksjonen. 
 

MEN... 
 

Hennes Majestet er forferdet over at Juryen måtte skifte mens den 
gemene hop hadde fritt innsyn. Den Ærede Jury ble også plaget under 
omkledningen uten at noen grep inn. Vel inne i saunaen måtte Juryen 
stole på de Raatne Ægs vurdering for å vite temperatur og fuktighet, 
da både termometer og hygrometer manglet. Under en utvendig 
inspeksjon fremkom det at det manglet betydelige mengder isolasjon 
til å tilfredsstille kravene i TEK. Sikkerheten var under enhver kritikk idet 
det var så mørkt at Den Ærede Jury lett kunne falle over varmekilden. 
Hennes Majestet er sjokkert over kombinasjonen av flammer, vodka og 
himling av papir som lett kunne føre til en katastrofal bybrann når det 
sammenholdes med det betydelige gasslager gruppen hadde skaffet. 
 

Gruppen må derfor drikke… ENKEL DOSE! 
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LEKEPLASS 
 
De Raatne Æg hadde en god mottakelse av Den Ærede Jury, med 
varmende og velsmakende drikke på en ellers så kald dag. De Raatne 
Æg underholdt den yngre garde med lek og moro i mange timer med 
stor entusiasme. Den Ærede Jurys sikkerhet var tenkt på gjennom 
skilting av farer og hjelm til sykkelløpet. Den Ærede Jury moret seg 
meget med å kaste krem på De Raatne Æg, sykle og grave etter 
skatter - eller sågar bare grave i sandkassen. De lekene som var hadde 
fleksible regler, noe som falt Den Ærede Jury godt i smak. 
 

MEN… 
 
De Raatne Ægs lekeplass lignet mer på et tivoli. Det fantes inget ekte 
lekeapparatur for Den Ærede Jury å leke fritt på, og de konstruksjoner 
som var oppført var av svært tvilsom karakter. En konstruert tunnel 
skulle vise byggingeniørens eminente kunnskaper innen konstruksjon, 
men latterliggjorde heller denne urnorske tradisjonen. Tunnelen var 
svært dårlig sikret og meget ustødig. Dette fikk store konsekvenser for 
en av Den Ærede Jurys medlemmer. Fremkomstmidlene og vippen 
som ble brukt under sykkelløpet var ikke dimensjonert for bruk av Den 
Ærede Jury. Dette resulterte i sammenbrudd av fremkomstmidlene og 
skremmende store nedbøyinger av vippen.  
 

Gruppen må derfor drikke... TRIPPEL DOSE! 
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KJENT BYGGVERK 
 
De Raatne Æg hadde valgt å vise sine kunnskaper innen bygningskunst 
og arkitekturhistorie ved å lage en tro kopi av Eiffeltårnet i Paris. Den 
Ærede Jury ble mottatt på ekte fransk vis med kjeks, ost og druer. Det 
hele for at Den Ærede Jury skulle få følelsen av fransk kultur. Hele Den 
Ærede Jury var også representert i velsmakende modeller på en av 
avsatsene. Selve byggverket var oppført i moduler, noe som viser god 
bygningsteknisk innsikt. Dette ble bekreftet gjennom at to av Den 
Ærede Jurys medlemmer kunne klatre opp uten at konstruksjonens 
bæreevne ble trukket i tvil. Tårnet var hele 5 meter høyt, og sikret godt 
mot vind grunnet den store høyden. Rike detaljer var imponerende i 
henhold til originalen, slik at det estetiske inntykket var meget godt. 
 

MEN… 
 
De Raatne Æg visste ikke skalaen på byggverket de hadde oppført. 
Dette er graverende siden dimensjonene på en modell må stemme. 
Dette kan også være grunnen til at kun fire av Den Ærede Jury fikk 
plass i byggverket til enhver tid. I tillegg var representasjonen anonym 
og de Raatne Æg manglet uniformer. Under senere inspeksjon hadde 
dessuten byggverket stått ubevoktet, slik at enhver kunne komme og 
røre ved byggverket. Dette er uakseptabelt da byggverkets 
overflatebehandling ikke hadde hatt tilstrekkelig tørketid og fremdeles 
kunne smitte den uvitende. 
 

Gruppen må derfor så absolutt… IKKE DRIKKE!! 
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BRO OVER NORDRE 
 
På Den Ærede Jurys ferd nedover Nordre, ble de møtt av et ragende 
byggverk. De Raatne Æg viste klart hvem de tilhørte der de i vakre  
t-shorter ønsket Den Ærede Jury varmt velkommen. Kanzleren fikk æren 
av å åpne broen ikledd en majestetisk gullkrone. Trappen var dekorert 
med rød løper, som seg hør og bør når Den Ærede Jury er på 
inspeksjon. Juryen ble så betrygget av både et godkjenningskilt av 
konstruksjonen, og meget god stabilitet. På toppen av den veldige 
konstruksjonen ble Den Ærede Jury møtt med champagne og utsøkt 
bevertning. De Raatne Æg hadde hedret Hennes Majestet ved å gjøre 
et rede klart for henne, slik at hun hadde et sted å hvile sine vinger.  
 

MEN… 
 
De Raatne Æg hadde valgt å overse enkelte punkter i prøvelsen, der 
det der var spesifisert at det skulle bygges en BRO, ikke et STILLAS. Den 
Ærede Jury ble forferdet da de kom på toppen og kunne skue tvers 
gjennom broen. Dette følte de kvinnelige jurymedlemmene var spesielt 
krenkende. Det gjorde heller ikke saken bedre at et medlem av Den 
Ærede Jury satte fast sin sko imellom stillasdelene. Både da Den Ærede 
Jury skulle gå opp og ned av broen hadde de store problemer med å 
holde balansen på den ustødige rampen som i tillegg manglet 
rekkverk. Den Ærede Jury ble i tillegg SJOKKERT da de senere på 
dagen snudde seg og så at broen over Nordre hadde FORDUFTET i løse 
luften. Hva hadde skjedd?  
 

Gruppen må derfor drikke… DOBBEL DOSE! 
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Ukens drink: Byggs fy-drikk 
Av Truls Pedersen 

 
Lages i store mengder, og bare til formelle fester eller coctail-
parties. 
 
Før du begynner 
trenger du:  
 
• 2 stk. 10L bøtter 
• 1 stk. seriøst god 

blender 
• Sterk mage 
 
 
Så er det bare å sette i gang. Dette er en omfattende prosess, 
så pass på å sette av god tid. De viktigste ingrediensene går 
først: 
 
• 75 stk. meitemark renses og skylles(noen liker å beholde litt 

jord siden det er her proteinene ligger.) 
 
Dette blendes sammen med: 
 
• 1 stk. blodpølse  
• 4 pølser lungemos 
• 2 boks kattemat (valgfritt merke) 
• 4 flasker tran 
• Saften fra ”Gulp” kunstige mark. 
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Som alle vet skal alltid det tørre blandes først. Ha derfor dette i 
bøtten før du tilsetter innholdet fra blenderen. 
 
• 4 stk. kanelglass 
• 1 glass kebabkrydder 
• 1 glass hvitløkspulver 
• Litt hjortesalt 
• 5 pk. tørrgjær 
• En god håndfull salt 
 
Etter dette er det i grunnen bare å slå seg løs med blenderen 
og smake seg frem til den magiske smaken. Men det er viktig 
å få med alle ingrediensene: 
 
• 4 flasker akevittessens 
• 4 flasker brandyessens 
• Litt soyasaus 
• Grillolje med hvitløk 
• 1/2L morsmelkerstatning (vanlig morsmelk er ofte å 

foretrekke) 
• 2 stk. purre 
• 1 pk. rosiner 
• 2L frityrolje 
• 2 pk. surkål 
• Gammelost (viktig at den lukter som et tre dager gammelt 

lik, spør i butikken hvis du er i tvil) 
• 1 glass sylteagurk 
• 1 glass rødbeter 
• 1 flaske lettøl 
• 4 stk. bananer 
• 1 stk. stor boks leverpostei 
• Fetaost med hvitløk 
• Popkorn 
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• 1 glass oliven 
• Maissaft 
 
Nå er det viktig å samle tankene, for det er her essensen i 
drinken virkelig skal komme frem.  
 
• 1 stk. griseøre med hår legges i blenderen sammen med 

valgfri væske (gjerne tran).  
 
Det kan gjerne være vanskelig å få kuttet opp alt. Det er her 
det er viktig å ha en skikkelig blender. Til nød kan en saks 
brukes. Uansett legges resten av griseøret oppi bøtten over 
natten for å få ut all kraften. 
 
Til slutt trenger du bare prikken over i’en. Problemet er at dette 
av og til kan være litt vanskelig å få tak i. Det vokser bare på 
spesielle steder, og det kreves tillatelse for å kunne høstes. Vi 
snakkes selvfølgelig om armhulehåret til to mannlige 
medlemmer av Krostyret. Dette 
strøes på toppen for farge og 
spiss på smaken. 
 
Da er det bare å sette det til å 
gjære over natten for å gjøre alt 
klart til festen neste dag. Enjoy!!! 
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Visste du at… 
 Hilde (2.) rotet med en 1. klassegutt første dagen på Kjeller’n i 

fadderperioden. 
 Ironisk nok fikk Hilde den samme gutten som fadderbarn dagen 

etter. 
 For dere i første som hadde trodd noe annet, øl-salget stenger 

klokken åtte. 
 To byggstudenter ble observert med en kjegle på hodet da de 

prøvde å snike seg inn på et utested. Det skal ikke ha gått så bra. 
 Ina (2.) og Fredrik(1.) fant sammen i fadderperioden, til tross for at 

Ina en natt ble henvist til en madrass på gulvet. 
 Hilde, fikk du autografen til Steffen Iversen da han sov over etter 

byn?? Se og Hør materiale? 
 Hvem er trakte-dama? 
 Pål Andre (1.) rotet med to forskjellige 2. klassejenter i løpet av de 

første to dagene på Kjeller’n, godt jobba! 
 Ingrid (2.) bestemte seg for å ta ekstra vare på Connies fadderbarn 

Espen (1.) på imm.ballet.  
 Sigurd (2.) fant seg en Omega-jente på Kjeller’n, det gjorde også 

Truls (2.), får bare håpe det var en annen jente:P 
 Torstein (2.) fikk napp hos en psykologi-jente etter badcom fest. 
 Anders (1.) rota med stud.assen sin… 
 Kristoffer fra Hovedstyret fått seg dame fra Industriell design(!!) Ja... 

I say no more. 
 Samfundet bør satse på papptallerkener på neste års imm.ball. 
 Sing sa at bygg-festen var den verste festen de noen gang hadde 

hatt. Og det sier litt. 
 Ane Marthe (1.) og Eivind (2.) klina på Ricks etter rebusløpet. 
 Eivind (1.) og Mathilde (1.) delte spytt på imm.ball nachet, lurer på 

om hun visste at han hadde "mistet" all maten i magen i buskene 
en liten time før… 

 Kåsin (3.) og Line (1.) har funnet hverandre ved flere anledninger. 
 Line (1.) også har funnet Mikkel (2.) 
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 At det er flere i Hovedstyret som syns de nye 1. klassingene er 
hyggelige, blant annet Paal (3.) som har blitt observert tett 
sammen med Jill (1.) ved utallige anledninger. 

 Ina (2.) rota med Jørn (2.), igjen… 
 To 1. klassejenter prøvde tequila suicide og måtte bæres ned på 

Samfundet. 
 Heller ikke årets fadderperiode var fri for skader, i år var det Larissa 

(1.) som prøvde seg på et sykkelstunt. Denne gangen i bakkene 
ned fra Kjeller’n, det resulterte i en tur til St. Olavs i stedet for 
Samfundet. 

 Nils (5.) har spikra mer enn bare UKA, blant annet Ida (2.), det var 
vel en fin bursdagsgave eller hva Nils=) 

 Truls (2.) og Margrethe (1.) ofte blir observert på vei til eller fra 
Margrethe. 

 Eirik (1.) også hadde et ublidt møte med bakkene ned fra Kjeller’n, 
og mente senere at det var bakken sin feil… JADDA!!! 

 Live (2.) sjekka opp en 5. klassing på imm.ballet 
 Kåsin (3.) knytter gode kontakter med andre linjeforeninger, i dette 

tilfellet er det spesielt snakk om en blond jente fra Smørekoppen. 
 Et mannlig medlem av Hovedstyret har 

kost seg litt mye med maten i sommer, 
noe som resulterte i en spjæra bukse rett 
før vi skulle inn å presentere oss på 
immatrikuleringsdagen (og det var IKKE 
Kåsin, Hagen, Paal, Victor, Helge eller 
Joakim…=) 

 Henning (5.) kom hjem fra Tyskland med 
mer enn bare gode tyskkunnskaper, gratulerer med dame! 

 Enkelte trodde at det å kalle dørvaktene, som da var fra 
Hovedstyret, for bitches hjal han til å komme inn på Kjeller’n. Da de 
reagerte på dette beklaget han seg, og sa at det var bitches and 
hoes han mente... det hjalp fortsatt ikke!  

 Bygg sin badekarbåt var mye stødigere opp ned…  
 Margrethe (1.) må være den dummeste 

tyven noensinne, tyvegodset var en 
bøtte med hestemøkk. 

 Bygg levde opp til sitt ønske om peace 
& love under badekarpadlinga, da all 
dritten de hadde samlet forsvant i elva 
da båten kantret. 


