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hei!

Da har vinteren for fullt lagt seg over Trondheim, og de ivrige 
byggstudentene er nok en gang klare (?) til å ta for seg semesterets 
aller største skippertak – nemlig eksamensperioden. Da er det enda 
godt at en ny utgave av Spikers Kårner er ute, slik at man har mu-
ligheten til å grave nesen dypt ned i noe annet enn rekkeutviklinger, 
if-løkker, svingesystemer, fouriertransformasjoner og skrueforbin-
delser!

Denne utgaven har et nokså stort mangfold, da den inneholder 
blant annet et kulturelt bidrag, i form av et reisebrev, artikler om 
raveparty på kjelleren og tur med vandrende bjelke, quiz, bingore-
gler, litt bilder og selvfølgelig også litt sladder.

Neste utgave vil komme like over jul. Da vil man blant annet kunne 
lese om revyhytteturen, som finner sted helgen før semesterstart.

Da gjenstår det bare å ønske 
alle lykke til på alle 
eksamener og etter hvert 
også en riktig så God JUl!

ingeborg Skarholt Bølviken
Redacteur, h.M. Aarhønen
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God juleeksamensperiode alle sammen!

Da kryper tiden sakte men sikkert mot tidenes korteste eksamens-
periode, og tradisjon tro blir Lerkendalbygget fullere og fullere for 
hver dag som går. Jeg antar at mange allerede har begynt å glede seg 
til jul, og for dem som er nye i gamet kan jeg trøste dere med at ek-
samensperioder kan gå ganske fort unna og plutselig sitter man der 
med en av Norges lengste juleferier (har ikke sjekket om det er fakta, 
men jeg syns det er en god påstand).

Det gleder meg stort at engasjementet på bygg er så stort som det 
er for tiden, og at vi solgte ut rekordmange Årebilletter på kortest 
mulig tid. De som ikke har vært med på det før kan bare begynne å 
glede seg, og det kan for så vidt 
alle andre som skal være med 
også. Hyttelister blir hengt opp 
i løpet av første skoleuke etter 
nyttår, så da er det bare å skrive 
opp hvem man vil bo sammen 
med i Åre. Nærmere tid og sted 
vil bli gitt.

Lykke til med lesing og eksamen-
er, samt prosjektinnleveringer for 
de som har det!

Fredrik hausmann
kanzler, h.M. Aarhønen
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hei allihopa!

Siden sist har krogjengen blitt betraktelig større, og det med stor 
suksess. 28.september satt vi i krosyret spente på å se hvor mange 
som møtte opp til opptaket. pågangen på forhånd var mye større 
enn forventet og det møtte opp rundt 20 stykker på kjelleren 
denne dagen. Åtte plasser skulle bemannes og selv om det er 
kjempebra at så mange møtte opp, ble det ikke noe lettere å velge 
av den grunn. Det var mange gode kandidater, faktisk så mange 
at vi ikke klarte å bestemme oss og endte opp med å ta opp ni i 
stedet for åtte. Jeg ønsker å gratulere alle dere nye og jeg ser frem 
til å jobbe mer med dere. 

Det er ingen tvil om at tiden flyr avgåre nå som vi beveger oss inn 
i høstmørket, men som man sier: tiden går fortere når man har 
det gøy. Gøy er i hvert fall et av synonymene jeg vil bruke om årets 
siste langåpent. Temaet var rave og det ble gjennomført på riktig 
vis med light sticks, 
strobe, neonfarger og 
black light. Securitas 
bekreftet at byggkjeller-
en var stedet med mest 
liv, og jeg velger å tro at 
det er sånn det alltid er 
og sånn det alltid kom-
mer til å bli. Takk for 
nok en artig fest!

Thor Johan Gamlem
krosjef, h.M. Aarhønen
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NYE MEdlEMMER 
i kRoGJENGEN

Etter et meget vellykket opptak, ble ni nye og håpefulle 
førsteklassinger tatt opp i krogjengen.

Cathrine Andrea Johnsen kunal Chadha

daniel Eymar Seides leiv Jørgen husøy
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Gøril Eide Kristina Edvardsen

Petter Kolling Johansen Kristian Villa Rikheim

Petter Tran
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RAVEPARTY!
Det har gått over to måneder siden sist gang byggkjelleren hadde langåpent, 
og lørdag 23.10 kunne krogjengen endelig invitere til en etterlengtet fest, 
denne gangen med «rave» som tema. 

Tekst: petter Tran

Med over 110 bekreftede deltagere 
på facebook, var forventningene 
skyhøye til kvelden. Strobelys ble leid 
inn for anledningen, light sticks var 
bestilt og alkohollageret fylt opp. Da 
skulle det meste være klart for en 
heidundranes aften.

Til vår store 
overraskelse, 
dukket det 
allerede kl 2000 
opp en gruppe 
jenter klare 
for rave. Med 
en krogjeng 
som lå litt bak 
tidsskjema, 
var dessverre 
ikke alt helt på 
stell til åpning-
stiden. Det tok 
imidlertid ikke mange minuttene før 
dette ble fikset, og første light stick 
ble knekket.

Denne kvelden begynte mild sagt å 
ta av da det dukket opp stadig flere 

gjester i sine mest fargerike klær. 
Krogjengens Askertrio vartet opp 
med ravemusikk, mens krosjefen 
stadig ble observert på dansegulvet 
der han sprutet lightstickvæske rundt 
seg. kl 2300 var dansegulvene fulle, 
barkøen lang, og dørvaktene måtte 
begrense adgangen. Light sticks 

dominerte nå 
byggkjelleren, 
og stemningen 
kunne gjens-
peiles på de 
frammøtte.

I forbindelse 
med festen ble 
barens utvid-
ede øl-, shot- 
og drinkutvalg 
promotert, og 
dette ble godt 

mottatt av massen. «Gold Strike», 
«B-52», og «Aloe Vera» var stadig å 
finne på bardisken, før Henrik H(1.) 
og Jørgen E.(2.) våget seg på den 
fryktede «Flaming Lamborghini» et-
ter voldsom lobbyvirksomhet fra un-
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dertegnede. Det skal nevnes at disse 
to ikke lenger var å observere på 
kjelleren etter konsumeringen(!). Selv 
om det ble bestilt mye fra det nye 
utvalget, sto fortsatt gode gamle te-
quila igjen som kveldens vinner. Shot 
etter shot ble servert og vi endte opp 
med å tømme over tre flasker i løpet 
av kvelden.

At byggfolk kan feste har det aldri 
vært noen tvil om, men at vi ut-
konkurrerer våre medstudenter fra 

Gløs, fikk vi nok en bekreftelse på ca. 
klokken 0100, da flere av de andre 
kjellerne på Moholt hadde stengt 
pga lite aktivitet. Dette førte til at vi 
mottok mange vikingkledde fra de 
andre linjeforeningene. kvelden kan 
dermed ikke beskrives som noe an-
net enn vellykket.

På vegne av krogjengen vil jeg gjerne 
takke for en uforglemmelig fest, og vi 
gleder oss allerede til neste gang!!!
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Juleverksted
Du grønne glitrende tre, god dag! Hennes 

Majestet Aahønen ønsker alle byggstudentene 
hjertelig velkommen til juleverksted.

Når: Første søndag i advent, 28. november kl 16-18

Hvor: Grupperom L, Lerkendalbygget

Hva: Julekort, dorullnisser, gløgg og pepperkaker
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Reisebrevet
Studieprogrammet på ”bygg og miljø teknikk” gir mulighet for utvek-
sling i det 4.årskurs. Selv valgte jeg byen Québec i den fransktalende 
delen av Canada. 

Québec er hovedstaden i den 
canadiske provinsen Québec. 
Byen har 532 329 innbyggere, 
hvorav 96 % av befolkningen har 
fransk som morsmål. Den første 
franske bosettingen kom tidlig 
på 1600-tallet. kolonien ble kalt 
La Nouvelle-France og innbyg-
gerne kopierte i stor grad det 
franske sosiale mønsteret. 1759 ble byen beleiret av britene. Tiltross 
for britisk herredømme, fortsatte innbyggerne å holde på sitt språk og 
sin kultur.

Allerede tidlig i juli pakket jeg kofferten og forlot Norge. Jeg hadde aldri 
hørt den fransk-canadiske aksenten, før jeg satte meg på flyet. Det tok 
en stund før jeg oppfattet at det var fransk 
de snakket over høytaleren. For meg hørtes 
det mer ut som arabisk. Om det var en fra 
Midt-Østen som snakket eller den canadiske 
aksenten, var ennå uvisst. Bedre ble det ikke 
da jeg ankom Québec, da jeg satte meg inn 
i en drosje for lettest mulig finne frem til 
leiligheten. Taxisjåføren var en godt voksen in-
dianer som snakket en helt uforståelig fransk. 
Jeg kjente det vokste en klump i magen og jeg 
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begynte å tvile på valg av studiested. klokka var så vidt blitt ni da jeg 
var fremme. God opplyst om min ankomst, var huseieren kommet meg 
i møte. Språkerfaringene jeg hadde gjort på reisen gjorde at jeg nølte 
over hvilket språk jeg skulle velge. Men huseieren kom meg i forkjøpet 
og til min store lettelse snakket hun helt forståelig fransk.

Jeg tilbrakte sommeren på språk-
kurs og etter hvert ble ikke dialek-
ten verre å forstå enn engelsk og 
amerikansk. Jeg fikk gått to fjell-
turer, raftet, padlet kayak, danset 
salsa og vært på matlagingskurs. 
Da språkkurset var ferdig tok jeg en 
svipptur til Norge, for å gjøre ferdig 
et sommerprosjekt, før jeg igjen 
satte kursen mot Amerika.

Skolen startet allerede tidlig i august. på økonomifakultetet var det fullt 
av utvekslingsstudenter. på fakultet mitt derimot, var jeg den eneste 
utvekslingsstudenten, med unntak av tre franskmenn. Foreleseren be-
nyttet første time til å peke meg ut. Jeg merket jeg ble helt rød der jeg 
satt, da hele forelesningssalen vendte fjeset mot meg.

Arbeidsmengden skulle vise seg å 
være noe mer jevnt fordelt utover 
semesteret enn på NTNU. Med to 
eksamensperioder, labbrapporter 
og prosjektinnleveringer, skulle jeg 
ikke bli fri for arbeid. Men, men, - 
matte er matte. Man kan da alltids 
regne seg til svaret... ;) Og gruppear-
beid er gruppearbeid. En utlending 
med norskaksent blir ikke tildelt de 
største arbeidsoppgavene.
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Tilltaksukene ble godt utnyttet til å dra på 
roadtrip. Turen startet i Montréal, deretter 
Ottawa, Toronto og til slutt Niagara Falls. 

Jeg har også fått en helg i New York og en i 
Montréal. 

Etter cirka tre måneder, merker jeg virkelig 
lengselen etter norske produkter. Skillings-
boller er særlig savnet.

Jeg håper alt går bra med dere hjemme i 
Norge.

Lykke til med alle eksamener! 

Maren B. Mundal
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hva gjør hun nå?
Navn: Signe Marit krohn Lakså
I studietiden: AkT 07, Skogvokter 07-08, 
Leder av Semen, AkT 10, Ceremonimester 
i Jonathankomiteen
Avgansår: 2010
Studieretning: Konstruksjon
Bor i: Oslo
Firma: AF Gruppen

Etter å ha bodd hele mitt liv i Trondheim 
(hvis man tar bort et halvt år hvor jeg var i 
Sydney), var jeg klar for å flytte ifra hjem-
byen og utforske tigerstaden. Overgangen 
var stor. Det var opphold nesten hele 
høsten (!), det går kollektivtrafikk der 
(HELE tiden) og livet som student var over. 
Det merket jeg ved at vekkerklokken 
nå ringer 05.30 hver morgen.

Jeg begynte å jobbe i AF Gruppen, avdeling Byggfornyelse, 9. august. 
AF Gruppen er et stort entreprenørfirma med over 2000 ansatte. AF 
har foten innenfor veldig mange områder, de har for eksempel Decom 
offshore som river ned oljeplattformer og Bygg som bygger nye ting og 
fornyer gamle bygg. 

Jeg har fått bli med på et oppussingsprosjekt av Sinsen Skole. Jeg fikk 
(som veldig mange nye får) HMS- og kS-ansvaret på prosjektet. Jeg var 
to dager inne på hovedkontoret da jeg begynte, før jeg ble kastet rett 
ut i prosjekt. Det var utrolig mye nytt å sette seg inn i de første ukene, 
men også veldig lærerikt! Nå vet jeg for eksempel forskjellen på en Ali-
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makheis og en Gedaheis. Jobben min innebærer først og fremst å sikre 
at alle har en trygg arbeidsplass. HMS-biten innebærer at jeg leder 
vernerunder hver uke, holder inntaksmøter for nye folk som begyn-
ner på plassen, holder oversikt over alt mannskap og mye myye mer. 
Kvalitetssikringen går mer ut på at jeg har det overordnede ansvaret for 
at vi og våre underentreprenører kontrollerer sitt eget arbeid slik at det 
blir utført slik det skal. Denne kontrollen gjør jeg gjennom å holde kS-
møter med alle fagene som er på plassen og tar noen stikkprøver her 
og der for å etterkontrollere kontrollen igjen. 

Det artige med å være jente ute 
på en byggeplass er at du kommer 
veldig langt med et smil. Jeg var litt 
bekymret for at jeg måtte være ek-
stra ”tøff” for at folk skulle få respekt 
for meg siden jeg er jente, men det 
har gått helt bra. 

De på prosjektet mitt er utrolig oppt-
att av at jeg ikke skal bli værende i 
HMS-rollen over lengre tid og prøver 
å få meg litt ut i produksjonen. Til å 
begynne med har jeg fått ansvaret 
for alt av stillas og provstrømmen 
på plassen, og senere kan jeg få mer 
ansvar om jeg vil. 

Jeg gikk konstruksjon på NTNU, men etter 5 år med nitrykking på kalku-
lator er det utrolig godt å gjøre noe helt annet og blant annet få jobbe 
masse med mennesker. Jeg har blitt kjent med veldig mange nye folk, 
både av ”de på kontoret” (som vi blir tiltalt som) og ”gutta ute” (som de 
blir tiltalt som). Selvfølgelig kan det jo hende at jeg savner de søte trip-
pelintegralene og reaksjonsligningene til Ystenes, men heldigvis fikk jeg 
verken solgt SI eller matteboka, så jeg kan jo ta de frem en 
fredagskveld om jeg vil.
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Jeg skrev masteroppgave om BIM (Bygningsinformasjonsmodell) og har 
et mål om å få dette mer inn i byggebransjen. Tiden vil vise hvor vellyk-
ket dette blir, men det er artig å ha et mål å jobbe mot. 

Litt reklame for AF Gruppen må jeg jo også klare å snike inn her. Lurer 
du på noe er det bare å ta kontakt med meg (signe.laksa@afgruppen.
no) eller gå inn på hjemmesidene våre, www.afgruppen.no.

Jeg vil til slutt bare oppfordre alle til å lese trutt og jevnt til eksamen, 
ikke spis FOR mange gulrøtter (man kan bli gul, jeg har vært vitne til 
det), prøv å kos dere litt i førjulstida selv om det er eksamenstid og om 
det skulle gå galt så er Lerkendalbygget en ganske koselig plass å henge 
på de første ukene i august ;) 
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Quiz - fort gjort!
Av Øyvind Johan “Gjort” Hjort

“En real utfordring!”
Før du går i gang, så tenk at denne quizen kan gi deg en hel del 

kunnskap som du ikke kommer til å lære noen andre steder på Bygg! 
(Eller på NTh for den saks skyld)

MUSikk

1. Hvem ga ut hitsingelen “piece of me” fra albumet “Blackout” i 2007?
2. Hvem spilte trommer i Beatles før Ringo Starr?
3. Hvilken artist heter egentlig Faroukh Bulsara?
4. Hvilket band har laget sangene “Claus med k” og “Illusion of you”?
5. Hvilket norsk band står bak de legendariske låtene “Destory all 
     humans” og “make me a cyborg”?

GEoGRAFi

1. Hva er bakgrunnen til navnet til fjellet k2?
2. …Så hvilket fjell er da egentlig “k1”?
3. Mellom hvilke to byer går den transibirske jernbane?
4. Nevn tre hav som har en farge i navnet sitt.
5.  Hva het New York før det het New York, og hvorfor?
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hiSToRiE

1. Hvor gammel er Trondheim by?
2. Hvem hersket i Sovjetunionen før Stalin?
3. Hvilken “oppdagelse” gjorde journalistene Bob Woodward og Carl
     Burnstein?
4. Hva står “S” for i navnet Harry S. Truman?
5.  Hvilken ulykke inntraff 1000 km nord for kiev i 1986?

hVA kAN dU oM Bil/MoToR?

1. Hvilken jobb har innsugingsmanifolden i en motor?
2. Hvilke to jobber gjør hhv veivaksel og kamaksel?
3. Hva er poenget med differensialen?
4. Hva står SUV for?
5.  Hva er normal spenning på ett bilbatteri i en personbil?

GRAdERiNG

Ett poeng per riktig svar. Totalt antall mulig: 20 poeng. Husk: Hvert 
spørsmål du svarte feil på gir kilde til ny lærdom. Hvert spørsmål du 
svarte riktig på var bortkasta tid!

0-5 poeng: ELENDIG
6-10 poeng: ELENDIG
11-15poeng: ELENDIG
15-20poeng: Ok+

Spørsmål om quizen kan sendes til “Gjort” oyvindhj@stud.ntnu.no
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Svar

Musikk: 1. Britney Spears. 2. pete Best. 3. Freddy Mercury. 
4. ByggBang. kilde: Anders Solum tlf: 92205803. 5. Ultrasheriff.

Geografi: 1. k står for karakourum fjellkjeden. 2 står for at det er rangert som 
det nest høyeste fjellet i denne fjellkjeden. 2. Mount Everest.
3. Moskva og Vladivostok. 4. Rødehvaet, Svartehavet og Gulehavet.
5. New Amsterdam. Grunnen er at en nederlender rodde først opp Hudson 
Bay og dro i land i det som i dag kalles New York. I ettertid kom de englske pu-
ritanerne og gjorde krav på “landet i vest”. De gjorde om navnet til New York, 
oppkalt etter York i England.

historie: 1. Grunnlagt i 997. 2. Lenin. 3. De avslørte Richard Deelano Nixon 
i Watergate-skandalen, noe som gjorde at Nixon måtte gå av som president 
i USA i 1974. Fo øvrig er han den enste presidenten i USA sin historie som 
“frivillig” har tatt jakka og gått. 4. Han syntes det var så staselig med et mel-
lomnavn, og i og med at han ikke hadde ett, tok han like gjerne mellomnavnet 
“S”. 5. Tjernobyl-ulykken.

Hva kan du om bil/motor?: 1. Føre en blanding av oksygen og drivstoff inn 
i motorblokka fra  forgasseren. 2. Stemplene er montert fast i veievakselen. 
Følgelig overfører   veivakselen kraft fra stemplene og overfører denne kraften 
videre til girkasse (og kardang på bakhjulsdrevet bil). kamakselen er drevet 
via veivaksel. Dens primære jobb er å styre åpne/lukke-tidene til ventilene. 
3. Differensialen gjør det mulig å overføre drivkraft til en aksel der hjulene på 
denne akselen har mulighet til å rotere med forskjellig hastighet. Et eksempel 
er på bakhjulene på en lastebil, der differensialklokka er lettsynlig på bakak-
selen. 4. Sport Utility Vehicle. 5. Muntlig sier man som oftest at personbiler 
har 12V spenning, mens lastebiler/trailere har 24V. Helt presist har person-
biler en spenning som ligger mellom 12,7V og 14,3V, alt etter hvor godt ladet 
batteriet er, og om man måler ved oppstart, nytt batteri eller “godt brukt” 
batteri. Uansett, siden den siste kategorien kanskje var litt vanskelig er 12V 
godkjent svar.
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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 Majest-
ets 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 selvfølge-
lig 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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Tur til Sylane med 
Vandrende Bjelke

Vi i Vandrende Bjelke ser tilbake på en fin turhøst, med tilsammen rundt 100 
turdeltakere, hovedsakelig fra bygg, som har fått fine minner å se tilbake på. 
I den anledning tenkte vi at det passet seg med artikkel om en av disse flotte 
turene. Den første turen i høst var Sylane-turen, 3.-5. september, med 18 
glade ungdommer.

Sylane er et fjellområde 
vi deler med Sverige, med 
tamreinsdrift og flere tur-
isthytter. Dette var en gåtur, 
hvor dagene ble brukt til 
passelig mye gåing. Første 
natten hadde vi camp under 
Storsylen, toppen som skulle 
bestiges lørdagen. Dette var 
en fin topp med god utsikt 
over dalen hvor vi hadde 
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telt og lavoer stående. Tilbake 
i campen, gikk vi videre til den 
svenske turisthytten i området. 
Med god gammeldags kjønns-
fordeling, slo guttene opp telt og 
jentene lagde mat. Med unntak 
av petter (3.) og Ørjan (3.) som 
gikk rett i badstuen. For oss 
andre ble det etter hvert tid til 
badstue, med noe kaldt å drikke 
på til harry-priser. Studenter på budsjett som vi er, tuslet vi ut i telt og lavo når 
det var leggetid. Neste morgen ble vi vekket av rutinerte 2. klassegutter som 
sto tidlig opp for å steke pannekaker og bacon (til seg selv), til ergrelse for oss 
andre i teltene rundt.

I et strålende vær tuslet vi søndagen tilbake til moderlandet og bilene. Som 
en passende avrunding på en nydelig tur ble VB tappet for 8000 kr, da den 
ene bakruten var knust da vi kom tilbake. 

Til vinteren håper vi i VB å se flest mulig oppleve noe som ikke kan gjengis 
i Spikers kårner, velkommen! Og en stor takk for turen til alle dere som har 
vært på tur med oss!

Hilsen oss i styret
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Vi gleder oss til 
åRE!
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BINGOTIME!
1. Ta av deg skoene! 
En lang skoledags oppsamlet fots-
vette er ikke veien å gå dersom du 
vil imponere en bedriftsrepresentant 
nok til å få en sommerjobb.

2. Kjøp nok bonger. 
For den uerfarne holder det kanskje 
med én, men for de mer rutinerte 
er det fullt mulig å spille på to og 
kanskje tre brett samtidig. Husk også 
at det er flere runder, hvor premiene 
øker for hver. Enhver bedriftrepresen-
tant må oppfordres til å delta!

3. Bruk en tusj med klar farge. 
Ølinntak og evne til å se hvor mange 
tall man har er definitivt omvendt 
proporsjonale. Bruk av blyant og 
viskelær og gjenbruk av bonger er du 
ikke den første som har kommet på. 
Det virker ikke og det er gjerrig..

4. hent deg en ny øl..
..før bingoen begynner, og begynn å 
krysse av(ja, du har alle tallene..).

5. Første runde ..
..er én rad horisontalt. Når du man-
gler to tall i raden, skal du opp på 
stolen og ett tall fra er det opp på 
bordet(sko medfører diskvalifikas-
jon). Idet du får fylt opp raden roper 
du BINGO! så høyt du kan. Vær raskt 
ute med å rope; husk at andre kan få 
bingo samtidig som deg og da er det 
førstemann til mølla. Andre runde er 
to rader horisontalt innenfor samme 
3linjersrute, og tredje runde er over-
raskende nok tre rader. 

6. i siste trelinjerskonkurranse..
.. der det gjerne står om en flaske 
gladvann, skal vinneren opp på 
stolen foran alle og fremføre en 
sang(acapella!). Det skal ikke være 
en barnesang , supportersanger eller 
nasjonalsangen. Og ikke syng Barbie 

Tekst: Johan Willem Coert

Aarhønebingo er ikke som alle andre 
bingoer. her kommer en innføring i 
reglene.
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Girl, Bønda i fra nord eller To fulle 
menn, de har vi hørt nok ganger.. 

7. Dersom to eller flere.. 
..er så uheldige å få bingo på 
sisterunden samtidig, blir det 
styrtekonkurranse. Her gjelder det å 
drikke en flaske bedre Dahls pilsener 
fortest mulig og snu den opp ned 
over hodet når man er ferdig for å 
vise at den faktisk er tom.

8. Når enkelte tall leses opp.. 
..roper deltakerne tilbake. Her er 
listen(kom gjerne med nye forslag):

 

2 – to alene – :”gakk!”
(ref. likheten til en svane)

6 – seks alene- : “stusselig!”

13 –én tre-: “spretten!”

15 – én fem-: “ufint!”

16 – én seks-: “lovlig!” 
(eventuelt oppfulgt av OL-  
floka(ref 1994))

22 – to to –: “gakk gakk!” 
(ref. likheten til TO svaner)

69 –seks ni-: “koslig!” 

God bingo og lykke til!
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Bedriftspresentasjoner
Tid: Tue 25 Jan 18:15
Sted: Kommer senere
åpent for: klassetrinn 1 2 3 4 5

Tid: Thu 27 Jan 18:15
Sted: Kommer senere
åpent for: klassetrinn 1 2 3 4 5

Tid: Thu 3 Feb 18:15
Sted: Kommer senere
åpent for: klassetrinn 1 2 3 4 5

Tid: Thu 10 Feb 18:15
Sted: Kommer senere
åpent for: klassetrinn 1 2 3 4 5

Tid: Tue 15 Feb 18:15
Sted: Kommer senere
åpent for: Klassetrinn 4 5

Tid: Wed 16 Feb 18:15
Sted: Kommer senere
åpent for: klassetrinn 1 2 3 4 5

Tid: Thu 17 Feb 18:15
Sted: Kommer senere
åpent for: klassetrinn 2 3 4 5
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Eksamensskjegg-
konkurranse

H.M. Aarhønens eksamensskjeggkonkurranse 2010 går av 
stabelen 09. desember kl 15:00. Det vil konkurreres i 
kategoriene:
  Beste bart
  Beste helskjegg
  Beste styling
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• Eirik (2.) og Nina (2.) dro hjem sammen etter kranfest.
• Isabel (2.) og Fredrik (1.) har blitt kjærester?
• Et gulerotkostyme ble observert kyssende med Jørgen(2.). Det ryktes 
at gulrotkostymet heter Sunniva (1.).
• Andreas Sødal (2.) har fått seg kjæreste. Gratulerer!
• på raveparty på kjelleren rotet Thor Johan (2.) med en som kine (2.) 
ikke vil si hva heter.
• kunal (1.) og Cecilie (1.) klinte også til på ravefesten.
• Silje (1.) rotet med Åsmund (2.), som tidligere hadde rotet med en 
annen digg jente. Da Åsmund forsvant, fant Silje og Martin (1.) hveran-
dre. Dette syntes ikke Åsmund noe om, så han tok Silje tilbake. Men 
da Åsmund måtte hjem for å spy, prøvde Silje og Martin å ha kose seg 
altfor mye midt på kjelleren, men heldigvis med buksene på.
• Ørjan (“2.”) fikk med seg en heldig 1.klassejente hjem etter ravefes-
ten. Han vil i etterkant ikke si hvem det var.
• Eirik Natvik (2.) og Benedicte (1.) fant hverandre også på kjelleren. De 
ble også observert hånd i hånd på vei hjem.
• Anette (3.) har hørt noen rykter om at Jonas (2.) rotet med noen på 
rave, men Jonas husker ikke dette selv. Han mottar derfor med glede 
anonyme tips!
• Det går rykter om at Birthe (2.) skal slutte på bygg og begynne å 
jobbe for posten. Hun skal visstnok også ha opplæringstimer i post-
hornspilling med Redacteuren (3.).
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• Anette (3.) har opptil flere ganger sørget for at båndet mellom bygg 
og andre linjeforeninger holder seg sterkt. Hoot-hoot!

Dersom du sitter på saftig info, troverdige rykter eller sensitiv informas-
jon: Send en mail til ingebobo@stud.ntnu.no. Husk at det er mulig å 
sende inn sladder via sladderpostkassen på Aarhønens hjemmeside!
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PREMiE-
koNkURRANSE

- + el -

+ + - ( - m)

+ + h + -
Dersom du tror du vet løsningen på rebusen: send en mail til 
ingebobo@stud.ntnu.no innen søndag 5. desember. 
Vinneren trekkes mandag 6. desember, og det vanker flere 
flotte PREMiER!
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