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Det du nå holder i hendene er en rykende fersk utgave av 
Spikers Kårner. Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og 
mange studenter gleder seg til ferie og et lengre avbrekk fra stu-
diet. Men først må vi gjennom det minimarerittet vi kaller eksa-
mensperioden. Kanskje har du allerede hatt en eller to eksamener, 
men sjansen er likevel stor for at du kjemper for harde livet. Da 
er det bare å krumme nakken og se fremover mot sommeren og 
UKA til høsten. Det er gode ting i vente, og den som venter på noe 
godt, venter ikke forgjeves. Slapp av, senk skuldrene og ta et dypt 
pust. Sommeren er her snart.

Til høsten skal vi se hverandre igjen, men dessverre minus en fem-
tedel av oss. Den ene femtedelen skal ut i det såkalte voksenlivet 
og må oppføre seg som folk. Det er en gjeng med fantastiske
mennesker, og brukbare studenter, som forlater oss til sommeren.
Jeg har blitt godt kjent med flere av dem og kommer til å savne de 
sterkt. Og nettopp fordi jeg kjenner de som jeg gjør kommer jeg til 
å nekte å flytte inn i et bygg som er bygd etter 2019.

Selv om en del forlater oss, skal vi som er igjen få se en hel rekke 
med nye folk, og vi gleder oss masse. Denne utgaven blir sendt ut 
til dere som skal begynne på bygg til høsten og kanskje får kjenne
på studielivet for første gang. Det kommer til å bli en veldig spen-
nende tid i livene deres og kan by på nye og interessante utfordrin-
ger. Bruk fadderperioden godt og bli kjent med nye mennesker, 
det gjør studietiden enklere og mye artigere.

Uansett om du venter på siste eksamen eller på skolestart så håper 
jeg du nyter denne utgaven like mye som vi nøt å lage den.
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Kjære nye byggstudent,
Hjertelig velkommen til bygg- og miljøteknikk, og H.M. Aarhønen – Bygninglinjens 
forening. Jeg kan med hånden på hjertet si at du har gjort et fantastisk studievalg!

Vi gleder oss masse til å ta dere imot til høsten. I hele vår har fadderkomiteen jobbet 
hardt for å lage et variert og morsomt program for dere. Fadderukene vil være spek-
ket med alt fra volleyball og rebuser til elleville temafester. Her har du et fantastisk 
grunnlag for å bli kjent med dine nye studiekamerater!

Aarhønen har mange forskjellige undergrupper og gjenger, alt fra kor og revy, til 
verksted og en egen hytte. Gjennom året arrangerer vi gallaer, quizkvelder og vin-
tertur til Åre. Ved å dyrke kameratskap motvirker vi fagidioti og bidrar til berikelse av 
studentlivet! Synes du dette høres litt rart ut? Kom innom kontoret vårt, Høna, for kaffe 
og kjeks så kan vi fortelle deg alt og litt til!  

Trondheim er en fantastisk by, og det er ikke uten grunn at den omtales som Norges 
beste studieby. Den unike studentfølelsen kretser rundt studentfrivilligheten, hvor 
alle og enhver kan finne noe de liker. Studentersamfundet, NTNUI og linjeforenin-
gene er bare noe av det du kan engasjere deg i. Denne høsten arrangeres UKA, 
Norges største kulturfestival, hvor studentene tar over byen! Festivalen kan by på 
revy, bedriftsdager, konserter og temafester. I år vil det også arrangeres UKEtog hvor 
byggstudentene har æren av å reise UKEtårnet for første gang siden 1995.

Mitt beste tips til deg som ny student er å bli med! Husk at de fleste rundt deg er 
akkurat like nervøse og spente som deg. Utforsk de ulike studentorganisasjonene 
og engasjer deg, her skapes det vennskap som varer livet ut. Hvem vet, kanskje til og 
med Trondheims beryktede kjærestegaranti slår til?

Dersom du lurer på noe, ikke nøl med å sende meg en mail på kanzler@aarhonen.no. 
Jeg kan svare på mye rart, og dersom jeg ikke vet svaret vet jeg garantert om noen 
som gjør! Jeg gleder meg masse til å bli kjent med nettopp deg til høsten, vi sees da!

Velkomst-KLUKK fra
Anna Bjørnøy Dørheim
Kanzler
H.M. Aarhønen

YOU SAY GOODBYE AND I SAY HELLO KANZLERKLUKK
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hovedstyret

Solstråla Emilie fra nord er storsjarmør blant bedriftene og 
mye annet. Selv om hun er en ekte nordlending, så skal du 
ikke se bort ifra at hun liker seg i den sørlige halvdel. Har du 
en grovis på lur, er det hun som ler best – og hvert fall om vit-
sen har ordspill med fisk. Stereotypisk nok er hun sååå glad 
i fisk at hun til og med har årsstudium i det. Men selv etter 
to år i Trondheim er det ingen som har fått henne på kroken 
enda. 

Det er derimot ingenting som tyder på at denne sporty jenta 
ikke har plass til noen ved sin side, ettersom hun har en hel 
leilighet for seg selv. Hvilken heldig bedrift kan hanke henne 
inn, mon tro? Eller håver hun inn deg først? Du finner Emilie 
ofte på Høna, og om du lurer på noe om alt fra Aarhønen, 
hvordan man leker seg gjennom studiehverdagen og nett-
verksbygging, som hun har mye erfaring med, er det bare å 
ta kontakt.

Cajsa er en ordentlig sjarmerende jente som alltid har 
godsmilet på lur. Hun har både svensk statsborgerskap og 
rungende Askerdialekt, likevel er det eneste stedet hun har 
stemmerett ved er på hovedstyremøter. Allerede lenge før 
hun startet på studiet visste hun at hun skulle følge i foreldre-
nes fotspor. Ikke bare ved å studere bygg på ærverdige NTH, 
men i form av engasjement for Aarhønen. Karrieren til denne 
frøkna strekker seg fra alt-rekken i Bjelkeklang, innom scenen 
på Byggrevyen og nå som Skogvokter i hovedstyret. 

Som skogvokter har Cajsa oversikt over all aktivitet i linjefore-
ningen og har ansvaret for at Hennes Majestet sitter trygt på 
sin røde silkepute. Sistnevnte ansvar tar hun meget seriøst. 
Det ryktes at hun til og med har vært ute i Hennes Majestets 
skoger for å overvære orrhaneleik. Kanskje hun til og med 
har plukket ut en egnet make til dronningen? Skulle du tren-
ge en lang og god pause fra skolearbeidet så finner du alltid 
en pratevillig Cajsa i prokrastineringens hule, nemlig Høna. 

Eirik er en sjarmerende kjekkas fra Bergen. Her går det mye 
i tull og tøys, noe som passer bra når han skal planlegge 
alle de gøye arrangementene til Hennes Majestet. Selv om 
han er den yngste i styret, ordner Ceremonigjengen og han 
alle de storslåtte arrangementene hvor vi alle kan ta på oss 
finstasen. Kritegjelden er høy og vinstraffene mange, men 
dette stresser ikke Eirik med. Pengene håver denne maestro-
en inn ved å selge TV´er på Elkjøp. Generelt stresser den-
ne gutten lite, som du hører. Det hender vi får snap om at 
tidsoptimisten selv fremdeles ligger i sengen, mens vi andre 
i styret sitter klare til nytt møte. Med respekt for grandiosa 
disker han gjerne opp med pizza, enten det er til nattmat 
eller frokost, og uten skam tusler han rundt i pizzagenseren 
sin. På CVen til Eirik finner du en foreløpig bachelor i langdis-
tanseforhold, og det er ikke nøye hvor i verden hans utkåre-
de befinner seg. Dersom du er på utkikk etter noen ”kloke” 
sitater som du kan sende inn til Nyhetsklukk, er dette perso-
nen å slå av en prat med.  

Vår kjære Kanzler Anna er innehaver av den nest høyeste 
jordiske stillingen i Hennes Majestets rike. Hun er heldigvis 
noe mer brukbar enn fjorårets Kanzler, men de to er begge i 
tet når det gjelder timer på Høna. I to år har denne jenta ar-
rangert festligheter til ære for Hennes Majestet. Hun begynte 
sin Aarhønekarriere som antikvar for Jubileumskomiteen (ja, 
det er en like sær stilling som det høres ut som), og har siden 
blitt en av de som gjerne drar fram en funfact om de gamle 
studentdagene. Når Anna ikke slår i hjel timer på Høna og 
drikker kaffe, er hun ofte å finne på Studentersamfundet hvor 
hun allerede har blitt en del av den eldre garde. Med både 
et år som Ceremonimester, fem semestre på Samfundet, 
samt en bachelorgrad i Åre og fadderuker, sier det seg selv 
at denne jenta er glad i en fest. Som en Kanzler seg hør og 
bør er også Anna en kløpper på nach og dænsk. Skal du 
sjarmere Anna? Spør henne om Newtons 3. lov eller lær deg 
trommer.

Cermonimester skogvokter

kanzler Industriminister

Tekst: Hovedstyret 

Rikke Hald Andersen siktet seg tidlig inn mot stillingen som 
Financeminister med en bachelor i økonomi fra OL-byen, der 
hun også deltok som skiskytter. Det er det ikke mange som 
kan skryte av. Skulle nesten tro at Rikke var 99’er, men der tar 
du veldig feil. Rikke en nemlig født i 1993. Hun er like gammel 
som internett. 

Hun er en Duracell-kanin, i dobbeltbetydning. «Jeg føler 
jeg har blitt roligere etter jeg kom til Trondheim» har Rikke 
prestert å si, noe vi ikke tror på – hun er klin gærn. Hun deltok 
i Koreakrigen og husker hvor hun var da Oddvar Brå brakk 
staven. Ja, hun er gammel. Siden hun har gått så mye på ski 
er hun en racer på Northug-teknikken, en stakemester på 
oppløpet. Rikke er Aarhønens mamma. Hun fikser økonomien, 
rydder, står opp tidlig, lager kaffe på Høna, møter opp på alt 
og passer på alle. 

Går det rykter om kosing, nussing, hooking eller annen form 
for kjærlighet kan du være sikker på at Sjefredacteur Sigurd 
Nordby er den første som får høre om det. Denne mandige 
mannen tar dedikert på seg oppgaven i å gi deg det nyeste 
nytt om alt mellom himmel og helvete på bygg. På instaen til 
Sigurd står det «rolig anonym kar, influencer, bodegabarne-
barn, lengre dager, kortere netter». Til tross for å være «ano-
nym» har Sigurd, også kjent som Sigdaddy, allerede klart å 
tilegne seg legendestatus på bygg. Muligens fordi han har 
evnen til å styrte en halvliter «vann» på 1.5 sekunder. Hvem 
vet? Med sitt vakre, røde skjegg, en uimotståelig kropp og 
store mengder mojo er Sigdaddy drømmemannen og ja, 
han er faktisk singel. Når vi legger til at han er 5 ganger nor-
gesmester i amerikansk fotball og har vært på russebussen 
Caprino, er det liten tvil om at denne mannen er en gave fra 
gudene til verden. Så skal du kapre Sigdaddy må du jobbe, 
for han er en kostbar juvel. Skal man beskrive fenomenet 
Sigurd med tre ord blir det: «useriøs, likanes og morsom».

Har du noen gang gått hjem fra nach klokken 04:30 på nat-
ten og sett en løk løpe intervaller i Moholtbakken? Da var det 
Knut. Har du noen gang sett på Heimebane og han autisten 
som MÅ trene klokken 20 hver dag? Det er Knut. Hvis du sier 
noe til Knut som han ikke hører, så ler han og nikker. Akkurat 
sånn som farmor med dårlig hørsel gjør. 

Men Knut har ikke dårlig hørsel, han er bare litt treig, i hodet 
altså. Ikke opp Moholtbakken. Som resultat av treghet har 
vi mang en gang måttet gjenta oss når Knut, som Notarius 
Publicus, raser av gårde over tastaturet og refererer møter. 

Men Knut er digg. Han er kjekk. En damekis uten like. En don 
juan fra Fana som får stud.assen i kjemi til å skrike. Så hvis du 
noen gang ser en solbrun, gresk gud med Patagonia-caps 
bak-fram, rop: «Knut, du er digg!» og hvis han snur seg, ler 
og nikker. Da var det Knut.

Maren er årets Vice-Kanzler, tjoho! Som fjorårets o-store-leder 
har hun stålkontroll på det å drive linjeforening. Dermed kan 
hun lett få has på resten av saueflokken, kjent som Hovedsty-
ret. Takk og lov for at Kanzler er et to-årsverv!
 
Man kan trygt si at frøken Mood er over gjennomsnittet 
engasjert i Trondheims studentliv. Når hun ikke gjeter Hoved-
styret benytter hun tiden sin til intet ringere enn blant annet 
UKA, Bjelkeklang og Grå Fjær. Rykter sier at hun også har blitt 
observert på lesesal innimellom vervpliktene.
 
Til tross for at kalenderen er mer stappet enn en japansk 
t-banevogn har Maren alltid tid til å slå av en prat, svare på 
spørsmål eller ta en kaffe på Høna. «Ubrukelig» kaller hun seg 
ofte. Dette er løgn. Hun er hvert fall til en viss grad brukelig i 
noen tilfeller. Hun er for eksempel mester på nach og dænsk.

19/20

Vice-Kanzler Sjefredacteur

financeminister Notarius Publicus

Layout: Haakon Nygaard Kristiansen
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Jonathanfesten
Foto og layout: Frida Nygaard
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Men fra spøk til maskinpistol, her kommer det beste tipset jeg kan gi deg: Ta deg 
et verv. Det finnes det utrolig mange spennende av, blant annet i studentfestiva-
len UKA (les: ukene) som inntar Trondheim by i Oktober. 

På NTNU bygger vi racerbiler og arrangerer bedriftspresentasjoner, hvor firmaer 
som er verdt mange hundre millioner kommer for å headhunte DEG. 

Enda nærmere hjertet, i H.M. Aarhønen bygninglinjens forening, er mulighetene 
nesten endeløse. Når mørke novemberdager tikker mot desember og eksamens-
depresjonene rister i kroppen, er det godt å kunne ha en gjeng å lene seg tilbake 
på. Om det er å synge alt-for-tidlige julesanger med Bjelkeklang, planlegge revy 
med AKT eller skrive master i å drikke kaffe på Høna, kan jeg love deg en ting: Du 
kommer til å nyte hvert eneste sekund. 

12. Drikk masse vann når du kommer hjem fra byen, du kommer til å takke 
deg selv for det morgenen etter. 

13. På onsdager er det billig vin på Samfundet, på torsdager er det billig pils. 
På søndager er det billig cava på Solsiden. På fredag og lørdag bruker du 
pengene du har spart opp hele uken. 

13 tips til nye studenter
Det er spennende tider på Gløshaugen om dagen. De gamle grå blir uteksaminert, 
mens nye og håpefulle studenter inntar Bygg- og Miljøteknikk med storm. 

Til dere: VELKOMMEN! Gratulerer med valget, dere har fem spennende år foran dere. 
Jeg kan med hånden på hjertet si at Bygg er den beste linjen på hele NTNU, selvføl-
gelig helt upartisk. Vi gleder oss til å bli kjent med hver og en av dere, samt dele ut 
haugevis av løsningsforslag.

Til dere som leser til eksamen eller fullfører master: LYKKE TIL! Klarer dere å være se-
riøse under sluttspurten nå kan dere senke skuldrene gjennom hele sommeren uten 
en tanke om kont. Det er iallefall målet. Tipsene er skrevet for førstisene, men skumles 
de gjerne. Noe kan kanskje appelere til dere. 

Her har dere mine 13 tips til hvordan dere unngår ulykke. Jeg gir dere derimot ingen 
garanti på dette. 

1. Bussene kommer aldri presist, dette kommer ikke til å endres. Det er bare å 
bli vant til det først som sist. 

2. Last ned appen «Mattilbud», her er det mye å spare. Sparing = pils. 

3. Hvis du sitter på bakerste rad i forelesningssalen og ikke ser noe, ta en 
synstest. Be foreldrene dine om penger til dette, det kan tenkes at du trenger 
briller. 

4. Ingen bruker steders fulle navn, vi anbefaler deg å lære deg forkortelsene 
med en gang. 

5. Spør fadderen din om du kan kjøpe deres gamle bøker. Ikke bruk mange 
tusen på nye bøker, her er det mye å spare. Sparing = pils.

6. Alt kan kokes. Også master. 

7. Dra på alle bedriftspresentasjoner som er, de gir deg gratis middag. Her er 
det penger å spare. Sparing = pils. 

8. I dag har det vært strålende sol, hagl, regn og snø. Jeg skriver dette i mai. 
yr.no er ikke spesielt troverdig. Så lenge det er en sky på himmelen er det lurt å 
ta med regnjakke/paraply. Dette gjelder også når det er skyfritt. 

9. Arranger vors minst en gang hver uke. Panten har gått opp, så her er det 
mye å spare. Sparing = pils. 

10. Det er gratis kaffe på Stripa i hver eneste pause. Bruk det for alt det er verdt. 

11. Skaff deg medlemsskap på Samfundet. Gratis inngang og billigere drikke. 
Her sparer du penger. Sparing = pils. 
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VEIEN TIL 
MAGISKE ØYEBLIKK

Du har kanskje hørt om UKA, Norges største 
kulturfestival? Kanskje du fikk med deg at de
fylte 100 år i 2017, og dermed er Norges 
eldste studenteruke? Dette er en liten intro til 
deg som vet noe, eller ingenting, om UKA. 
Så sett deg ned med litt popcorn, en cola 
med sugerør og gled deg til å få noen 
sommerfugler i magen.

Det hele starter på Samfundet den 3.oktober. 
Samfundet, hva er det spør du kanskje? 
Det vil du snart kjenne som det røde bygget 
fylt med musikk, latter, glede og dans.
Det er studentenes eget hus. Det hele driftes 
av frivillige. Det er åpent for deg til å ta med 
vennene dine, få deg nye venner, sitte i baren 
og nyte en god øl, danse i Storsalen til 
discomusikk, flørte med fremmede i 
Bodegaen, eller hva enn som får deg til å 
kjenne på godfølelsen.

Når du går gjennom Stripa (gangen der du 
henter deg gratis kaffe på Campus) ser du de
overivrige sjelene som stuper kråke gjennom 
gangen. De har på seg røde drakter og UKE-
flagg på ryggen. De er noen av UKAs mange 

hundre frivillige. Norges største kulturfestival 
er kun drevet av frivillige. Det er det som gjør 
det hele så magisk. Fortvil ikke; det er fortsatt
mulig å melde seg som frivillig til UKA etter at 
du har ankommet Trondheim. Det du gjør da
er å snakke med noen av de som står på 
stand, fadderne dine eller ta opp et eller 
annet som er tilkoblet internett. Klikk deg 
deretter inn på UKA.no og videre på opptak. 
Her finner du alt du trenger å vite.

Du lurer kanskje på hva denne festivalen har å 
tilby? Det er så mangt, kan jeg fortelle deg.
Alle har forskjellige interesser og preferanser 
for aktiviteter på ettermiddager og kvelder.
Uansett hva du liker å gjøre, så vil UKA mette 
dine behov. Om du er en festløve, en debatt-
ant, eller begge deler, så er det noen ting du 
absolutt ikke bør gå glipp av: Revyen kommer 
til å gi deg latterkrampe og gåsehud. Humor 
bedres med alder har jeg hørt, så med nå 102 
år i ryggmargen er det lurt å ta med seg lom-
metørkle for å tørke vekk lattertårene. I hvert 
fall én av de store konsertene i Dødens dal, 
bare for å føle på trangen til å synge med
på en låt du ikke helt kan og føle varmen fra 

alle hjertene som pulserer i takt med musik-
ken. Har du en indre trønder i deg? Da er 
det i hvert fall verdt å teste om du egentlig 
er født i feil fylke. Spør bestefar om han har 
en skinnvest du kan låne, kjøp en løsbart på 
Nille og bli med på Trønderfest!

Spørsmålet nå er jo hvordan får man være 
med på alt dette gøye? Jo det er så enkelt 
så: du går bare inn på UKA.no trykker på 
program og scroller nedover alle mulig-
hetene du har for å nyte livet. Så finner du 
de arrangementene du tenker at gjør deg 
godt, vurderer hvor mange du har råd til 
(OBS! Stipendet forsvinner som regel alt for 
fort!) og kjøper deg billetter. OBS! nummer 
2: det kan være lurt å kjøpe seg medlem-
skap på Samfundet før du kjøper billetter 
til UKA, da får du medlemspris på arrange-
menter. Om du er glad i å være sosial kom-
mer du til å ha god nytte av dette gjennom 
hele studietiden. Dine faddere vil vise deg 
hvor og hvordan du skaffer deg det. 
Det er noen arrangementer hvor billettene 
blir revet vekk, slik som Oktoberfest, men 
fortvil ikke om du ikke var en av de heldige 

som refreshet siden i sekundet påmeldin-
gen startet - det kan godt tenkes at du får 
skaffet deg en likevel, dersom du er flink 
til å følge med på arrangementet på Face-
book. Forresten, når det gjelder Oktober-
fest kan du like gjerne bli med på vorspielet 
uten billett, det er alltid en del stakkars 
sjeler som får litt for mye innabords og sel-
ger billetten sin på Facebook eller utenfor 
Samfundet.

Den 27.oktober er festivalen over. Du vil ha 
skapt mange minner. Bekjentskap har du 
fått deg. Ikke lenge etter det er over vil du 
sitte med en klump i magen. Det er savnet 
som melder sin ankomst. Når denne tiden 
kommer er det under to år til neste UKE, i 
mellomtiden er det godt å mimre tilbake 
til UKA-19, og kjenne smilet bre seg ved 
tanken på alle de magiske øyeblikkene!

Tekst: Guro Prestegårdshus -  Layout: Marte T. Schia
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Mitt første år i Trondheim
Tekst: Signe Petrohai Pedersen - Layout: Oda Steinsvåg Dalen

Vårsemesteret nærmer seg slutten: Vi har alle igjen glemt tid, sted og for lengst mistet kontroll 
på hvilken ukedag det er – det kan ikke være annet enn atter en eksamensperiode og mitt første 
år som student i Trondheim som straks er over.

Da jeg først kom til Trondheim synes jeg det var en såkalt miniby. Miniby eller ei – var du tilfeldig-
vis på Gardemoen på formiddagen søndag 12. august i fjor ville du kunne se en passe stressa 
jente sittende ved gate A14 med et gigantisk papirkart over Trondheim sentrum brettet ut foran 
seg (ja, det var meg!). Et papirkart jeg kjøpte for å, du vet, møte forberedt til dette nye livet som 
ventet meg. Etter ankomst i Trondheim og en liten rusletur på omtrent 20 minutter fant jeg like-
vel ut at kartet ikke hadde noe særlig nytteverdi, da jeg allerede hadde gått gjennom sentrum 
to ganger og begynte på runde nummer tre, og i samme slengen fant ut at man, om man står 
på riktig plass, kan se Gløshaugen, Nidarosdomen og Samfunnet, alle på én gang – strengt tatt 
de eneste stedene du trenger det første året.

Innimellom matteoppgaver, bjelketverrsnitt og utallige kaffepauser har jeg likevel rukket å re-
flektere over alt jeg har opplevd dette første året som ny student, alene i en helt ny by. Alt som 
kan virke banalt, men som visstnok er livsviktig. For eksempel at det er forskjell på silicone og 
silicon, at betong kanskje er verdens kuleste, mest allsidige og sterkeste bygningsmateriale, 
men også til mer grunnleggende tanker om hvem jeg er og hvem jeg vil være. 

Jeg trodde nemlig jeg visste hvem jeg var da jeg kom, men den gang ei. Det første jeg lærte 
da jeg kom hit var at hvem jeg er og hvem jeg vil være, hverken er noe jeg har funnet ut eller 
kommer til å noensinne finne ut av. Det er i konstant endring, og denne endringen fører igjen til 
mange nye, interessante lærdommer. 

For eksempel har jeg endret meg fra å være en som trodde hun aldri kom til å spise makrell i 
tomat noensinne, til så og si leve av det. Dette har gitt meg lærdommer som å åpne boksen fra 
meg, samt å aldri spise det med favorittgenseren på. Alfa og omega, om man ikke har tro på 
makrellflekker som ny motetrend. 

Motetrender er likevel noe jeg har forstått man bare kan GLEMME i Trondheim. Været skifter ek-
stremt fort, og etter bare første uka måtte jeg sørge for å kjøpe meg ny jakke som tåler all slags 
vær. For ikke engang empiriske data (også kjent som å stirre ut av vinduet) gir riktig værvarsel, 
ettersom været meget sannsynlig har forandret seg innen man har rukket å knyte sko og ta på 
den nye jakka.

Til tross for ustabilt vær har jeg kommet meg på skolen de fleste dagene, og det tror jeg er min 
viktigste erfaring. Vennskap og tilhørighet er ekstremt viktig for å lykkes med studiene, men 
også i livet som student. De menneskene man omgås med hver dag er det som utgjør den gode 
studieopplevelsen - for hvem skal ellers se den nye makrellflekktrenden du starter?  

LORDS SIVINGRINGOF
THE

Layout: Håvard eggen kristensen
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Karoline Grande
2. klasse
snap: karococo

Karoline har god kontroll på hvem som er på Tinder, men har nå sett seg 
lei av å swipe og ønsker mer actionfylte aktiviteter. Sjansene er store for at 
hun er på utkikk etter en ekte bygg-gutt. Denne jenta er svært festlig, noe 
hun viser på mange av Aarhønens arrangementer, der hun ofte danser seg 
gjennom kvelden. Ikke engang eksamensperioden kan stoppe hennes 
gode humør, og det er mulig at du har hørt latteren hennes i gangene 
på Lerka. Denne trondheimsfrøkna kjenner byen ut og inn, og hvis du er 
ekstra heldig kan du få en privat omvisning på de stedene hun kjenner 
best; Samfundet og Barmuda. Som leder av BM-dagen er Karro en travel 
jente, men er du frampå sier hun ikke nei til en romantisk kveld på festnin-
gen med solnedgangen i bakgrunnen. Ei dame som dette skal man lete 
lenge etter. Med kleinhetsfaktor null og et slående talent for å ha det gøy, 
kommer du aldri til å kjede deg med henne! Standarden er høy, men det 
oppfordres på det sterkeste å ta kontakt med bygg sin egen “mademoisel-
le”.

Edvard ”Zlatan” Ingvaldsen
1. klasse
Snap: edvard1997

Du tror kanskje at Edvard har fått sitt kallenavn for de umenneskelige måle-
ne sine for døla 2, og det er for så vidt ikke feil. Hovedgrunnen er derimot 
den plettfrie klesstilen, glimtet i øyet og de humoristiske kommentarene 
som alltid henger løst. Foruten å bruke mye tid fotballbanen bruker han 
vel så mye tid på samfunnet. Med det velstelte håret og faste blikket ville 
en kanskje tenke seg at denne reven jakter mye ryper på Bodegaen, men 
Edvard befinner seg for det meste i de litt mer avslappende lokalene, som 
Edgar og Lyche. Her kan man starte de dype samtalene mens man nyter 
en god årgangsvin. Drømmen til Edvard er nemlig å flytte ned til Italia for 
å leve det gode liv og dyrke egne vindruer. Hvis du er en søt og snill jente 
som kunne tenke seg å gå inn i pensjonisttilværelsen i solfylte Italia med 
tidenes gentleman, så regner jeg med at du har fått med deg hvor du 
finner han. Hvis ikke så ryktes det at han kan skimtes på Aarhønehytten sin 
«pjøkehems» en gang i semesteret. 

Aaah, byggromantikken! Noen ganger kan det gå litt trått med kjærligheten blant byggstudentene, og 
det må vi gjøre noe med. For er det noe Aarhønen trenger er det flere par og generelt mer kjærlighet i 
luften blant bygningsfolket. Der er nemlig byggromantikken byggstudentens viktigste kanal for å finne 
partnere til diverse aktiviteter. I denne utgaven byr byggromantikken på noen av de herligste delikatesser 
Aarhønen har å by på, deriblant to fra fadderkomiteen. Så når fadderuken kommer vet dere hva dere har 
i vente, for dere har allerede vært på sommerjobb og lagt til kandidatene på snap. Kos dere i fadderuken 
og lykke til!

Rikke Heimdal
2. klasse
snap: rikkeheimdal

Denne sprudlende Oslo-baben er en solstråle av de sjeldne! Med en smitten-
de latter og høy hyggefaktor er denne sjarmerende jenta en fest i seg selv, 
som også eeelsker nach. Det er ikke uten grunn hun kalles dRikke, for å si det 
sånn! Med store verv i IK og som forpleiningsansvarlig for UKA er Rikke en 
travel dame, men er du heldig kan det hende hun har tid til deg også ;) Rikke 
er utrolig omsorgsfull og god, og med et stort hjerte fortjener hun en kjekkas 
som sjarmerer henne i senk og som kan diske opp litt grillpølser (og gjerne mer 
avansert) til henne (gjerne i baris). Du møter skjønnheten på Muren, Selskapssi-
den, hyblene og utenfor Heidis.

Svein Hjørungdal
Førstegangstjenesten GSV
Snap: sveinois

Mannen, myten, legenden som ikke engang går på bygg. Denne soldaten 
ser frem til et spennende år i 1. klasse bygg-og miljø til høsten, gitt at han har 
stilt like harde krav til karakterene sine som puss av «pipa» si! Etter et helt år i 
beinhard tjeneste for Norge er mannen klar for å krige mot fyllesyke i fad-
deruken, øvinger i kjemi og eksamensperiode etter eksamensperiode. Ikke 
minst gleder Svein seg til å bytte ut jakting av grenser langs Russland, mot 
jakting av svette jenter i bodegaen og på den kinesiske mur. Når det kom-
mer til smaken til Svein, er han blitt så vant med militæret at han har begynt 
å tenne på alle de som kan det å stille harde krav, gi ordre og kjefting fra 
sine overordnede. Derfor søkes alle jenter som liker å stille harde krav, på og 
utenfor banen, til å ta kontakt ASAP ZULU!

Henriette Waaland
1. klasse
Snap: waaland.h

Du har kanskje sett denne høye, mystiske kvinnen gående langs stripa? Hvis 
ikke har du nok sett henne rive ned bodegaen. Det er snakk om ingen ringere 
enn Henriette Waaland. Jenta født i 1999 fra Norges oljehovedstad. Når hun 
ikke danser eller drikker under 20% sprit er hun aktiv i en foursome mellom 
Kroa, UKA og fadderkom. Wow, ja det kan du si. 
Henriette er åpen og klar for det meste; ring hun, søk hun eller ta sjans på å møt 
hun. Det er ikke visst om hun er på leting etter noe fast eller noe kjøtt på sia, 
men når det sagt kommer hun alltid imøtekommende med et smil og munnen 
og en idiot av en vits på lager.

Jakob Haga
1. klasse

Snap:  jakobhaga1998

Jakob Haga, selve ringreven i årets fadderkomite. Mannen er unik, litt mystisk 
og en ordentlig luring. Som medlem av fadderkomiteen virker han som en av 
de som holder seg litt i bakkant, der tar du feil. Han er nemlig den som egentlig 
styrer hele sjappa der. Faddersjef Elias, who this?? Jakob er også en av de mer 
atletiske på bygg. Ikke bare herjer han på Døla 3, han har også lenge bodd på 
Tyholt og mange sene netter på Samfundet og byen har gjort at han har måttet 
gå de lange bakkene hjem. Dette har igjen gitt han solid styrke i underkroppen, 
som gir han x-faktoren både på fotballbanen og ellers andre aktiviteter knyttet 
til underkroppen. Han har nå uansett gjort et taktisk trekk og flyttet til sentrum-
snære Møllenberg, og får nå nøye seg med SiT Portalen. Hvis du er in-to trening, 
festing og ikke får nok av fadderuke, så er det bare å ta kontakt med selveste 
Jakob for en date du sent vil glemme!
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Reisebrev fra 
Singapore
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VANN

I løpet av opplegget i Singapore har vanngjengen sett litt av hvert. Vi starta uka med en tur til 
Gardens by the Bay. Der var vi først innom Flower Dome for å kikke på planter før vi gikk videre til 
Marina Barrage. Etter en guidet tur gjennom en utstilling om Singapores mange utfordringer med 
drikkevannsforsyning og overvannshåndtering hadde vi fått en god smakebit av hva vi skulle se mer av 
de neste dagene.

Dag to gikk turen til Bishan Park der det er bygget en elv for å transportere overvann på en måte som 
bygger opp under det lokale biologiske mangfoldet og gjør parken til et bra rekreasjonssted. Elven 
erstattet en gammel betongkanal som delte hele parken i to og førte til store ansamlinger av vann 
ved kraftige regnskyll. Ved at man har laget en så naturtro elv som mulig vil deler av vannet infiltreres 
i bakken eller fordampe, som igjen gjør at man slipper å fylle rørsystemene med alt vannet som faller 
som nedbør.

Etter Amazing Race dag tre gikk turen til Nanyang Technological University og NEWater. Dagen gikk 
med på å diskutere gode løsninger for håndtering av overvann og på NEWater fikk vi se hvordan de 
renser vann til det er rent nok til å drikkes.

Den siste dagen hadde vi oppsummerende presentasjoner for hverandre der vi snakket om hva vi 
hadde lært i løpet av opplegget. Alt i alt var det en inspirerende tur der vi fikk se mulighetene med 
blågrønne løsninger for overvannshåndtering og hvordan man klarer seg i et land med veldig lite 
vann.

BYGG OG
ANLEGG

«Den studenten som føler det verst på slutten av uka skal få seg en pris.» kom det fra en lærer på BA 
som skal forbli anonym. Setningen ble ytret mens vedkommende trykket sammen en god porsjon 
løssnus og la den trygt under overleppa. I lang tid før avreise ble vi fortalt at snus var forbudt i 
Singapore og kunne straffes med døden. Eller med en kraftig bot, jeg husker ikke helt. Uansett gjaldt 
dette visstnok bare for pingler under 25.

Denne modige handlingen tok sted inne på teaterbygget og konsertsalen Esplanade. Her fikk vi en 
guidet tur gjennom bygget og ble fortalt om utformingen av bygget, spesielt når det kom til akustikk 
og lysskjerming. Bygget er utformet som den uoffisielle nasjonalfrukten durian. En frukt med en lukt 
som kan beskrives som … interessant. Modigere sjeler enn meg sier frukten smaker søtt. 

Selv om vi visstnok skulle på ekskursjon til Singapore tok mye av opplegget sted i Malaysia. Her var vi 
på besøk hos to forskjellige universiteter og fikk delta på mye spennende opplegg. Den første dagen 
besøkte vi University of Reading og fikk introduksjon i bruk av BIM (med 4D og 5D) for å se hvordan 
det kan benyttes i prosjektledelse. Vi fikk også se hvordan de benyttet seg av VR, 3D-printing og 
laserskanning.

Uken ble avsluttet med det andre besøket vårt i Malaysia. Da fikk vi besøke University of Technology 
der det ble diskutert bærekraftig utvikling i både den malaysiske og norske byggebransjen. Temaene 
var blant annet om de forskjellige landenes lovgivninger, avfallshåndtering og BREEAM-sertifisering. Vi 
fikk i tillegg lov til å besøke en malaysisk byggeplass, der HMS kun er tre tilfeldige bokstaver.

KONSTRUKSJON

De siste ukene før turen til Singapore ble konstruksjonsstudentene banket gul og blå av k-mek-fagets 
mange frihetsgrader, statisk ubestemte konstruksjoner og matriser. Dette skulle derimot fort vise seg 
å være overflødig kunnskap i det vi begynner å studere forskjellige kjente byggverk i Singapore. Mye 
av turen gikk nemlig ut på å lære seg å bryte avanserte konstruksjoner ned i enkle komponenter for å 
følge kraftstrømmen hele veien ned til fundamentet i bakken.

Mandagen startet på samme plass som BA-studentene, nemlig kulturbygget Esplenade. Der fikk vi 
akkurat samme omvisning, så ikke noe ekstra å fortelle om her. Turen gikk deretter videre nedover 
mot Marina Bay. Dette er det man på godt norsk vil kalle Singapores penisforlenger. Det er laget 
bygninger, broer og kunstverk, på en kunstig halvøy, som man knapt ser maken til andre steder i 
verden. Området ble planlagt, prosjektert og ferdigbygget på tre (!!) år av ingeniørfirmaet Arup. Her så 
vi nærmere på Marina Bay Sands som er et 200 meter høyt hotell bestående av tre tårn med et skip på 
toppen. Utformingen gir store konstruksjonsmessige utfordringer som vi fikk nærmere forklart av våre 
faglærere. 

Også K-studentene var på byggeplassbesøk. Vi så på utbyggingen av et sykehus. Selve byggeplassen 
så vi ikke så lenge på ettersom guidene våre likte seg best foran en powerpoint på kontoret med 
aircondition. Videre gikk turen til URA som driver med framtidsrettet byplanlegging i landet. Kort 
oppsummert: flere skyskrapere og høyteknologiske innretninger. 

Siste dag med faglig utflukt startet vi på Sports Hub, et sportsanlegg med et enormt tak som skal sørge 
for skygge til tilskuerne. Dette er utformet som en frittstående kuppel, med et fascinerende system for 
kraftopptak. Dagen ble avsluttet med opplæring i perspektivtegninger på Marina Bay før vi gikk i gang 
med prosjektoppgavene vi fikk utdelt i løpet av uken. 

VEG, TRANSPORT 
OG GEOMATIKK

Vi vegstudenter har hatt et tettpakket opplegg i Singapore, med besøk til blant annet Singapore 
Mobility Gallery, Singapore University of Technology and Design og Operations Control Centre. 
Likevel handlet opplegget kanskje minst like mye om hvordan å komme seg fra ett besøk til et annet. 
Singapores undergrunnsbane, eller Mass Rapid Transit of Singapore om du vil, utgjør en solid andel av 
det faglige opplegget til VTG – i alle fall om du regner i tid. Visste du at MRTen åpnet allerede i 1987? 
Ikke? No worries, dette og en hel masse annet om Singapores kollektivtransportsystem får du lære om 
på SG Mobility Gallery. Interaktive aktiviteter og flersensoriske utstillinger her altså, merk: VR-briller. 
Det er litt som om AtB skulle åpnet opplevelsessenter her i Trondheim, med god hjelp fra Teknisk 
museum. 

Årets opplegg inkluderte også en innføring i Singapores (ikke-så-bærekraftige) plan om å bygge 
ut Changi Airport med en femte terminal og en tredje rullebane. Og dere tree huggers, do not be 
alarmed, det er selvfølgelig blitt gjort miljøanalyser i sammenheng med utbyggingen: resultatet tilsier 
visstnok at det kun er en type sjøgress som potensielt vil ta skade av utbyggingen. Man må gi og man 
må ta, right?

På universitetsbesøk fikk vi diskutere fordeler, ulemper, utfordringer og etiske problemstillinger rundt 
autonome kjøretøy. Studenter ved Singapore University of Technology and Design fikk også dele sine 
meninger rundt temaet – håper vi. Dessuten har vi ved Singapore City Gallery fått en introduksjon til 
bystatens videre utvikling, og denne involverer mer enn selvkjørende biler i første rekke. Framtidsrettet 
og langsiktig arealplanlegging, og en massiv dose selvskryt er gjennomgående temaer i galleriets 40 
utstillinger. 

Ukens faglige opplegg ble for oss vegstudenter avsluttet på Operations Control Centre, hvor 
Singapores vegnett observeres i sanntid, eller overvåkes som vi nordmenn kanskje heller ville sagt. 
Hele 95 % av vegnettet i landet er til enhver tid kontrollert for bedre trafikkflyt og raskere assistanse 
ved trafikkuhell – i Singapore skal du i alle fall ikke bevege deg ubemerket hen!
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BLEIK OG BLID
Tekst: Ola Spangen | Illustrasjon: Katja Hansen

Jeg blir ikke brun, jeg blir rød. Som en person som er så arisk at jeg kunne sklidd rett inn i en 
propagandaplakat fra Nasjonal Samling, er det vanskelig for meg å nyte solen. Huden min 
blir lyserød og sår bare jeg åpner kjøleskapsdøra midt på natten. Om sommeren er jeg som 
en nykokt hummer, det vil si rødere enn publiseringshistorikken til formann Mao på 60-tallet. 
Hummersesongen er forøvrig fra 1. juni til 15. august, passende nok.
 
Siden jeg har klart å rote meg helt opp til tredje klasse, har jeg vært så heldig å få delta på 
ekskursjon til Singapore, som ble etterfulgt av diverse reiser i Sørøst-Asia. En drøm for meg, 
et mareritt for alle mine tre hudlag. Den solfaktoren som kan beskytte meg fra vår gule 
kamerat som kommer tassende over himmelen har enda ikke blitt oppfunnet. Greit nok at 
50 millisekunder er 50 ganger større enn et, men i en større skala kan forskjellen neglisjeres. 
Solkremen min bør ha betydelig flere nuller på seg og må påføres med malingsrulle.
Eventuelt en høytrykksspyler.

Rød er også en farge, prøver jeg å overbevise meg selv om, samtidig som jeg står under spa-
repæra i taklampa på kjøkkenet og kjenner at huden begynner å brenne. Jeg er ikke skapt for 
sol og varme. Mitt ideelle klima, slik kroppen min liker det (men ikke jeg, vil jeg påpeke), er et 
mørkt og dystert landskap der man kan vandre i skyggen fra det nærmeste fjellet. Det er et 
klima med minusgrader og to timer sol i halvåret.

Det er en ting jeg har lagt merke til i Asia. Det er ekstremt mange utlendinger der, flere av 
dem kinesere. Eller de ser ut som kinesere i hvert fall. I Kina spiser de hund, påstås det. De 
har med andre ord et annerledes syn på hvordan et kosthold bør se ut. De har også et
annerledes syn på hvordan huden bør se ut, sett fra et vestlig perspektiv. Ute på gaten kan 
man lett spotte kineserne der de går under paraplyer i steikende sol. For oss kan dette se litt 
merkelig ut, spesielt når det ved siden av meg går en kompis med opprettede ermer, 
ankelsokker og en shorts kortere enn det jeg vil anta trenerkarrieren til Horneland blir i Ro-
senborg, i et forsøk på å oppnå en brunfarge som ville gitt han stygge blikk fra FrP-velgere.

«Jeg er ikke rasist, men ...» er en farlig 
måte å starte en setning på. Det 
stopper allikevel ikke meg: For jeg er 
ikke rasist, men kineserne og deres mål 
om å oppnå en kritthvit hudfarge, er noe 
etter min smak. Ikke fordi jeg misliker 
mennesker som ble dyppet i en av Gud 
sine andre malingsbøtter, men fordi 
jeg er et kritthvitt menneske selv, som 
trenger noen som kan gi meg støtte til å 
være den bleikfisen jeg er. For min del 
kan vi stenge alle solarier som eksisterer. 
Det må da kunne gå an å være bleik og 
blid? Jeg lurer på om det er for sent å 
søke utveksling til Kina?
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Horo
Spikeren

20. Januar - 18. februar

Du er diskret og kan fin-
ne veien inn hvor enn 
du måtte ønske, men li-
kevel er du lett å få øye 
på. Du er biten som hol-
der de store elementene 
sammen, og uten deg 
hadde store konstruk-
sjoner gått til grunne.

HAMMEREN
19. februar - 20. MARS

Denne måneden har du 
truffet spikeren på hodet. 
Du vil slå igjennom og fin-
ne den perfekte balansen 
mellom presisjon og styr-
ke. Du bommer sjeldent, 
selv om du noen ganger 
treffer skjevt. Bruk tiden 
fremover godt, men vær 
heller ikke redd for å slå 
deg litt løs. 

ØKSA
2. MARS- 19. APRIL

Du er skarp, og din evne 
til å kløyve deg gjennom 
hindringer er en styrke få 
kan si de mestrer. Frede-
lighet vil komme til å bli en 
av dine sterkere sider, noe 
som medfører at du muli-
gens begraver stridsøksen 
med dine konkurrenter, om 
det skulle være ønskelig.  

MÅLESTOKKEN
20. APRIL -  20. MAI

Du er en klassiker. Du kan 
strekke deg lenger enn 
de fleste. I fremtiden vil 
du merke at verden prø-
ver å folde deg sammen, 
men det vil resultere i 
at du strekker deg enda 
lenger, for få kan måle 
seg med deg. 

SKRUTREKKEREN
21. MAI - 20. JUNI

Du er effektiv, og kan vri 
deg ut av enhver kinkig 
situasjon. Du vil merke 
at du evner å gjøre en 
entré hvor du så skulle 
ønske, men også at det 
kan være lurt å sette i 
revers hvis du har boret 
deg for langt ned. 

SKIFTENØKKELEN
21. JUNI - 22. JULI

Du har en kreativ hjerne, 
og er mer fleksibel enn 
de fleste. Du passer inn i 
hver eneste situasjon, og 
kan løse hvert eneste pro-
blem. I tiden fremover vil 
du merke at du har evnen 
til å løse opp enhver kon-
flikt, men samtidig stram-
me til om det skulle være 
nødvendig. 
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Skop

vateret
23. juli - 22. august

Du er en logisk type, og 
hater uorden. Som vater 
er du en mester i å balan-
sere. Søvn, skole og sosialt 
liv, studentlivets velkjente 
bermudatriangel. En evig 
kamp for mange, men en 
lek for deg. Dine egenska-
per er en misunnelse blant 
mange.

Sagen
23. oktober - 21. novembrer 

Du har tenner, og er ikke 
redd for å bruke de. Kvas-
sere enn de fleste, er du 
ikke redd for å si hva du 
mener. Du vil fremover 
kutte de båndene som 
drar deg ned, og skjæ-
re gjennom til en bedre 
morgendag. 

slegga
23. august - 22. september

Du er energisk, og ikke 
redd for å ta i et tak. Din 
enorme viljestyrke vil 
komme godt med i ti-
den fremover, hvor du vil 
treffe på mange vegger. 
Heldigvis, som den fødte 
slegge, er du skapt for å 
rive de ned. 

Brekkjernet
23. sptember - 22. oktober

Du er bestemt, og kan 
åpne dører som de fleste 
ikke trodde fantes. Den 
nærmest perfekte balan-
sen mellom rå kraft og 
fremragende teknikk gjør 
deg komplett til å bryte 
din vei inn i en lys fremtid. 

Tangen
22. november - 21. Desember

Hvis du først tar tak i noe, 
er det ikke mye som kan 
få deg til å slippe. Du er 
praktisk og allsidig, men 
din sterkeste side hvor 
handlekraftig du er. Et 
sterkt grep om det som 
betyr mest for deg, gjør 
at du har full kontroll, og 
sjelden mister fatningen. 

Vernebrillene
22. desember - 19. januar

Du er festlig, men også 
essensiell. Kunsten av 
å få andre til å føle seg 
trygg har du mestret, og 
det er enkelt å se gjen-
nom deg. På grunn av 
dette er du godt likt, og 
man ønsker ikke å gå 
noe sted uten deg. 

Tekst: Ola 2 Nordmann | Illustration: Katja Hansen
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og sladderullan dei

Observert

Sigurd (1.) observert på buss i dress kl. 11:49 dagen etter Jonathanfesten

Rebecca (2.) og Brede (2.) skal ha blitt sett på vei sammen inn i skogen ved festningen 
under x-russefest, mulig for å studere blomster og bier

Joakim (2.) er spottet på besøk hos Maria (2.) via snapmap

Martin (2.)  og Matilde (1.) ble observert på date i parken, noe som ikke skal være deres 
første, og heller ikke siste

Florentina (3.) og Arnfinn (3.) skal ha hatt en het flørt sammen på utestedet Attica etter 
avslutningsmiddagen i Singapore

Gutt (5.) skal ha blitt kastet ut av utestedet Kokomo etter å ha urinert i søppelbøtta på 
herredoen, vedkommende skal visstnok også ha stjålet Hennes Majestet fra et uforsiktig 
hovedstyre under Jonathanfesten

Overhørt

”Assa jeg gleder meg til å kjenne på ballen dine nå” 
- Solveig (5.) til Anders (5.)

”Hvor gammel er man når man er 11?”
- Erik (3.)

”Jeg er en shower, men jeg har en grower” 
- Alexander (5.) med buksene nede på Jonathanfesten

”Less clothes, more boys” 
- Heidi (3.)

”HAR DU NOE SLADDER??”
- Sliten Redacteur som fortvilt prøver å fylle sladderspalten

@aarhonen_gossip
Har du kommet over 
noe saftig sladder? Har 
du noen fine bilder du 
vil dele med oss? Eller 
har du bare lyst til å 
henge ut kompisene 
dine i Spikers? Legg 
oss til på snap da vel!

Gratulasjoner

Redactionen ønsker å gi en stor gratulasjon til følgende par som har benyttet seg av    
kjærestegarantien:

- Maren (3.) og Knut (1.), et par som har fått flørtingen sin nevnt i Spikers tidligere, men 
som nå har gjort det offisielt

- Haakon (2.) og hans utkårede som går på en annen skole, du vet ikke hvem det er

- Og selvfølgelig til alle andre som har funnet seg en å dele hverdagen med

Vi vil også gratulere Hanna (2.) og Tobias (3.) med deres ettårsjubileum for å ha bevist for 
oss alle at man kan finne kjærligheten på x-russefest

Hei sladderi

Viktig å legge inn aksjer før 
neste års ekskursjon

Boje (3.) prøver å bli bed-
re kjent med lokalbefolk-
ningen i Singapore

Emilie (2.) er en stor for-
kjemper for 5 om dagen

Det er viktig å holde Tinder 
oppdatert, selv på 
ekskursjon

Nykonfirmerte Eirik (1.) 
prøver å holde følge med 
erfarne studenter

Ola (1.) og Eline (1.) like 
før Eline spøy i taxien og 
stakk fra regninga

”Det er viktig å ikke miste 
kvitteringa på tur, jeg put-
ter den en lur plass”

Camilla (1.) og Johannes (2.) 
på romantisk date i sola

Kjærligheten blomstrer i 
godsola på x-russefest
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