


Da var endelig tiden kommet. Sommeren er over og det er på 
tide for mange av dere å ta deres første steg inn i et til tider 
stort og skummelt voksenliv. I løpet av de neste ukene skal vi 
gjøre så godt vi kan for å gjøre overgangen litt glattere. Bruk 
fadderperioden for det den er verd og prøv å bli kjent med så 
mange som mulig. Både fra eget trinn og eldre studenter.

Når man studerer lærer man ikke bare fag, formler og pensum, 
man lærer også seg selv bedre å kjenne. Trondheim er den 
beste studiebyen i Norge, mye på grunn av alle mulighetene 
man har utenfor studiet. Hvis jeg kan gi deg et råd så er det å 
engasjere deg. Finn deg en gruppe som driver med noe du 
interesserer deg for. Litt lenger ut i avisa finner du en oversikt 
over hva H.M. Aarhønen kan tilby, men det er i tillegg utallige 
flere grupper her på NTNU. Å engasjere seg og få seg et verv 
eller to kan være utrolig givende. Ikke bare kan man lære utro-
lig mye, det er også som regel veldig sosialt.

Uansett vil jeg ønske deg hjertelig velkommen til min fantastis-
ke hjemby og jeg håper du trives i løpet av studietiden din her 
på NTNU.

P.S. Søk Redactionen
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Kjære alle nye byggstudenter, endelig er tiden her. Starten på 
høstsemesteret, men aller viktigst fadderuken. Jeg har, sammen 
med fadderkomiteen, hatt gleden over å planlegge de to kom-
mende ukene. Fadderuken er gull verdt både for å få en noe 
mykere start på studiet, men også for å komme inn i det fantastis-
ke miljøet vi har på bygg. Vårt mål har hele tiden vært å skape en 
variert og morsom uke for alle, hvor kortene ligger til rette for nye 
vennskap og bekjentskaper. Vær et “Ja-menneske” og bli med på 
så mye du klarer. 

Vi stiller med ca. 120 faddere med H.M. Aarhønen sin logo over 
hjertet som alle vil hjelpe dere med det de kan, så ikke nøl med 
spørsmål. Fadderne er her for dere. Vi har fylt glasset til randen 
og har en plan for fadderuken som aldri har sett bedre ut, med 
leilighet-til-leilighet, toga, Bygg-games, og mye, mye mer! 

Velkommen til den beste studentbyen, og den beste linjen. Vi 
gleder oss alle til å hilse på dere.

Elias Kiær
Faddersjef
H.M. Aarhønen

Hilsning fra faddersjefVelkommen til Trondheim

Faddersjef







H.M. Aarhønens gjenger og undergrupper
H.M. Aarhønen er en fantastisk linjeforening med masse undergrupper og muligheter 
for å få seg et verv eller to. I nær fremtid kommer du nok til å støte på disse gruppene 
og får høre om hvem de er og hva de gjør. Her en liten oversikt som forhåpentligvis 
hjelper deg med å finne et verv som passer for deg.

Redactionen
Redactionen er gjengen i Aarhønen som sikrer informasjonsflyt i linjeforeninga. Hov-
edansvaret til denne gruppa er å blæste informasjon til byggstudentene, gi ut avisa 
Spikers Kårner og drifte nettsiden aarhonen.no. Redactionen er en mangfoldig gruppe 
med forskjellige arbeidsoppgaver som ser etter skribenter, grafikere, illustratører, foto-
grafer, korrekturlesere og andre som vil bidra til at Aarhønen har den beste linjeforen-
ingsavisa og nettsiden. Redactionen har også hovedansvaret for å spre sladder i sin 
faste sladderspalte.

Ceremonigjengen
Ceremonigjengen er den gjengen som har ansvaret for de aller fleste av Aarhønens 
faste arrangement. Alt fra fadderperiode, til julekalender, og til mer tradisjonelle ar-
rangement som den årlige Bursdagsfesten.

Krogjengen
På Moholt i en sliten kjeller ligger Aarhønekroa, et samlingspunkt for trøtte og overar-
beidete byggstudenter. Krogjengen har, som navnet tilsier, ansvaret for å drifte kroa 
hvor man kan kjøpe diverse drikkevarer til innkjøpspris, være med på quiz, standup 
eller spille beerpong og sjoelbak. Krogjengen både arrangerer og bidrar til forskjel-
lige arrangementer, men sliter dessverre litt med å grille.

AKT: Aarhønens kulturelle teater
Hvert år setter AKT opp byggrevyen. En revy med sketsjer og sanger som får latter-
tårene til å trille. Her kan man stå på scenen, skrive sketsjer og sanger, rigge scene, lys 
og lyd, være sminkør, lage rekvisitter, spille i band eller sørge for at alle involverte får i 
seg mat under sine lange øvingsdager.

FK Steindølene
H.M. Aarhønen er en linjeforening med masse aktive studenter. Aarhønen kan nemlig 
skryte av å stille med hele fire fotballag (tre herrelag og et damelag) i studentligaen. 
Steindølene er et lavterskeltilbud som tar inn alle uansett nivå. “Døla” er et lag som 
spiller både tiki-taka og med lange, flate ballær.

Piker med spiker (PMS)
PMS arrangerer sosiale og seriøse arrangementer for jentene på studiet.
Ost og vin-kveld, byggeplassbesøk, foredrag og filmkveld er eksempler
på arrangementer som PMS steller i stand. Ved hjelp av studierelatert
inspirasjon og motivasjon ønsker de at jentene på studiet blir bedre kjent
med hverandre.

Vandrende bjelke
Som nevnt er Aarhønen en aktiv gjeng. Vandrende Bjelke hjelper byggstudentene ut i 
naturen og kan by på turer, toppturer, langrenn, padling, klatring, grilling i Bymarka og 
masse annet spennende.

Bygg:Verksted
Har du lyst å lære god bruk av hammer, sag og annet verktøy før du blir
byggingeniør? Da kan du være med på kurs hos B:V. Byggverkstedet har holdt kurs i 
hvordan man bygger trapper, vegger, høytalere og longboard. B:V skryter også av at 
de serverer pølse og saft på alle kurs.

ByggBang
Aarhønens eget husband. ByggBang opptrer på flere av Aarhønens arrangementer og 
har bygd seg opp en fanatisk fanskare kjent som ByggBangers og som lett kan identi-
fiseres ved deres kjente motto “Vi vil bange ByggBang!”.

AKP: Aarhønekroa pikobryggeri
Aarhønekroa pikobryggeri brygger øl for tørste Byggstudenter og sørger for at folket i 
H.M. Aarhønens rike skal få drikke av høy kvalitet.

Beton og Semen
H.M. Aarhønens nonne- og munkekor. Lite er kjent om sangerne i Beton og Semen. 
Disse mystiske og hemmelighetsfulle korene dukker opp i tide og utide for å spre det 
gode budskap gjennom sang. Ikke bli overrasket om de dukker opp i fadderperioden.

Dragern
Hva er vel en linjeforening uten et eget studentorkester? Dragern stiller opp i sine 
ikoniske, oransje arbeidskostymer og spiller opp til sang på diverse arrangementer. 
Orkesteret reiser også rundt og deltar på musikalske arrangementer som SMASH og 
TORSK. Dragern er også en naturlig rekrutteringsarena til revybandet i Byggrevyen.

Bjelkeklang
Bjelkeklang er H.M. Aarhønens blandetkor. Iført sine velkjente, rutete skjorter og 
bukseseler synger koret for å glede Hennes Majestet. Bjelkeklang er et kor for alle som 
ønsker å synge, uavhengig av erfaring og nivå. 

Industrikontakten
Hvordan søker man jobb? Hvordan får man kontakt med bedriftene?
Hvordan får man gratis middag en gang i uken? Svaret på dette finner
man ved å delta på de mange bedriftspresentasjonene og kursene
som Industrikontakten setter opp for alle byggstudenter gjennom
semesteret. Hold oversikt over bedriftspresentasjonene på Aarhønens
nettsider, og sitt klar når plassene blir tilgjengelig. Disse går fort!



Nyttige ord og begreper
H.M. Aarhønen  Linjeforeningen til Bygg- og Miljøteknikk. Den har eksistert  
   siden 1913 og er den eldste foreningen på NTNU.

Lerka    Lerkendalsbygget, også kalt byggeteknisk, er bygget hvor  
   alle byggstudenter søker tilflukt. Inneholder lesesaler, garde- 
   rober, Høna og en fantastisk terrasse.
 
Kroa    Aarhønens studentkro på Moholt. Selger drikke til innkjøp- 
   spris.

Høna    Et oppholdssted for byggstudenter på Lerka. Et perfekt sted  
   for å sosialisere og få i seg litt gratis kaffe og kake.

Egget    Aarhønens linjekontor. Fullt av viktige dokumenter og diverse  
   annet stæsj.
 
Kontortid   Hver undergruppe får ansvaret for å sørge for at det er kaffe  
   og kake (eller noe annet digg) tilgjengelig på Høna en time  
   hver i uka.

Krite    Utsette betaling for diverse varer tilgjengelig på Høna (uten  
   renter så klart).

Samf    Samfundet. Nuff said.

Bodegaen   Et lugubert lokale i kjelleren på Samf. Inneholder høye   
   promiller og lave standarder.

HS    Hovedstyret. En skummel gjeng som egentlig er noen puse- 
   katter.

Øvinger   Lekser.

Koke    Å kopiere en øving fra en medstudent.

Læll    Trøndersk forkortelse for “likevel”, kan brukes for å vinne alle  
   argumentasjoner ved å avslutte med “jammen, læll da”. IKKE  
   slang for lol.

Lambo og Nu Klinger  Kjente drikkeviser som man bør lære seg så fort som mulig.  
   Dette gjelder også “Jeg er byggstudent”.

Bedpres  Bedriftspresentasjon. God kilde til gratis mat og drikke.

kjekke nettsider og
annet lurt

aarhonen.no
Hjemmesiden til H.M. Aarhønen. Inneholder mye nyttig informasjon som stillingsan-
nonser, påmelding til bedpres og tidligere utgaver av Spikers.

ntnu.blackboard.com
All faglig informasjon finner du her. Blant annet pensum, øvinger, innleveringsmap-
per og masse annet. Finnes også som app.

innsida.ntnu.no
Din startside som student. Her finner du info om campus, linker til andre viktige 
nettsteder og annen generell informasjon.

fsweb.no/studentweb
Her melder du deg opp til eksamen og velger fag, i tillegg til å betale semesterav-
gift. Inneholder også eksamenskarakterene dine.

ntnu.1024.no
Uavhengig nettside som genererer en induviduell timeplan basert på hvilke fag du 
har og hvilke timer du har lyst/energi til å gå i.

sit.no
Nettsiden for Studentsamskipnaden i Trondheim. Her kan du finne informasjon om 
alt SiT kan tilby. SiT er delt i tre hovedenheter: Bolig, Kafe og Velferd.

samfundet.no
Oppdaterer deg om alt som skjer på Samfundet. Her finner du billetter og infor-
masjon om forskjellige arrangementer. Billetter til UKA finner du på uka.no.

facebook.com/groups/SHTrondheim
Facebook-gruppa Sjåfør Hjem - Trondheim sørger 
for at man lettere kan komme seg hjem etter en fuktig 
kveld på byen.

facebook.com/NTNUirl
Meme-side om studiehverdagen i Trondheim.

@aarhonen_gossip
Lyst til å sende inn sladder til Spikers og få vennene dine
på trykk? Legg oss til på Snapchat da vel!




