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Redacteuren
Hei og velkommen til Bygg- og miljøteknikk!
Det du nå holder i hendene dine er Spikers Kårner, dette er
byggstudentene sin egen avis. Her kan du fremover lese om ting
som skjer innenfor linjeforeningen, se bilder av medstudenter og
ikke minst holde deg oppdatert på sladderfronten. Spikers kommer
ut cirka seks ganger i løpet av året.
Linjeforeningen vår er Hennes Majestet Aarhønen. I denne utgaven
vil du finne mye informasjon om linjeforeningen og styrene som den
består av, her er det også litt informasjon om hva vi holder på med. I
denne utgaven vil du også finne abc-guide for nye studenter og hele
fadderprogrammet er tilgjengelig på baksiden.
Jeg håper du får en helt fantastisk fadderperiode og at du
engasjerer deg i linjeforeningen!
Hilsen
Elise Myhre Hverven
Redacteur i H.M. Aarhønen

Kanzlerklukk
Kjære nye 1 . og 4. klassinger.
Velkommen til Bygg- og miljøteknikk, og gratulerer med valget. Til
alle dere andre, velkommen tilbake. Håper at alle har hatt en
fortreffelig sommerferie, og gleder seg som meg til det kommende
semesteret.
For litt av et semester venter på oss! UKA står for døren, noe som
fører til at hele oktober er i fare for å bli et sort hull i hukommelsen.
Men dette betyr ikke at vår kjære linjeforening skal hvile på
laurbærene. Kroa kjører på for fult, og mye tyder på at det blir
spennende kvelder der framover. Vår prisvinnende hytte har blitt
kjørt inn, og vi håper at ALLE byggstudenter, både gamle og nye,
benytter seg av denne juvelen av et trebyggeri i Sælbu. Det går og
rykter om at det blir uhorvelig mange bedpresser, og det hviskes om
at Eddie slår til igjen før juletider.
Gleder meg til å komme i gang igjen, og ikke minst bli kjent med alle
dere nye i fadderperioden. Jeg er bombesikker på at vi har to
fantastiske uker framfor oss, med mye spik og moro.
Med klukkende hilsen
Petter Martin Skjeldrum
Kanzler

Hennes Majestet Aarhønen er byggstudentenes egen linjeforening. Vi består for
øyeblikket av fem styrer. I tillegg har vi flere undergrupper som driver med ulike
aktiviteter. Du kan lese mer om de forskjellige undergruppene lenger ut i avisen.
De fem styrene er Hovedstyret, Industrikontakten, AKT, Krostyret og Hyttestyret. Du kan
lese mer om de fire sistnevnte styrene lengre ut i utgaven. Hovedstyret står for den
daglige driften av linjeforeningen. Styret består av 1 0 personer valgt på
generalforsamling. Hovedstyret har også ansvar for en rekke arrangementer gjennon
året. Noen av de viktigste er:
Fadderperioden: Den starter nå så det er bare å glede seg!
Hennes Majestets bursdagsfest: I januar feires bursdagen til Hennes Majestet Aarhønen
med en stor fest på Trondheims beste hotell!
Aarhønelekene: Her samles vi ute i marka med diverse ski- og uteaktiviteter gjennom en
hel dag. På kvelden trekker vi innover til Studenterhyttta for en trivelig kveld. Dette
foregår i mars.
1 7. mai-frokost: 1 7.mai samles vi i vår fineste stas og feirer Norge med en ordentlig
frokost. Aarhønen deltar også i 1 7.mai toget i Trondheim.

Hovedstyret
Petter Martin Skjeldrum

Petter Martin Skjeldrum, også kjent som Behzad Skjeldrum, er en
skrullete type fra Drammens mest utkantede utkant. Før han ble
tildelt vesentlig makt i Aarhønen, var han en veldig hyggelig gutt.
Men siden han fikk på seg Kanzlerkjedet og minkpelsen, har han
vært vanskelig å snakke med om annet enn høner, Aas fatøl, og
høner som drikker Aass fatøl. På fritiden liker PMS blant annet å
se seg i speilet, spille Aarhønebingo og mate den døde
kampfisken sin. Kanzleren foretrekker forøvrig å bli møtt med et
dypt bukk etterfulgt av to høye klukk. Kun på denne måten oppnår
du hans fulle respekt.

Henrik Hartmann

Henrik Hartmann greide det umulige og vant Vice-Kanzler valget
etter at Arve Grinden benka seg selv til et nytt verv. Selv om Arve
lå ann til å vinne på tross av at det gikk mot statuttene, karra
Henrik i land seieren ved å spille på sex og sin utømmelige
kunnskap om hest og tradisjonelle norske husdyr. Ellers er Henrik
over middels opptatt av badminton og bruker mye av tiden sin på
dette. Vi ønsker Henrik, eller kanskje det nye HS lykke til med han
i styret.

Ingrid Russwurm

Ingrid ble født i Oslo, tre timer for tidlig. Som følge av dette ble hun
ikke født med ski på beina, men med et vanngevær i hendene.
Etter flere år på aldersbestemte landslag, sluttet geværet hennes
å virke og Ingrid så seg nødt til å ta talentet hennes andre steder.
En karriere som skiløper så hun som urealistisk, og ble derfor
Sjæfus Blæstus. Med smidige formuleringer og korrekt
informasjon, står hun for en blæstemail og en kommunikasjonsflyt
H.M. Aarhønen aldri har sett maken til. Hun har en unik evne til å
finne et fagverks likevekt i y-retning, men kommer til kort når hun
må gjøre det i x-retning. Med en barndom dominert av vannkrig,
lærte Ingrid aldri forskjell på høyre og venstre.

Ola Hansen

Ola er en veldig hyggelig og snill person. I alle fall så lenge han er
full. Ola bor på en sofa på Byggkjelleren, og sånn sett passet det
veldig bra for ham å bli Krosjef. Her lever han på billig sprit og
repriser av Paradise Hotel. Med sine dypt rødvinsfargede lepper
og et sexy pornoblikk over brillekanten er han et attraktivt mål for
både små og store høner på Gløshaugen, og han får sjelden gå i
fred i gangene på Lerka. Han har derimot uttalt at han ikke skal slå
seg ned før han finner noen som får brilleglassene til å dugge og
hårene på leggene til å reise seg, noe som enda ikke har skjedd.
(Jenter. Det betyr at han er singel!)

Hovedstyret
Rolf Andersen
Rolf er en grei kar fra Sandnessjøen som liker å engasjere seg i
sånn ca. alt som eksisterer. Dette betyr at han ikke har noen som
helst tid til å gjøre skole, men får det på en eller annen måte gjort
allikevel. Derfor er Rolf et veldig attraktivt kokeobjekt for de mindre
ressurssterke. Rolf er veldig glad i ordspill og det å forklare hvorfor
de er morsomme, noe de faktisk er både titt og ofte. Av grunner
som er veldig lette å forstå har Rolf et veldig begrenset
beisespekter som bare strekker seg fra Torhild til Torhild.

Ole Christian Holsen
Ole Christian (aka O.C.) er en kar du neppe har møtt maken til.
Han kom til Trondheim etter et mislykket år på en Høyskole. Ole
fant fort ut at han måtte gå på universitetet, han måtte jo ha en
eksamen i ex.phil! Ex.phil var et fag han ikke kunne leve uten.
Som Financeminister i H.M. Aarhønen er Ole en som grubler mye
over alle penga. Tenke først - også handle? Eller vent, kanskje
handle først - så tenke? Ellers så er Ole en kar som sjarmerer
damene i senk med sine blåfargede øyne og sin velpleide
Fanadialekt. Han kan kanskje virke som en rolig og fattet ung
mann, men med litt penger i neven er det ikke alltid enkelt å
beherske seg. Vi ønsker Ole lykke til som Financeminister og
satser på at ikke alle penga rotes bort!

Elise Myhre Hverven
Elise er en sylskarp redacteur, hvor du enten slår an tonen, eller
brenner deg i sladderspalten i skoleavisen Spikers. Elise sitter
trolig på mer makt en noen andre og, «burde» unngås hvis du vil
holde en lav profil med din sjarmør. Hun er kjent for å gå rundt i
sitt Darth Vader kostyme, og ligger også litt igjen i 80-åra på
alpinmoten. Som grunnlegger av det svært vulgære og erotiske
Nach-Schpielen «Hva-Hvis-Elise?», er hun en av de få som har
inndoktrinert nye tradisjoner på Aarhønehytta. En artig jente med
et permanent glis om munnen.

Hovedstyret
Emmi Kristensen

Emmi vårt minste lille medlem. Men dette setter ingen stopper for
å være litt overalt hele tiden. Hun ”suser” rundt og har alltid et smil
på lur. Ved siden av alt for lett skolegang før NTNU tok hun PhD i
organisering og har full oversikt på resten av den noen ganger litt
distré flokken!
Det ryktes for øvrig at hun er medlem av en studiegruppe som
opererer under et noe tøsete navn og har base på
Ishavskatedralen.

Sebastian Torstenson

Med sin rake holdning liker Sebastian Torstenson gjerne å
understreke at han er en Blærumsgutt. Leiligheten hans midt i
Trondheim sentrum blir ofte kalt 7th Heaven på folkemunnet. Her
blir sykepleiere stadig observert, og han swinger dem hit og dit. At
Sebastian drar på seg naboklager er ikke ukjent, men da tar han
bare en telefon til advokaten sin så er saken ute av verden. I en
alder av 26 år har Sebastian kun traktet én kanne med kaffe noe
som sier litt om hvordan hans oppvekst har vært. Sitat: ”Jeg
drikker sprit som om det skulle vært vann”.

Simen Skotvedt

Simen er en kar som virkelig kan kombinere vrikking på hoftene
med dansing i macho stil. Han elsker skjegget sitt mer enn noe
annet, spesielt i november når han ser ut som en shady ginger fra
midtøsten. Allikevel har gutten all grunn til å være fornøyd
ettersom han vant Movember over alle andre på byggstudiet.
Ellers elsker Simen temafester og gir alltid alt for å vinne
konstymekonkurransene. Som skogvokter og tha boss over
fadderperioden kommer denne karen til å virkelig leve livet med
alle de nye 94 chicksa som kommer.

Krosjefens hjørne
Hei og velkommen til Bygg- og Miljøteknikk! Du har nå kanskje
sett på timeplanen din og tenkt at det nå blir det så mye skole
at du ikke har tid til fest og moro, men du kunne ikke tatt mer
feil! Den slags fører nemlig bare til fagidioti og det vil vi ikke ha
noe av. Derfor har vi teppebombet kalenderen med
arrangementer på Aarhønekroa, eller Byggkjelleren som den
også kalles.
Ditt første møtet med Kroa er i forbindelse med de fuktigste
kveldene i løpet av fadderperioden. Kvelder som dette er gylne
muligheter til å bli kjent med hverandre på tvers av
faddergruppene og dette er en prosess som skjer betydelig
fortere med noen edle dråper, helst Kroas eget hjemmebrygg.
Aarhønekroa ligger på Moholt sammen med de andre
linjeforeningskjellerene og er byggstudentenes samlingsplass
for diverse aktiviteter, enten det er for en rolig halvliter
hjemmebrygget øl, quiz, fotballkamp eller en god gammeldags
fest. Her kan du få tak i så og si alt du vil ha av drikke for så
vennlige priser at vi ikke konkurrerer med byens utesteder,
men med de billigste dagligvarebutikkene prismessig. For å
kjøpe drikke må du ha bonger som du kan kjøpe på nettet og
når det er bongsalg ved Aarhønekontoret på Lerkendal, disse
vil bli annonsert så de er lette få med seg.
I tillegg så er det også mulig å arrangere egne arrangementer
på Kroa, uansett hva det skulle være, send bare en mail til
krosjef@aarhonen.no så skal vi se hva vi får til. Hvis det er
noe mer du lurer på er det bare å se på spørre, eventuelt så
ligger det mye informasjon på aarhonen.no.
Ola Hansen
Krosjef

Krostyret
Birgitte Dahl
Birgitte er en blid og gavmild jente, selv om hun er fra Ålesund.
Hun virker kanskje som en søt og uskyldig pike på grensen til
fornuftig, men etter et dypdykk ned i vinglassets forførende aroma
viser hun sitt sanne jeg. Overlende som har bevitnet dette blir
mystisk stille og smiler litt for seg selv når de blir spurt konkrete
spørsmål om hendelsesforløpet. Birgitte liker å kose. Birgitte er
kos.

Marte Skibeli
I motsetning til Birgitte er Marte blid men ikke spesielt gavmild,
derav stillingen som økonomisjef. Denne gjerrigknarken fra
Kolbotn er usedvanlig hyggelig, også i fylla. Så lenge hun blir
svunget om, tar hun seg gjerne en svingom med hvem som helst.
Marte er veldig redd for alkohol over 25%, og drikker derfor bare
Bare. Hun har derfor blitt stengt ut av alt som har med innkjøp å
gjøre. Marte er for glad i kake. Kake er kos.

Magnus Risstad
Magnus er styrets trønder, og har derfor et stort nettverk som gjør
at han kan fikse alt på et blunk. Magnus ser grusomt snasen ut i
pelscoat og med sitt skjeggete vesen skaper han god stemning
overalt der det trengs. Selv om han noen ganger er ganske
fornuftig når han er edru, er det absolutt ingen grunn til å høre på
han når han har inntatt noen edle dråper. Gjerne sprit. Sprit er kos.

AKT Aarhønens Kulturelle Teater
Velkommen til Trondheim!
Nå er det bare å belage seg på et begredelig klima med et påfølgende behov for å finne en
innendørsaktivitet som gir deg gnisten tilbake. AKT-revyen er uten overdrivelse årets
høydepunkt, og lyser opp studiehverdagen på måter du ikke engang kan forestille deg! Vi
garanterer et samhold uten sidestykke, venner på tvers av klassetrinn, popularitet blant
medstudenter (og andre) og en rekke sosiale sammenkomster som du sent vil glemme.
Har du en skuespiller i magen? Spiller du et blåse- eller strykeinstrument? Liker du å skrive
sketsjer eller sanger? Er du glad i å synge eller danse? Har du lyst til å bygge scenen, styre
med teknikk, filme eller kanskje drive med PR? Da trenger vi deg til årets AKT-revy! Dette er
en revy hvor alle kan være med, så ikke vær redd for at du ikke er flink nok.
AKT, Aarhønens kulturelle teater, setter hver februar opp revy i forbindelse med Hennes
Majestet Aarhønens fødselsdag. Årets revy ble i den 1 8. rekken, og etter fjorårets
braksuksess gleder vi oss til årets oppsettning som vi håper skal bli enda bedre. Dette går mot
tidenes byggrevy!
Vi starter opp arbeidet med revyen allerede i starten av dette semesteret. I løpet av høsten
begynner vi med minglemøter, sammenkomster og skrivemøter som kontinuerlig vil holde
frem til jul. Deretter braker det løs med hyttetur, skrivekvelder og masse øving. Mer
informasjon om revyen vil dere få når det begynner å nærme seg.

AKTstyret
Eivind Lindseth
Etter å ha endt opp på scenen i svært avslørende kostymer to år
på rad fant Eivind det tryggest å bli revysjef i år slik at han kan
delegere de lettkledde rollene til noen andre. Han er AKT-styrets in
house-rasist, noe som er å regne med når man kommer fra et sted
som er mest kjent som hjemstedet til Plumbo. Eivind har uttalt at
han håper å kunne rekruttere mange førsteklassinger til å erstatte
veteranene som nå har vært med på sin siste revy. Vi regner med
at dette gjelder både på scenen og andre måter.

AKTstyret
Johannes Mydland

Johannes kommer ifra en plass som heter Moi. Vi vet ikke helt
hvor dette ligger, men ut ifra dialekten hans anntar vi at det ligger i
Sørlandsdistriktet. Johannes er veldig engasjert av seg, og hadde
allerede første semester begynnt å engasere seg i både revyen,
byggverksted og krogjengen. Vi mistenker at han planlegger å
utfordre highscorelisten på antall daljer, da han kommer til å ligge
godt ann etterhvert. Dette engasjementet er egentlig et
skalkeskjul, da Johannes på si er eneste norskcolumbianske
kardinal. Han ble dessverre ikke valgt som pave ved det forrige
valget, til tross for at hans ungdommelige kraft da han er 56 år
yngre enn han som ble valgt.

Fredrik Hanserud

Fredrik skulle egentlig fødes på offentlig sykehus tidlig på året,
men ingen av sykehusene i området hadde varmekabler i
sykesenga, og moren nektet derfor å føde før et slikt sykehus
kunne oppdrives. Ryktene skal ha det til at de måtte til sydligere
strøk for å finne et sykehus og at det ble i desember. Dette har ført
til at enkelte påstår at Fredrik har et utenlandsk utseende og at
han aldri er å se på skolen før etter at alle forelesninger er over.
Du tenker kanskje at du har sett han i en forelesning? Nei, det var
nok bare hans sydamerikanske dobbeltgjenger som også går i
tredje klasse.

Barten til Arve Grinden

Barten til Arve er en mester på fiolin. Den liker å spille stykker av
både Mozart og Bethoven, men har ikke sans for Vivaldi. Dette
skyldes at barten til Arve kun har tre årstider. Barten har vært å se
ved flere anledninger, spesielt i Aarhønesammenheng. Dette førte
til at den ble utbrendt i fjor høst, og måtte ta seg en velfortjent
ferie, men er nå tilbake for å nidarlose byggrevyen musikalsk.
Barten har ved siden av sitt brennende engasjemnet hatt
deltidsjobb som alkoholfilter. Dette hovedsaklig for Arne Brimis vin, vin- og vin-vin. Barten til Arve kan tidvis oppfattes som sliten
dagen etter store festligheter (hjølp!), men dette ordnes som regel
ved hjelp av østeuropeisk bartevoks.

Andreas Øyehaug

Andreas går for å være blant Trondheims ivrigste på å sjekke opp
førsteklassejenter. Dette skyldes at han har vært på
landsdekkende fjernsyn, noe som har gitt han status som
Trondheims svar på Justin Bieber. Han har enda ikke funnet sin
baby, baby, baby, og er derfor ingens boyfriend. Men frykt ikke as
long as you love him så er det bare å melde seg. Du finner han på
kjelleren. Andreas har egenhendig holdt liv i spikers sladderspalte
gjennom snart tre år, og er å regne som et fast innslag. Ryktene
skal ha det til at Andreas ikke får lov til å ta telefonen på
Aarhønekontoret etter et fatalt intervju der reporteren ikke hadde
skjønt et ord av hva han sa.

Industrikontakten er et styre i H.M. Aarhønen- Bygningslinjens forening
som bidrar til å skape kontakt mellom studentene og næringslivet.
Industrikontakten består i dag av syv medlemmer, en ettårig og seks
toårige stillinger. Representantene velges inn av studentene på
linjeforeningens generalforsamling.
Hva gjør Industrikontakten?
-Arrangerer bedriftspresentasjoner
-Formidler relevante jobber og sommerjobber
-Er med på å forbedre studiet i samarbeid med
Næringslivsringen
-Motivere studentene gjennom ekskursjoner og lignende
Samarbeid med Næringslivsringen
Gjennom samarbeidsforumet med byggenæringen og instittutene ved
Bygg- og miljøteknikk, Næringslivsringen, bidrar Industrikontakten til at
kvaliteten og rekrutteringen ved studiet skal være best mulig.
Vi deltar i følgende prosjekter:
-Rekruttering
-Ta vare på studentene
-Sommerjobbhjelpen
-Subsidiering av PC

Industrikontakten
Anders Stensløkken

Anders er en mann som har levd i mange år. Derfor har han blitt
veldig klok. Hans vise hode gjorde at han var et naturlig valg som
leder av Industrikontakten. Når arbeidsdagen er over og han ikke
er klok lenger liker han å sykle langt og å spille bingo. Etter en
traumatisk skade som involverte jumpers knee i hans tidligere
hoppkarriere prøver han nå å holde seg lengst mulig unna
Granåsen. Hans favorittartist (og menneske) i hele verden er
Wenche Myhre, og lykketallet hans er 66. Noen ganger legger
Anders planer om at Industrikontakten skal få
verdensherredømme, men stort sett er han bare alltid klar for
byen.

Leiv Jørgen Husøy

En gang for kjempelenge siden gikk Leiv Jørgen på Dragvoll, men
siden det ble så langt å dra på skolen fra leiligheten hans
bestemte han seg for å bytte til Gløshaugen. Valget ble tilfeldig
nok bygg. Leiv Jørgen har brukt de siste to årene i eksil på AKTrommet i kjelleren på Lerkendalsbygget. Der skrev han historiebok
for Aarhønen (samt fortsatte litt på Dragvollstudiet i smug), og ikke
før han ble ferdig i år fikk han lov til å komme ut. For at
overgangen ikke skulle bli så stor til den virkelige verden ble LJ
med i Industrikontakten, der han etter hvert har fått opptil flere
venner.

Jens Christian Rognlien

Jens Christian har, etter relativt kort tid i Industrikontakten,
allerede opparbeidet seg en evne til å snurre bingotrommelen
kjempefort og drikke store mengder vin samtidig. Med den
bakgrunnen han har fra Bærums mest fasjonable adresse vil Jens
Christian bruke makten han nå har til å innføre mer eksklusiv
servering etter bedpres. Blant annet vil han bytte ut den
tradisjonelle spritflaska med champagne av beste sort, samt endre
menyen til SiT slik at tapasen inneholder både trøfler og
gåselever.

Industrikontakten
Ingeborg Rønneberg

Noe av de Ingeborg liker aller best er å løpe rundt i grønne klær
med en kjempestor håv og fange sommerfugler og noen ganger
også baller (type Lacrosse). Av og til mimrer Ingeborg tilbake til
den tida da hun bodde i Oslo og slapp å forberede seg på alle fire
årstider hver eneste dag, men stort sett prøver hun å ikke tenke så
mye på det.

Bjørn Kristian Bache

BK var også en del av avdelingen på Svalbard, inntil snøskuteren
hans brøt sammen og han ikke lenger kunne råne rundt akkurat
som han brukte å gjøre hjemme i Steinkjer før i tida i en ganske
stygg Volvo. Dermed måtte han bli med Martin hjem til Trondheim,
og hadde ikke noe valg; han måtte fortsette i Industrikontakten. En
gang i tida var han en lovende kajakkpadler, men etter å ha
drukket litt for mye ”gla’vatn” måtte karrieren legges på hylla. Nå
padler han bare av og til i en liten fontene på Steinkjer, men det er
utfordring nok for han.

Martin Dons

Martin har nylig vendt tilbake fra tilværelsen som en av
ambassadørene på Industrikontaktens nye utestasjon på
Svalbard. Etter at forhandlinger med isbjørn og skuterprodusenter
ikke førte frem, måtte Martin slukøret vende tilbake til fastlandet
for å konsentrere seg om helt vanlige bedrifter igjen. Martin er som
kjent tidligere norgesmester i radiopeilorientering, men etter ikke å
ha funnet frem til pallen under premieutdelingen under VM
bestemte han seg for å avslutte sportskarrieren umiddelbart.

Nina Eklo Kjesbu

Nina er fra et sted der ting stort sett betales i kyr eller sauer. Det
var derfor ikke før hun ble økonomiansvarlig i Industrikontakten at
hun fikk se en helt ekte penge på ordentlig. Noe av det Nina liker
aller best å gjøre er å stå i stuevinduet i Dødens dal og analysere
anatomien til de kjekke guttene i FK Steindølene (1 og 2). Ellers
elsker Nina å gå i tog på den viktigste dagen i hele året;
kvinnedagen (som jo bare er en dag i året i motsetning til
man(n)dag).

Aarhønehytta

Aarhønehytta er byggstudentenes egen hytte som har stått ferdig siden 25. Januar 201 3 i
anledning H.M. Aarhønens 1 00-årsjubileum. Hytta kan brukes av alle byggstudenter og deres
venner, og er kun en drøy times kjøretur fra Trondheim. Hytta er prosjektert av byggstudenter,
tegnet av arkitektstudenter og bygget på dugnad av studentene på bygg. H.M. Aarhønen ville
ikke bare kjøpe en ferdig hytte eller et ferdig byggesett, vi ville bygge vår egen hytte.
H.M. Aarhønen hadde lenge hatt en drøm om å eie sin egen hytte på lik linje med flere andre
linjeforeninger. Prosjektet ble påbegynt og lagt ned flere ganger, men våren 201 0 ble en leder av
hyttekomiteen valgt og planlegging begynte for fullt. Det ble holdt en arkitektkonkurranse blant
arkitektstudentene på NTNU der hele 1 7 bidrag ble sendt inn og til slutt ble ett valgt ut av juryen.
I løpet av sommeren 2011 var hytta ferdig prosjektert med stor hjelp fra Multiconsult.
Etter nærmere 1 0 000 dugnadstimer var det et imponerende resultat som møtte de om lag 60
byggstudentene som tok turen inn til hytta for den storstilte åpningen. Og dette var noe mange
kunne si at de hadde vært med på å bidra til. Ikke lenge etter åpningen mottok hytta den
ærefulle prisen som Årets Trebyggeri 201 2 i tøff konkurranse med blant andre Åmli rådhus som
er i hundremillionersklassen. Ikke dårlig for en hytte til en snau million!
Aarhønehytta ligger på Åtollen i Selbu kommune, rundt 80 km fra Trondheim. Om sommeren
stopper bilveien 700 meter fra hytta, hvor man trasker de siste meterne til fots. Om vinteren er
det omlag 4 km å gå på ski inn til hytta. Hytta har 1 6 sengeplasser, men om man er en større
gjeng som ikke frykter nærkontakt er det fullt mulig å være flere. Selve stuen kan ha 30 til bords
om en ønsker en skikkelig festmiddag. I tillegg byr hytta på tørkerom, 2 bad, entre, 4 soverom,
stor stue med kosekrok og en hyggelig utedo. Kjøkkenet er også utstyrt med et kjølerom i gulvet
til matvarer og mye god drikke.
Hytta har Altdalen nasjonalpark som nærmeste nabo, med Trøndelags største urørte fjell- og
skogsområder. Her finnes det mange fjelltopper med Fongen som Selbus høyeste fjell på 1 441
moh. Området rundt hytta er lett kupert og passer bra for både turer og bålkos sommer som
vinter. Det er mange små vann i nærområdet som gir gode muligheter for fiske. For de litt mer
hyttekjære byr nærområdet på skilek, kos i solveggen, kaffe og vaffelservering på Hersjøhytta
og en god bok i sofakroken om kvelden.

Hytta kan reserveres 5 uker frem i tid, hver onsdag kl 1 2.00 vil en ny uke bli tilgjengelig. I
helgene kan man bare reservere sengeplasser etter hvor mange man er, mens man i
ukedagene kan velge å reservere hele hytta for 800 kr uansett antall. For byggstudenter og
Aarhønemedlemmer koster det 40 kr per natt, mens andre studenter og utgåtte
Aarhønemedlemmer betaler 80 kr. Det er kun byggstudenter og utgåtte Aarhønemedlemmer
som har mulighet til å reservere hytta, men man kan ta med seg hvem man vil.
Til høsten er det muligheter for å være med på dugnad og fikse opp uteområdet med ny platting
og utemøbler slik at mulighetene for kos blir enda større. Dugnaden vil foregå i perioden 23.
August – 8. September, så hvis du ønsker å være med er det bare å melde seg på. Det krever
ingen forkunnskaper, og er både sosialt og lærerikt!
Vi håper uansett at DU vil ta turen opp til hytta!

Hyttestyret

Lars Jensen

Lars er en gladgutt som liker seg best uti skogen kun iført en
halvsliten anorakk med kaffekjelen på bålet. Ellers inviterer han
gjerne på nach og stiller med alt fra hjemmebrygget sprit til
muggen eplejuice. Som tørrlagt rørlegger har han store planer for
et eget hjemmebryggeri i boden til sin “sugar daddy”. Lars er en av
hovedgrunnene til at Aarhønehytta har blitt mer enn en våt drøm
og pøkehemsen var hans eneste krav i arkitektkonkurransen. Den
har han selv innredet med badstutermometer og reinsdyrskinn. Du
ser han nå gjerne i gangen utenfor Tower hvor han står og koser
med den skallede tregubben mens han drikker karsk.

Audun Ofte

Audun er oppvokst i en liten bygd i Vest-Telemark sånn passe
langt borte fra omverdenen, noe som har satt et sterkt preg på
hans dialekt. Den kan til tider i beste fall være uforståelig. Som
bygdegutter flest fattet Audun tidlig interesse for bil, og har i sine
ungdomsår rånet bort flere liter bensin enn resten av hyttestyret
kommer til å klare gjennom et helt liv. I hyttestyret er Audun
kasserer. Med sin erfaring fra å la ukelønnen strekke til flest mulig
runder på stripa i sine ungdomsår, er vi ikke bekymret for hyttas
økonomi det neste året.

Erik Lunde

Du vet hvem han er. Du har sikkert sett han, enten via hans
modellkarriere i Thailand, eller sett bildet av ham på
melkekartongene. Han ble nemlig meldt savnet da han en periode
brukte så mye tid på dugnad oppe på hytta, langt borte fra all
sivilisasjon og kommunikasjon, at han ble antatt bortført. Vi kan for
øvrig prise oss særdeles lykkelige over at vi er så heldige å ha
Snekker Lunde blant oss på Bygg. Det har nemlig ikke manglet på
andre tilbud. Grunnet hans fantastiske manke har
reklametilbudene fra balsam-giganter haglet, og det sies at han
befinner seg på hat-listen hos L’oreal etter å ha takket nei til ‘’an
offer you can’t refuse’’.

Ingrid Alne

Ingrid er en sprek dame i 2. Klasse som har lagt sin elsk til
Aarhønehytta gjennom utmerket dugnadsarbeid. Dermed var
valget som Hovmester lett, så hun kunne være med på å spre
gleden til resten av bygningsfolket. Hun er en turglad jente som
ofte er å finne på VB-tur. Du skal jobbe hardt for å holde følge med
denne jenta på tur. Til vanlig er hun en gledesspreder i hyttestyret
med sitt sjarmerende vesen og brede smil, slik som alltid ellers i
hverdagen. Ingrid er heller ikke fremmed for å ta seg en sikkelig
fest, som i god byggstil ofte dras ut i de sene morgentimer. For
tiden går det rykter om at denne lille blomst ikke har funnet seg
helt fast grunn ennå. Så her er det bare å skru på sjarmen gutter!

Velkommen til studiet bygg- og miljøteknikk!
Du har gjort et smart valg og vi skal bidra til at du får en flott studietid. Næringslivsringen er et
tiltak du som student, vil komme til å møte gjennom hele studietiden. Det er et
samarbeidsforum mellom byggnæringen og Studieprogrammet for bygg- og miljøteknikk ved
NTNU, og det støttes av ca. 60 bedrifter og organisasjoner i byggnæringen. Alle de store
aktørene blant rådgiverne, entreprenørene og leverandrørene er med, sammen med noen av
landets offentlige etater, forskningsinstitutter og bransjeorganisasjoner.
Når du nå tar fatt på studiet vil du møte flere av prosjektene som vi støtter; fadderordningen,
sommerjobbhjelp, byggeplassbesøk, tilskudd til kjøp av datautstyr m.m. som synliggjør
mangfoldet og mulighetene i næringen. Vi samarbeider mye og gjerne med H.M. Aarhønen
og dens undergrupper. Mer om dette og om byggnæringen finner du på vår hjemmeside:
http://www.naringslivsringen.no
Det er få studier som gir et så bredt nedslagsfelt og så varierte muligheter som byggstudiet.
Etter endt studier vil dine arbeidsområder kunne dekke alt fra planlegging og forvaltning av
vårt bebygde miljø til utbygging av nye boliger, industrianlegg, infrastruktur og energianlegg.
Forskning, utvikling og opplæring står også svært sentralt innen byggnæringen.
Vi ønsker deg lykke til med studiene og velkommen til en av samfunnets viktigste
arbeidsplasser!
Hilsen styret i Næringslivsringen

Bygg:verksted
Bygg:Verksted er et sosialt samlingspunkt for alle klassetrinn ved Bygg- og miljøteknikk. Vi
består av engasjerte byggstudenter som ønsker å tilby andre studenter noe lærerikt og
praktisk ved siden av studiene.
Vårt hovedfokus er å arrangere kurs og workshops relatert til byggstudiet. I
samarbeid med bedrifter innen fagfeltet tilbyr vi kurs som inneholder både
relevant teori og praksis. Tidligere har vi holdt bla. veggkurs, trappekurs,
høytalerkurs, sykkelmekkekurs og kurs i bygging av utendørsgrill. Utstyret
vårt er tilgjengelig for utlån til studenter. Dersom du skulle ha bruk for verktøy
og lignende er du velkommen til å ta kontakt for info om hva som er tilgjengelig. Bygg:verksted
har i tillegg vært involverte i byggingen av Aarhønehytta.
Du trenger ikke å ha praktisk erfaring for å bli med i Bygg:verksted. Alle som ønsker å bidra til
å utforme eller holde kurs er velkommen til å være med. Lik oss på facebook, eller send en
mail for info om medlemsmøter og arrangementer, bli med!
I kjellern på materialteknisk har vi vårt eget rom med sofa og kaffetrakter. Stikk innom om du
har spørsmål om utlån eller bare lurer på hva som skjer, vi er veldig hyggelige!

Piker med spiker (PMS)
Hvem er vi?
Piker Med Spiker er en gruppe for og av jenter på bygg. Vi ble dannet høsten
2002 og har siden da hatt som formål å øke samholdet mellom jentene på bygg,
samt øke jentenes praktiske kompetanse. I styret er vi sju jenter som går i ulike
klassetrinn på bygg.
Hva gjør vi?
Som regel har vi hatt et sosialt arrangement på høsten, og et mer praktisk rettet på våren. Det
praktiske går ut på at byggjentene skal få lære noe nytt ved å bygge, støpe og jobbe sammen. Siden vi
startet har vi blant annet lagd blomsterpotter og benker som står på verandaen på Lerkendalsbygget,
arrangert bilmekkekurs og tømrerkurs. I tillegg feirer vi kvinnedagen 8.mars ved å dele ut kake på
skolen til både byggjenter- og gutter. Næringslivsringen, har støttet oss fra starten av. Dette har gjort at
vi kan ha mange gratis arrangementer. Hovedsaklig jobber PMS for å skape og beholde det gode
samholdet på bygg på tvers av klassetrinnene. Vi håper på å se mange av dere på høstens
arrangementer!
Plan for høsten:
Starten av september: Ost- og vinkveld
Vi skal også ha et spennende foredrag om framtidas bygg!
Dato er ikke bestemt, men det vil du få informasjon om etter hvert.
Hvordan kan du bli med?
Alle jentene på bygg kan komme på våre arrangementer. Har du lyst til å engasjere deg skal vi også ta
opp flere til styret i september. Da kan du bli med på å skape arrangementer for byggjentene.
For mer info om PMS og våre arrangementer kan dere besøke facebook-siden vår,
https://www.facebook.com/PikerMedSpiker

Vandrende Bjelke

Vandrende Bjelke er byggstudentenes turgruppe, og hører inn under Hennes
Majestets lune vinger. Turgruppens mål er å få med seg byggstudenter ut av
skolearbeidets klamme lenker, til fordel for utendørsaktiviteter og naturopplevelser. Vandrende
Bjelke er til både for deg som er vokst opp med å fange frokosten selv, og for deg som kun har
sett viltvoksende trær på film. Vi har turer som passer for alle! Ferdighet og erfaring er det ingen
krav om, det viktigste er at du trives på tur, og at du trives sammen med andre. Turgruppa er
selvfølgelig også åpen for byggstudentenes gode venner og utkårede.

Synes du dette høres ut som noe for deg? Følg med på hjemmesiden til Vandrende Bjelke, link,
og "lik" oss på facebook. Her vil du finne både turprogrammet, info om turmøter, og kontaktinfo til
styret, i tillegg til bilder fra noen av de tidligere, fantastiske turene våre! Ta gjerne kontakt om du
lurer på noe! Vi sees på tur!

Teknologiporten er en studentdrevet felles
bedriftskontakt for alle linjene ved IVTfakultetet, inkludert bygg- og miljøteknikk.
Teknologiporten eies av linjeforeningene ved
fakultetet, og hele overskuddet vårt går direkte
tilbake til dem!
Teknologiporten består av 30 frivillige studenter fra ulike linjer på IVT-fakultetet. Vi ønsker å
oppnå en enklest mulig informasjonsflyt mellom studenter og bedrifter, og jobber for å knytte
næringslivet og IVT-studentene sammen. Dette skjer hovedsaklig gjennom ukentlige
bedriftspresentasjoner og stands som vi avholder i samarbeid med bedriftene.
Under en bedriftspresentasjon får bedriften mulighet til å holde en
presentasjon for studentene. Presentasjonene varer ca 30 minutter
med påfølgende spørrerunde. Derfra går veien videre til matservering
og mingling. Her har du mulighet til å snakke direkte med bedriftens
ansatte, spørre om det du vil og finne ut om dette er en bedrift du kunne
tenke deg å jobbe for.
Gå inn og registrer deg med skolens brukernavn og passord på teknologiporten.no. Deretter er
det bare å følge med på når det kommer bedrifter som inviterer din linje og klassetrinn.
Påmelding skjer på nettsidene og du bruker studentkortet ditt for å registrere deg ved adkomst.
Ved å delta på en bedriftpresentasjon i regi av Teknologiporten bidrar du til at en større andel
av overskuddet går til H.M. Aarhønen samtidig som du knytter kontakter i næringslivet – vi
håper å se deg på våre presentasjoner!
Dersom du kunne tenke deg å være med i Teknologiporten, har vi også
opptak nå i høst. Du kan lese mer om stillingsutlysningene på våre
hjemmesider. Søkandsfristen er 1 . september.
Har DU noen spørsmål ang. Bedriftpresentasjoner, det å jobbe i Teknologiporten eller noe helt
annet? Ta kontakt da vel! Vi kontaktes på post@teknologiporten.no, gjennom leder Mathias
Pedersen tlf: 901 99835, eller kom innom våre kontorer i kjelleren i Gamle Kjel (rom 1 04).

FK Steindølene
Hvem liker ikke å spille fotball? H.M. Aarhønen lar alle
fotballinteresserte byggstudenter få trille kule gjennom
ett av sine to fantastiske herrelag. Kriteriet er at du
møter opp edru og uthvilt til opptakstrening og viser hva
du er god for. Treningstider for 1 . og 2. laget vil bli
annonsert i fadderperioden.
Bortsett fra RBK er FK Steindølene den eldste og mest
tradisjonsrike fotballklubben i Trondheim.
Byggstudentene under H.M. Aarhønens lune vinger
stiller med to av de beste lagene i studentligaen. Denne
serien består av 20 lag fra andre linjeforeninger og er
svært gjev å vinne!
Sammen med spillere fra alle årskull har vi det moro
både på og utenfor fotballbanen. Det er for eksempel
ingen som har lyst til å gå glipp av Sambucca-VM. Vi
trener en gang i uka, i tillegg til ukentlige seriekamper.
FK Steindølene har behov for nye spillere. Møt opp på
trening og bring your A-game!

FK Steindølene damelag
FK Steindølene Damelag er fotballaget til jentene på
Bygg. Laget er et tilbud til alle jentene på linjen,
enten du har spilt tidligere eller ikke. Det å være med
på laget er en utrolig bra mulighet til å bli kjent med
andre jenter på tvers av trinnene. Fotballglede og
sosialt samvær står i sentrum og vi har det veldig fint
i lag. Vi har flere sosiale sammenkomster gjennom
sesongen både med og uten herrelagene, noe som
bruker å være veldig gøy. Vi spiller 7-er fotball i
studentligaen, hvor vi møter andre studentlag.
Treninger avhenger av hvor ofte vi har kamper, men
det er om lag en trening i uken i Dødens dal. Serien
fortsetter 1 . september og vi ligger foreløpig på 4.
plass av 1 3 lag. Informasjon om treningstider og
lignende kommer senere. Har du noen spørsmål er vi
å treffe under fadderukene. KOM Å BLI MED!

Semen

Semen er H.M. Aarhønens stolte jentekor! Vi er en
gjeng med sang- og alkoholglade jenter som ikler
oss munkekapper ved enhver passende anledning.
Semen opptrer på immatrikuleringsballet og
bursdagsfesten, og er ivrige deltakere på
arrangementet «Perm-til-Perm». Vi har to opptak i
løpet av året, og førstkommende opptak blir avholdt
i september. Semen trenger flere jenter med
skjærende stemmer, som finner gleden i å kle seg i
munkedrakt og har sans for en god fest. Her stilles
ingen krav, så bli med!

Beton
Beton er herrekoret på bygg, og du har kanskje sett
oss ikledd nonnedrakter på et eller flere av H.M.
Aarhønens glitrende arrangement?! Foruten
opptredener under immatrikuleringsball og
bursdagsfest, er Beton også høylytt tilstede på
badekarpadlinga, den årlige utflukten til Åre og ikke
minst når det kjempes om edle dråper i Aarhønelekene!

Bjelkeklang

Bjelkeklang er H.M. Aarhønens blandakor for sangglade
gutter og jenter på Bygg, med ca. 30 medlemmer per dags
dato. Vi har øving én gang i uken med dirigent, og opptrer på
flere av Aarhønens arrangementer. Om du er glad i å synge,
og kunne tenke deg å bli kjent med byggstudenter og
–studiner fra samtlige klassetrinn, er du hjertelig velkommen
til en flerstemt trall med oss! Uformell opptaksøving
arrangeres til høsten, og terskelen er lav for å bli med. Du
trenger ikke å ha vært med i kor tidligere, eneste krav vi har
til deg er at du ikke er totalt tonedøv. Resten kan læres!

ByggBang

ByggBang er linjeforeningens musikalske alibi. Bandet har
de siste årene hatt konserter på blant annet Aarhønekroa,
Arkitetkroa, JVL på Gol (Juridiske VinterLeker), samt
Klubben, Knaus og Storsalen på Studentersamfundet. På
ByggBangs konserter kan du forvente å høre alt fra 70-talls
rock n´roll til mykere rock/pop, engelskspråkelig så vel som
norsk, i tillegg til jubel og slagord fra fangruppen: The
ByggBangers. Dagens besetning: Magnus Fjeld Olsen –
gitar, Pål Ibrekk – trommer, Øyvind Høsser – gitar, Simen
Sjøvold Skavang – vokal og Arve Grinden – bass. I tillegg
til å være konsertband er og ByggBang fast inventar i
byggrevyen som settes opp hvert år. Under revyen består
bandet i tillegg av tangenter og diverse blås.

Dragern
Dragern er bygg- og miljøteknikk sitt eget studentorkester som sprer spilleglede og lekre
toner for H.M Aarhønens medlemmer. Dragern har eksistert til og fra siden 1 998, men
gjenoppsto i løpet av vårsemesteret 201 3 med nytt styre og ny giv. Dragern består per
dags dato av sju muntre musikanter fordelt på ulike instrumenter, og med forskjellig
musikalsk bakgrunn. Sangene vi spiller strekker seg i fra ”Byggmester Bob” til ”Gammal
Jegermarsj”, og der sangene blir for lange eller vanskelige forenkler vi dem gjerne.
De fleste spilleoppdragene vi har hatt har gått ut på å spille hyggelige
toner på noen av H.M. Aarhønens arrangementer som for eksempel
Jonathanfesten eller rebusløpet under fadderuken. Vi er lett gjenkjennelige i
Vegvesenets gamle arbeidsklær som uniform og med anleggshjelm på hodet.
Om du vil bidra til å sikre den musikalske høykulturen i Hennes Majestet Aarhønen
sammen med Dragern, er du hjertelig velkommen til det. Det spiller liten rolle om du er
en gammel rusten korpsmusikant, en dreven musiker eller ikke kan spille i det hele tatt,
Dragern passer for alle. Vi har instrumenter, noter og øvingslokale, så ta bare kontakt
på dragern@list.stud.ntnu.no hvis du skulle være interessert.

Kart over Gløshaugen

Dette er et enkelt oversiktskart over Gløshaugen-området. Det er ganske stort, så det kan være litt
vanskelig å finne frem de første dagene, men etter et par uker blir man kjent i de områdene man
bruker.

ABCgudie for nye studenter
AARHØNEHYTTA: ble ferdigstilt i 201 3 og er byggs store stolthet, mer info om hytta finnes over.
BONG: brukes for å kjøpe drikke på Kroa til Aarhønen, bongene er på 200kr hver.
DALJE: er mulig å kjøpe etter ulike verv i Aarhønen, hver dalje symboliserer vervet påen unik
måte.
GLØSING: studenter som studerer ved Gløshaugen, kan brukes for å skille mellom studenter på
Gløshaugen og Dragvoll.
HØYHETER: Hennes Majestet ønsker å ære personer som viser stort engasjement og
pågangsmot ved å opphøye dem til Høyheter under den store Bursdagsfesten.
IMM.BALL: Immatrikuleringsball som avholdes i september. På immatrikuleringsballet blir de
nye studentene offisielt opptatt i linjeforeningen som Æg-tech.
KLUKK: sangboka til Hennes Majestet. Her er det utallige drikkeviser som blir tatt frem på fuktige
kvelder.
LERKA: Lerkendalsbygget som er bygg sitt eget bygg. Se på kartet over Gløshaugen for
plassering.
NTNUI: dette er idrettsforeningen til NTNU. Ved å melde seg inn i NTNUI har man mulighet til å
benytte seg av treningssentrene deres og være med på utallige ulike idrettslag.
Treningssentrene er på Gløshaugen, Portalen, Dragvoll.
ROTTMANN: dette er deres fremtidige bibel noe som sier kanskje litt om studie. Rottmann er
matematisk formelsamling som kan bli medbragt på Matematikk eksamene.
STRIPA: er den evig lange gangen mellom sentralbyggene. I 2.etasje på Stripa leverer man inn
Matematikk øvinger. Hangaren som er kantinen i dette bygget er plassert på enden av gangen.
STUD.WEB: studentweb.ntnu.no som er siden der eksamensresultatene blir vist, her melder
man seg opp til fag og betaler semesteravgift. Det er nødvendig å betale avgiften for å få
stipend, derfor er det viktig at dere gjør dette tidligst mulig.
UKA: er Norges største kulturfestival som avholdes av studenter i Trondheim. I år er det duket
for UKA-1 3 i oktober, så det er bare å glede seg. Tidligere har store artister som Jay-z, David
Guetta, Muse og Snoop Dogg opptredd, og i år kommer de ikke til å spare på kruttet!
ÆG-TECH: tittelen Hennes Majestets medlemmer har etter Imm.ball og før de kan kalle seg
Kyll.inger, som er etter at masteren er ferdig.
ØVINGER: i de fleste fagene dere skal ha i løpet av materprogrammet må man levere øvinger
omtrentlig hver uke. For å kunne møte opp til eksamen er det nødvendig å få et visst antall
øvinger godkjent. Det avholdes øvingstimer med stud.ass, som er en student assistent, for å
hjelpe dere med øvingene.
ÅL: Aarhønelekene som avholdes i mars hvert år. Her er det hoppkonkurranser, den beryktede
runden og kostymekonkurranse. Etter en fuktig dag i skiløypene trekker studentene inn til
Studenterhytta hvor festen fortsetter.

