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RA ORDSPILL
Nå snakker hele verden om ordspillet!
ALK OF SHAME
Krogjengen med buksa nede
OVEMBER NÆRMER SEG
Få evig creds fra alle bros’a
Hei

REDAKSJONEN

Redacteur

Ny utgave og
nye muligheter.
Nytt semester, nye muligheter osv.

Redacteur

Nå blir det gøy og artig osv.

ESKILD M. L. BAKKE

Jeg håper dere koser dere med denne utgaven og jeg
håper noen av dere får lyst til å bidra i SK. Det er
ganske interessant og ganske gøy, men også veldig
kreativt. Det er artig å få sitt eget arbeid på trykk.

Design
CAROLINE G. LARSEN

Mvh Deres Redacteur
Eskild Mikal Langnes Bakke

Skribent
EDVARD HULTÉN
CHRISTIAN T. MYHRE

KANZLERKLUKK

MARTE SKIBELI

Etter en utrolig bra fadderperiode håper jeg at dere nye har fått en
bra start på studielivet her i Trondheim. Prøvelsene i år var jevnt
over bra, og de tidligere Raatne Æg mottok sin dom på el grand
finale; immballet. Regenten har nå klekket dere til Æg-Tech!

JØRGEN M. KANESTRØM
REBECCA MARTINSEN
MARI M. ROMSTAD
ELI-TRINE SVORSTØL
Mail
SPIKERS@AARHONEN.NO

En hektisk periode er over og jeg håper dere har klart å lande
igjen. Nå begynner kjøret på skolen for fullt med øvinger og
lesing. Undertegnede har i hvert fall litt å ta igjen, så dere er ikke
alene hvis dere føler at dere henger etter!
Men selv om det blir jobb med skole, så håper jeg at dere har
lyst til å være med i foreningen vår. Gjengene våre skal få nye
medlemmer, og jeg håper at dere tar turen på Kroa, leser Spikers,
arrangerer morsomme fester eller hva det enn skulle være. Det er
kjempebra erfaring å ha med seg videre og man lærer mye. Mange
av dere tenker kanskje at et verv er slitsomt, men tro meg; man får
igjen mye mer enn man gir! Det er så verdt det!
H.M. Aarhønen – Av byggstudenter, for byggstudenter!
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Klukk-gjesp-klukk-smil
Emmi C. Kristensen, Kanzler

CG

Ceremonigjengen.
Du får ta del i planleggingsprosessen, helt fra idémyldringsfasen
til faktisk gjennomføring, av
Aarhønens arrangementer, samt
muligheten til å være med å utvikle helt nye arrangementer.
Søker Eventarrangør.

KG

Krogjengen.
Det er den som drifter
Aarhønekroa ved å stå bak
baren, samt å være de mest
stemningsskapende på kjellerfester. Er du glad i å ha det gøy?
Bli med i Krogjengen da vel!

PMS

Piker med spiker er jentenes
undergruppe, som arrangerer
sosiale sammenkomster for at
jenter på bygg skal bli kjent på
tvers av kullene. For å nå alle
ønsker vi derfor:
- Representanter fra hvert årstrinn til å sitte i styret.
En stilling i styret til PMS gir
deg mulighet til å gjennomføre
de aktivitetene du ønsker, knytte
kontakt til næringslivet, og gjøre
deg bedre kjent med andre jenter
på bygg!

Red

Redactionen.
I alle deler av Redactionens arbeid har man stor kreativ frihet,
og stort sett er det kun din egen
fantasi som setter grenser. Det er
fett.
Søker:
- Grafiker, Skribent, Fotograf.

Blæst

Gjengen skal i høst lage ny logo
for Kroa og Dragern, linjas
orkester. Dersom dette går bra
vil et redesign av alle undergruppenes og styrenes logoer også
gjennomføres.
Plakater og video skal lages for å
promotere linjas større arrangementer
Søker:
- Grafiker
- Videotechniker
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Snøhetta med
Vandrende Bjelke

S

iste helgen i august dro 35 turglade byggstudenter til Dovre for å gå på det som lenge var
sett på som Norges høyeste fjell – Snøhetta
(2286 moh). Telt, sovepose og nødproviant for
flere uker ble pakket inn i bilene, og mens resten av
Trondheims studenter trippet rundt i finstasen og
gjorde seg klar til imm.ball, dro vi av sted. Vi kom
sent fram til Hjerkinn, der vi oppdaget hvor enkelt
det er å slå opp telt i mørket. Noen valgte den enkle
løsningen og sov under stjernehimmelen. Turdagen
kan oppsummeres med stein, stiv kuling, snø (og
moskus!), og 35 ++ store smil selvfølgelig! Selv om
utsikten like gjerne kunne vært i “fra toppen av Moholt i tåke” (sitat: bygg-student), var turen en stor
opplevelse for alle - fra de ferske førsteklassingene til
de kanskje like ferske femteklassingene.
Takk for turen!

Tekst og foto: Rebecca Martinsen
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Nidelig seier
Tekst: Christian Trandem Myhre, Foto: Eskild Bakke

FK Steindølene Damer hadde svært
få problemer med å slå Datakameratene i studentligaen onsdag
3. september.
Kampen var bare et par minutter gammel i det redaksjonens representanter hadde funnet sine plasser, og det
virket som laget fikk økt selvtillit av
at pressen var tilstede for like etterpå
scorer Ingerid åpningsmålet. Før undertegnede hadde klart å notere ned
målet står det 3-0 og kampen ser ut til

“Når er landskampen
i kveld?”
		Etter 8-0 - målet var
		
fokuset til dommeren
		andre steder.

å bli meget hyggelig sett med Byggøyne.
Omgangen
tilhører
Steindølene og Ingerid Rolstad
Jahren, som ikke gir seg før hun
har satt 5 (!) bak Datakameratenes
keeper. Astrid Skorve og Mari

Eggan setter hvert sitt og gjør at
pauseresultatet blir mer enn godkjente 7-0.
Andre omgang starter der den
første slapp med at Camilla Børsand
setter returen på Astrids skudd. Herfra
og ut roer tempoet seg og Datakameratenes keeper, som for øvrig var

“Vi må bli bedre
defensivt!”
Trener Fredrik ser
alltid etter forbedringer

deres beste spiller, leverer en svært
god omgang og hindrer at det blir tosifret. Camilla setter sitt andre to
minutter før slutt og fastsetter resultatet til 9-0.
En svært overbevisende
prestasjon av samtlige spillere fra
FKS Damer, og Fredrik Hanseruds
taktikk fungerer perfekt kampen
igjennom. Det var også hyggelig å
se at så mange nye spillere leverer på
høyt nivå.

FKS Damer ønsker også flere spillere, og det er bare å møte opp på
trening eller kamp hvis dette høres
interessant ut.

Kampfakta
FK Steindølene Damer		
Datakameretene FK		
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Pause 7 - 0
Studenterligaen
Eberg Kunstgressbane
Mål
1–0
2–0
3–0
4–0
5–0
6–0
7–0
8–0
9–0

Ingerid Rolstad Jahren
Astrid Skorve		
Ingerid Rolstad Jahren
Ingerid Rolstad Jahren
Ingerid Rolstad Jahren
Ingerid Rolstad Jahren
Mari Eggan		
Camilla Børsand
Camilla Børsand

(8)
(9)
(10)
(16)
(17)
(24)
(28)
(31)
(58)

5

SK tester: S T U D E N T
Så sto vi her nok en gang, foran Samfundets majestetiske trapper og visste at det kom til å bli atter en
legendarisk kveld. Redacteuren har befalt at Hammern og Spikern skal anmelde Samfundet, og begge
tenker at det er tross alt er helt ok å jobbe i Spikers. Vi passer på å skynde oss inn i Rundhallen før lukten
av Sesamburger rekker å sette seg i klærne. Det er mye å si om dette storslåtte rommet, men vi lar det
være for denne gang. Her skal det jobbes! Ytterjakker tas av, og vi setter kursen for jaktmarkene. Første
stopp: Bodegaen.
”HÆ!?! HVA SA DU?” Tegnspråket, som er obligatorisk
å kunne for enhver bodegakåt student, må ta over for det
verbale, og vi avtaler å holde ut i 15 minutter før vi trekker videre. Stedet er veldig bråkete og klamt, i tillegg er det
lavt under taket. Trangt er det også. Stedet har sine fordeler, men de rekker vi ikke å se nærmere på nå, kakene på
Edgar kaller.
På Edgar er stemningen noe roligere enn i resten av bygget, og vi finner oss raskt til rette i en av de mange sittegruppene stedet tilbyr. Ølet er av type trøndersk, og
smaker godt etter en tørstefremkallende runde i boddisen.
Vi ser flere som velger å ta en kald en mellom slagene
på dansegulvet. Den avslappede tmosfæren gjør det lett
å komme i snakk med andre, og siden det nesten alltid
er fullt blir man nødt til å møte nye mennesker. Positivt.
Begge er enige om at Edgar er et av de beste rommene så
langt, men kvelden er ennå ung.
På vei ut av Edgar ser vi straks et sted enda roligere og
mer avslappet, nemlig Daglighallen. Her føler vi oss straks
hjemme. Mye godt øl og whisky fungerer som stemningesgaranti, og i likhet med varene bak bardisken er klientellet
noe eldre. Gjestene dyrker de dype samtalene, og vi føler
oss umiddlbart hjemme.

EDGAR
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STORSALEN

BODEGAEN

TER

SAMFUNDET

Desverre må vi altfor tidlig haste videre. Grunnen er enkel; det er live-musikk på Klubben. Vi har aldri hørt
om bandet, men fyren ved siden av oss insisterer på at de er det neste store. Vi smiler høflig, men innerst inne
er vi mer glad i det vi hører lenger ute fra gangen og backtracker ut samme vei som vi kom i frykt for å høre
en sang til.
Vi følger bassdunkene i det fjerne videre, og endelig er
vi der, pièce de résistance, Storsalen. DJ et-eller-annet
jobber hardt med å få VG-lista til å høres fett ut fra
scenen, men det er på dansegulvet det jobbes hardest.
Vi kommer inn i en transe, og plutselig ser vi at det
bare er 30 minutter igjen til det stenger. Storsalen, du
har vært fantastisk som alltid, men vi har et oppdrag og
må videre! Som et siste stopp svinger vi innom Aaarhønerommet, og kan varme om hjertene konstatere at
Hennes Majestets rike er i de beste hender. Her er byggstudentene i flertall, og stemningen er deretter – best på
Samfundet.
Strossa, Lyche, Biblioteket, og ikke minst hyblene utgår
denne kvelden - Samfundet er ganske enkelt altfor
stort for å runnes på en kveld. Vi rekker ikke alt, du får
sjekke det ut på egenhånd. For oss ender kvelden som
den gjør for så altfor mange, med å sjekke ut de resterende fordelene på Bodegaen.
Lykke til på hjemveien!
MERK: Hammer’n og Spiker’n bruker som vanlig
“Garra Pulings”©-skalaen i karakter-givningen av
Samfundet.

KLUBBEN

DAGLIGHALLEN

AARHØNEROMMET
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I etterpåklokskapens lys:
One trim cappuccino and
Skrevet av Eli-Trine Svorstøl
Det sto mars 2014 på kalenderen,
og undertegnede hadde endelig
fått seg studentvisum på New
Zealand. Jeg hadde pratet meg
til de fleste fagene jeg hadde fått
forhåndsgodkjent hos University
of Auckland, blitt på hils med
flere på campus og livet smilte.
Jeg var klar for å erobre verden, i
hvert fall New Zealand og spesielt
Auckland!
«…but in Norway…»
I stede stiftet jeg bekjentskap med
CECIL, UoAs svar på It’s Learning.
Den fløt over av ting som skulle
leses, øvinger som skulle gjøres
og essays som skulle leveres, alt på
engelsk selvfølgelig. Det tar tid å
lære noe nytt, spesielt når den skal
forstås i lys av andre regelverk og
rammebetingelser enn de man
kjenner til fra før av. Helt umerkelig hadde jeg blitt den irriterende
utvekslingsstudenten på første rad
som rakk opp hånden med utallige: «...but in Norway…».
Da mid-semesterprøvene endelig var overstått, og alle sisteliten innleveringene var levert og
gradert, ønsket jeg at jeg hadde
gjort som prosessingeniørstudenten Whitney fra USA: spart
opp valgbare emner så jeg kunne
tatt fag som «Sexual Histories:
Western Sexualities from Medieval to Modern Times». Med et
pensum som kan underholde en
hver tørrpinn i sosiale lag, holdt
hun det gående til langt ut i de små
8

timer på fest, og møtte til eksamen
kl 13 dagen etter.

neholdt så lange dater med Engineering Library at alle damene på
skolekafeen The Pod kunne kafJeg hadde sett for meg lange, late febestillingen min utenat: «One
feriedager på den andre siden av trim cappuccino for you?!»
kloden, en reprise av backpackerJeg savnet å forstå det som
eventyret mitt i Australia, men i aldri ble sagt, kunne lese mellom
stede ble det hverdager som in- linjene, le på de riktige stedene og

a bungy jump, please!
være morsom mest med vilje. Men se at en klarer seg selv, også på den
da jeg endelig var hjemme igjen, andre siden av kloden. Selv om
lengtet jeg tilbake.
folk kjørte på feil side av vegen
og fortalt vitser jeg ikke forsto,
Nå eller aldri!
så fikset jeg det! Ja, selv med en
Jeg lengter etter å leve i øyeblikket, blodsugende CECIL på nakken,
være spontan og impulsiv, kaste hadde jeg tid til å leve.
meg i det, hoppe fra Auckland Harbour Bridge uten å se meg tilbake Å leve i et eventyr
for det er «NÅ ELLER ALDRI!» I I landet der 17. mai bare er 17. mai,
Norge utsetter jeg, har jo alltid noe ikke verdens beste dag, vinket jeg
jeg skal rekke, så jeg tar det seinere, til prins William og hertuginnen i
alltid seinere. Jeg kaster meg aldri Christchurch, spiste lunsj i Edoras
på et fly til Tromsø for å se Nor- rike, og inspiserte Mt Cook i tåke
dlyset, drar ikke på omvisning på tett som bomull. Jeg tok håndfestningen eller konsert i Nidaros- ballkarrieren min internasjonalt,
domen for det kan jeg gjøre senere. spilte bedre enn en av herreland«Skal bare gjøre ferdig øvingen slagsspillerne til New Zealand,
så…» eller «neste semester skal treninger som ble avrundet med
jeg…».
øl på parkeringsplassen. Jeg padlet
Jeg går alltid tom for tid i på Lake Wakatipu, red gjennom
Norge, fyller avtalebokens sider Glenorchys fabelaktige landskap,
opp og ned, mens på New Zealand og kjørte Cable Car i Wellington.
hadde jeg blanke ark med plass til
alle jeg møtte. «Hi, I’m Ellie!» Og
folk smilte og lo tilbake, vi burde
prøve det i Norge en gang, om de
så satt på bussen eller sto i butikken, og var så imøtekommende
og hyggelige at hjertet nesten rant
over. Det er kanskje sånn det er å
være utvekslingsstudent? Man går
med hjertedøra på vidt gap for å ha
plass til alt det nye, spennende, og
man vil gjøre alt! Alt! I dag! En tar
inn på alle kanaler, føler med alle
sanser, det er nå eller aldri, og lever
berg- og dalbanelivet, føler seg mer
levende enn noen gang før.
Det handler ikke bare om
å oppleve en annen kultur, men å

Jeg drakk gratis vin på campus,
dro på store internasjonale konserter og lærte at ingen ting er så
samlende som strømstans i en høyblokk.
I etterpåklokskapens lys
Livet som utvekslingsstudent ble
alt annet enn hva jeg hadde sett for
meg. Det var færre paraplydrinker
og mer kaffe på kaldt bibliotek.
Færre flyturer til fjerne strøk, og
flere turer med paraply til og fra
skolen.
Jeg har elsket og hatet det,
savnet Norge så jeg trodde jeg
skulle gå i stykker, for så å ønske at
jeg aldri skulle reise hjem igjen. Det
har gått så fort, så usedvanlig sakte,
det var over før det i det hele tatt
hadde begynt. Om jeg hadde gjort
det om igjen? Ja, err’u gæren!
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Byggr

mantikken
For å skape et bedre miljø
Erika Krone, 20 år
Denne vakre jenta fra Nøtterøy er den
perfekte husmor som alltid kan by på
lekre cupcakes og cake-pops. Arrangerer
Trondheims beste fester, men søker en
kjekk og sterk mann å ha med som date.
Søker drømmeprinsen. Han må kunne
danse swing, være varm og god, hygienisk, snill og rolig, høy og barsk.
Bill.mrk: Veggiss
Alexander Finsnes, 19 år
Sjarmør med krøllete hår og smilehull
fra Stavanger. Denne spreke gutten er
interessert i både ski og tennis, men den
største interessen er likevel bra fester
med bra folk. Deltidsjobb på Værnes flyplass gir ekstra cash i lomma, men hittil
har han ingen å spandere middag på og
kjøpe blomster til. Søker kvalitetsjente
med fine pupper og rumpe, helst en
brunette. Er åpen for én-natts forhold.

Anders Kjærstad, 23 år
Glad og jovial nordlending fra
Mosjøen. Kjent blant annet som
knakanes god vokalist i (et av)
Norges beste band, Byggbang.
Savner en dame i armkroken når
han har pause mellom konsertene
og slapper av med øl og film i sofaen. Eventuell kjæreste kan ikke
være av den sjalu typen og må tåle
høylytt bandøving i heimen.
Bill.mrk: ByggBanger

Bill mrk: Bra fester med bra folk
Nina Eklo Kjesbu, 22 år
En nydelig trønder full av livsglede og
engasjement. Hun er å finne på joggeturer, på scenen, bak symaskina, på
fest, på høna, kort sagt der det skjer.
Søker en kjæreste som allerede er en del
av Aarhønen, eller er villig til å bytte til
Bygg og bli med i Aarhønen. Eventuell
mann må like rom og cola og bør helst
kunne forstå uforståelig nordtrøndersk.
Bill.mrk: Aarhønen
Leiv Jørgen Husøy, 23 år
Kjekk og stram gentleman fra
Sunndalsøra. Ikledd bunad fra hjembygda er det vanskelig å holde fingrene
av fatet. I tillegg til at han sitter som sjef
over Industrikontakten, pengemaskinen
til Aarhønen, har han en sangstemme
som er beryktet over land og strand.
Søker en kjæreste han kan synge med,
Sopran er foretrukket, men Alt går bra.
Eventuell dame må ha glimt i øyet og
tåle en skikkelig swingom.
Bill.mrk: Vilt og vått

10 Interesse/sjekkereplikk sendes til spikers@aarhonen.no . Husk “bill.mrk.”! Så blir det videresendt til din utkårede snarest.

Skolestart
Et lite dikt av Marte Skibeli

Når Trondheim atter blir fylt til randen,
er det studenter som trekker tilbake fra stranden
Forelesninger er ekstra hardt den første tida,
og alt fra i fjor er glemt for lenge sia
Heldigvis kan du møte høsten med ryggen rak,
H.M. Aarhønen har spennende tilbud for enhver smak
Vil du ut i skogen og høre skogens ro?
Vandrende bjelken er gruppen som liker gjørmete sko
Synes du ikke trange, klamme telt gjør nytta?
Ta en tur til Aarhønehytta!
Vil du heller bli hjemme og synge og feste?
Beton og Semen passer for de fleste.
Har du lyst til å synge dagen lang,
Meld deg inn i koret bjelkeklang
Om du spiller tromme, klarinett eller annet instrument,
byggkorpset Dragern gjør damene tent!
Er du generelt glad i musikk, og råbra artister,
Dra på Byggbang-konsert og føl lokalet rister
Om du er glad i scene, kostymer og skuespill,
i revyen til AKT får du bidra med det du vil!
Er du en sporty gutt eller jente og gjerne sparker baller,
Steindølene er stedet når fotballen kaller.
Har du ikke engang råd til servelat?
da har bedpress gratis mat!
Vil du vite mer eller vil du ha en kaffekopp?
kom på kontortid og humøret blir på topp!
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Jonathanfesten

Avgangsfest for 5. klasse
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Da veien gikk til Detroit

BYGG SIN UTSENDING: NTNUs Veg, transport og geomatikkstudenter på tur i USA/Canada.
Hva har autonome kjøretøy, Terje
Moe Gustavsen, Taiwans transportminister, Tesla Model S og NTNUs
veg, transport og geomatikkstudenter til felles? De var alle
hjertelig til stede på ITS (Intelligent
Transport Systems) kongressen
2014 i Detroit, Michigan, USA.
Skrevet av Eli-Trine Svorstøl
Med reisestipend fra Statens vegvesen
og ekstra reisestøtte fra Vianova, Sweco,
Norconsult og Multiconsult i lomma,
inntok 17 forventningsfulle studenter The
Motor City i begynnelsen av september.
Utstyrt med kreative kallenavn
på hvit bakgrunn i gule bånd rundt
halsen, slukte vi den ene forelesningen
etter den andre - i tillegg til altfor store

frokostporsjoner. Det var selvgående
kjøretøy, intelligente lyskryss, selvgående
forelesere, uintelligente spørsmål, engelsk

“Der det er
ingeniører, er det
alltid kaffe!”
		- Norsk ordtak
på japansk og kaffe. Der det er ingeniører,
er det alltid kaffe.
Vi reiste gjennom sosiale
medier, teknisk java i html server
(notatene er litt uklare akkurat her),
store byer, større vegnett og de aller
beste duppedittene på markedet (i følge
leverandøren). Det var kinesiske prob-

lemer, finske løsninger og norsk aften
med Ketil Solvik-Olsen.
Vi surfet innom Siemens i
lederhousen, imponerte med rekordhøy
score på ITS Australias «driver performance test» (evt. rekordlav for enkelte…)
og skålte Taiwans transportminister frem
som vertsland for kongrvessen… sometime soon.
Den viktigste lærdommen inntas likevel, som alle erfarne femteklassinger
vet, utenfor bøkene, og vi dro derfor på
Henry Ford museet, amerikansk fotballkamp og nærmeste kjøpesenter. Vi
inspiserte lokal arkitektur, kjørte people
mover og hyllet byen i Chicagos øl.
Med hotellovernatting på
canadisk jord, «for det var ikke plass
til dem i herberget», fikk vi også god
kjennskap til amerikanske grensevakters
lunefulle humør, samt Windsors lettkledde utelivskultur: «The Norwegians»
swingte seg derimot uklanderlig til
country-toner, shotta canadierne under
bordet og red rodeo inn i solnedgangen,
«a very intelligent transport system».

Vil du være med «towards intelligent mobility – better use of
space» neste år på kongressen 2015
i Bourdeaux, France? Velg veg da
vel! Ta faget «trafikkavvikling og
ITS» med Arvid Aakre og kryss
fingrene for at Vegvesenet igjen tar
på seg spanderbuksene. Som en sier
i samferdselssektoren: Det er da det
går det vegen!
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PRØVELSENE
HYBEL

Sjelden møtes den Ærede Jury av et så gjennomført byggverk som årets Hybel!
Man kunne helt klart se at det her var lagt ned stor innsats, og at tømrere, eller
i det minste tømrerlærlinger her hadde vært med i spillet. Det er muligens ikke
så merkelig når vi har med Raatne Æg fra høgskolen med å gjøre. Malingen var
allerede tørket, potteplanter var for anledningen satt i vinduskarmen, og inne
serverte en meget hyggelig kar boblevann til Den Ærede Jurys store fornøyelse.
MEN…
Tror dere VIRKELIG at den Ærede Jury er så naive?! Det er muligens ikke så
merkelig at tegninger ikke forelå, da hybelen helt åpenbart ikke var konstruert
av de Raatne Æg. Ikke nok med at gruppen hadde uærlige hensikter, men de
måtte da skjønne at en dokkestue ikke er egnet til å bo i?! Det hjelper heller ikke
at den første av De Raatne Æg Den Ærede Jury konfronterte, knakk sammen
og tilsto forbrytelsen uten videre press. Hvis høgskolestudenter ikke kan vise
til mer ryggrad enn dette under kontraktsforhandlinger, lover det ikke godt for
fremtidens byggebransje.
De Raatne Æg må derfor så absolutt drikke…
TRIPPEL DOSE

FLYTENDE MEDIUM

Den Ærede Jury ble ærbødigst mottatt ved det flytende mediumet, og det hersket liten tvil om hvilken linje De Raatne
Æg tilhørte. Konstruksjonen på anlegget var byggstudenter
verdig, og korrekt byggeskikk var godt fulgt noe som var
en gledelig overraskelse. Den Ærede Jury var i tillegg meget
fornøyd med bevertningen, og bruken av miljøvennlig
arbeidskraft for å fylle bassenget med vann.
MEN…
Vannspruten stod ut av vannføringsdelene av konstruksjonen, noe som virket forstyrrende på Den Ærede Jury såvel
som på hele Trondhjems befolkning. Og hvis det var meningen at Den Ærede Jury skulle kunne ta seg en forfriskende
dukkert, hvor var da et omkledningsrom? Det falt heller
ikke i smak at det var fullt av våt maling på bakken.
De Raatne Æg må derfor så absolutt drikke..
INGEN DOSE
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MINIGOLF

Den Ærede Jury var imponert over
velkomsten som møtte dem på minigolfen med en flott fremførelse av
byggstudentenes egen sang. Den kunstneriske utformingen av banen levde
opp til forventningene, og Den Ærede
Jury var glade over å se at De Raatne Æg
hadde blitt inspirert av lokal geografi
og arkitektur. Det var tydelig at byens
borgere også var fornøyde med den
midlertidige installasjonen, og frydet seg
over denne nye rekreasjonsmuligheten i
Nordre Gate.
MEN…
Internasjonale kvalitetsstandarder var
så absolutt ikke fulgt da banen hverken
var plan nok eller hadde et akseptabelt
underlag. Den Ærede Jury var heller
ikke videre imponert over ventetiden
som kom av at banen inneholdt kun ett
hull. Det er også grunn til å mistenke
at banen var rigget, for hvordan er det
egentlig mulig at ingen i Den Ærede Jury
klarte å sette banerekord? De ble også
svært misfornøyde med den historieløse
parodiseringen av en av Norges største
helter, “Megatron Trygvasson”. Den
Ærede Jury syns også at rundkjøringselementet var i veien, og forsøkte etter
beste evne å hjelpe til med å fjerne
denne.
De Raatne Æg må derfor så absolutt
drikke..

BYGG-VM

Det var en nærmere tre meter høy versjon av et kjent byggverk som møtte Den
Ærede Jury i Nordre gate. Big Ben var
et originalt valg og fremførelse av den
britiske nasjonalsangen ble gjennomført
ved Den Ærede Juryens ankomst.
MEN…
Hva hjelper da dette når ingen av de
Raatne Æg virket til å kunne verken
tekst eller melodi? Og hvordan våger
de å kalle den Ærede Jury turister? Da
dette ble fulgt opp med middelmådig
bevertning, asynkrone klokker, tydelig
improvisert klokkespill, pappkroner fra
en av de billigste hurtigmatkjedene og
en flaggstang skjevere enn Per Sundnes
ble Nettmester enda gråere i håret. Det
ble også innsendt bekymringsmeldinger
da Union Jack var blitt erstattet av St.
George’s Cross. Gruppa betegnet byggverket som midlertidig, men hvordan
skulle bygget kunne tåle en regnskyll
da veggene var laget av papp? Hennes
Majestet var også heldig som slapp å se
den usle etterligningen av Henne selv,
som skulle trone kirkespiret.

Det var med stor glede og interesse
Den Ærede Jury ankom Bygg-VM
klare for å ta fatt på konkurransene.
Velkomsten med musikk var svært
hyggelig. Det ble satt pris på at
øvelsene var tilrettelagt for byens
yngre borgere, som uten tvil ble
inspirerte til å selv en dag bli
byggingeniører. Den Ærede Jury
generelt, og krosjef spesielt, var også
svært fornøyd med oppvartningen.
MEN…
Hadde virkelig ikke de Raatne Æg
tenkt på at Den Ærede Jury hadde
et fullstappet program og derfor
ikke hadde tid til å hamre et tresifret antall spikere? Originalitet kan
også virke å være et fremmedord for
gruppen, da de forskjellige øvelsene
var ordrett tatt ut fra prøvelsesteksten. At Bygg-VM var gjennomsponset av et østerriksk blandevannskonsern opplever Den Ærede
Jury som upassende og umoralsk
da Bygg-VM også er til for å glede
Trondhjems yngste borgere. Den
Ærede Jury var også forundret over
den særdeles merkelige påstanden,
sitat, “Chugging av Red Bull er en
selvfølge!”, sitat slutt.

De Raatne Æg må derfor, så absolutt
drikke…

De Raatne Æg må derfor så absolutt
drikke..

TRIPPEL DOSE

DOBBEL DOSE

DOBBEL DOSE

KJENT BYGGVERK
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SAUNA

Da den Ærede Jury steg ned fra sitt fremkomstmiddel, var det liten tvil om hvem
de Raatne Æg ærbødigst representerte.
Iskald drikke tilsatt finsk magi ble tatt vel
i mot da den Ærede Juryen trakk inn i
saunaen som holdt respektable 41 grader.
Saunaen virket som en god konstruksjon
og De Raatne Æg hadde brukt materialene
sine på en kreativ måte med blant annet
dører til tak.
MEN…
Det hjelper overhodet ingenting med
skifterommets estetikk når det ikke opprettholder sin funksjon. Mennesker helt
bort til Munkholmen hadde fullt innsyn.
De Raatne Æg vil så absolutt stryke i
informasjonsteknologi grunnkurs, når de
ikke engang greier å Google stavemåten på
enkle finske uttrykk. Ikke engang blanco
kunne skjule denne feilen. Et Raatent Æg
var svimeklar etter å ha stått i saunaen i
timevis. Murstein i takhøyde kunne når
som helst falt ned og det var fritt frem for
små barn å gå bort og ta på den glohete
ovnen. Både gulv og isolasjon var også
totalt fraværende.
De Raatne må derfor, så absolutt drikke…
DOBBEL DOSE

BRO

Den Ærede Jury ble møtt av noen tilsynelatende profesjonelle Raatne Æg da de ankom broen. Bevertningen var
god med både boller og forfriskende sommerdrinker. De
Raatne Æg kunne også vise frem digitale arbeidstegninger av broen som viste
brolengde og det ble satt pris på av Den Ærede Jury. Selv om De Raatne Æg
hadde liten plass var broen utført på en god måte.
MEN…
Konstruksjonen som skulle være en modell for en eventuell arvtaker for den
Gamle Bybro var så absolutt ikke den Gamle Bybro verdig. Vet i det hele tatt
gruppen at den Gamle Bybro er i rød farge? Broens konstruksjon var helt tydelig
av det enkleste slaget selv om materialvalget på selve brospennet var akseptabelt. Men hva hjelper dette når broens ender er av løse paller som ikke engang
er festet sammen? Hennes Majestets farger var heller ikke representert og Den
Ærede Jury var litt i tvil om dette var en konstruksjon i Hennes Majestets ånd. Et
av medlemmene i den Ærede Jury ble til og med servert levende veps badende i
sin drikke.
De Raatne Æg må derfor så absolutt drikke…
DOBBEL DOSE
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KOLLEKTIVTRANSPORT

Den Ærede Jury ble møtt av et transportmiddel pyntet med girlander og julemusikk. Det
var et godt gjennomført tema og gav assosiasjoner til julenissens slede. De Raatne Æg
hadde god bevertning og varme drikker ble
servert til såre festhalser. Komforten var behagelig og Kanzlertronen ble satt stor pris på.
De Raatne Æg hadde også tatt høyde for det
usikre været i Trondheim by og taket fungerte
bra som solskjerm. Transportmiddelet klarte i
tillegg å frakte Den Ærede Jury gjennom hele
Nordre gate uten store problemer.
MEN…
Bør en slik solfylt dag med over 25 grader
være preget av julemusikk og lusekofter? Det
gikk tydelig frem at ingen av De Raatne Æg
var kjent med bakhjulsstyring da Den Ærede
Jury nesten krasjet med flere av bilene som
stod parkert langs veien. Det er ikke Den Ærede Jurys oppgave å manøvrere transportmiddelet gjennom Trondheims gater. I tillegg var
konstruksjonen simpel og det var neimen ikke
lett å se gjennom all pynten som hang ned i
ansiktet. Da De Raatne Æg reklamerer for 1G
i svingene bør de ha belter til Den Ærede Jury?
De Raatne Æg må derfor, så absolutt drikke...
CHAMPAGNEBRUS

LEKEPLASS

Den Ærede Jury hadde store forhåpninger til lekeplassen da De Raatne Æg hadde sendt ut flyers for å promotere konstruksjonen. En dumpe og sandkasse med “økologisk” sand var det som
møtte Den Ærede Jury da de ankom. De Raatne Æg hadde også en egen HMS-ansvarlig som
hadde med førstehjelpsskrin. I tillegg var det en vegg hvor man kunne kaste bløte svamper på De
Raatne Æg og dette falt i god smak hos både den gemene hop og Den Ærede Jury. Bevertningen
var også god med både kake og utmerket eplecider.
MEN…
Som en konsekvens av fokuset rundt HMS og kvalitet ble Hennes Majestet satt i andre rekke. Riktignok var svampkastingen underholdende, men Den Ærede Jury kviet seg for å sikte på Hennes
Majestet som var bakgrunnen på denne veggen. Den fargeløse dumpen var våt og De Raatne Æg
hadde bare noen usle små servietter å tilby Den Ærede Jury. I tillegg kunne ikke en eneste spade
skimtes i sandkassen denne dagen. Det er tydelig at De Raatne Æg ikke har hatt forelesning i
mekanikk da de viste fullstendig mangel på kunnskap om fagverk.
De Raatne Æg må derfor så absolutt drikke..
DOBBEL DOSE

UTEDO

Den Ærede Jury ble møtt ved utedoen av glade og syngende Raatne
Æg. På avstand var utedoen en
fin og solid konstruksjon med
en fargerik logo. Det var en solid
skillevegg som skilte damene fra
herrene. De Raatne Æg hadde
også lagt ut en løper noe Den
Ærede Jury satte stor pris på.
MEN…
Hva hjelper det når den Ærede
Jury sitter for åpent skue mens de
gjør sitt fornødende? Det var
ingen velfungerende lås som
kunne sikre den Ærede Jurys
privatliv og inne så var det eneste
lesestoffet et vegetarblad. Den
Ærede Jury var dypt skuffet over
at det ikke var noen kongelige
bilder av Hennes Majestet som
de kunne skue når de gjorde sitt
fornødende. Den Ærede Jury
syntes at parkett som utvendig
kledning absolutt ikke var en bra
løsning og det å lyve om dampsperre og vindsperre er ikke noe
sjakktrekk når Den Ærede Jury
har sett riktig utførelse før.
De Raatne Æg må så derfor, så
absolutt drikke….
ENKEL DOSE

BETONGKONSTRUKSJON

Det er aldri feil å kunne gå på rød løper,
og Den Ærede Jury satte pris på innsatsen
De Raatne Æg hadde lagt ned i utsmykningen av den massive tronen de hadde
konstruert. Bevertningen var det lite å
utsette på, og Den Ærede Jury var takknemlige for endelig å få noen sterkere
dråper til å leske strupen med.
MEN…
Det virker som om De Raatne Æg har blitt
mektig inspirert av Game of Thrones, og
istedenfor å lage en trone av stål, har de
konstruert et monster i betong. Annet enn
dette kan ikke tronen sammenliknes med
sin motpart i stål, da betongtronen, eller
Leca-tronen som det i realiteten var, var
alt annet enn robust. Den triste tilstanden
underbygges av at det måtte opprettes en
sikkerhetssone rundt konstruksjonen,
da De Raatne Æg vurderte at det var stor
fare for kollaps. At de Raatne Æg hadde
kommet til denne slutningen kom ikke
som en overraskelse på Den Ærede Jury,
da det hverken var plass-støpt betong eller
mørtel å se i konstruksjonen. Trevirke er
heller ei en god erstatning for stål som
strekkarmering. Tekniske tegninger utarbeidet på plassen med penn og papir
lurte heller ingen.
De Raatne Æg må derfor så absolutt
drikke…
TRIPPEL DOSE
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HOW TO: ko
• For en
hyggelig
start på morgenen, skriv
gjerne navnene
til dine samboere
i margarinen med
kniv.
• Ingenting slår
lukten av nystekt bakverk. Overrask dine samboere
med en deilig sjokoladekake på en vanlig mandag!
• Før du legger deg, gå innom hvert rom og si ”god
natt”. Et ømt kyss på pannen skader heller ikke.
• For å øke samholdet i kollektivet, ta et gruppebilde av deg
og dine samboere som du rammer inn og henger opp i stua. Pynt gjerne
med klistremerker. (Dersom de ikke ønsker å stille opp på bildet, finnes det
fotoredigeringsprogrammer som Photoshop. Vær kreativ!)
• Er romkameraten din irritert på deg ? Ha en filmkveld der du viser videoer av deg selv som liten. Barnelatter smelter selv de hardeste hjerter.
• Er en av dine samboere singel? Hook dem opp da vel! Arranger en koselig
blind-date med god mat og romantisk musikk.
• Tilbringer dine romkamerater mye tid innendørs? Inviter dem med på en
aktivitetsdag i parken, gjerne med ballspill, hinderløype og stafett.
• Har dine romkamerater glemt at det er deres tur til å vaske? Sett fram alt
av vaskeutstyr slik at det lett å komme i gang.
• Skulker din romkamerat Earth Hour? Slå av hovedstrømmen i huset og
gjem alle elektriske apparater.
• Tid er penger! Rull gjerne ut dorullen på gulvet
slik at din romkamerat møter ferdig utrullet dopapir klart til bruk.
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ollektiv livin’

• Plasser aldri tannbørsten i ditt eget
tannglass når du har lånt din romkamerats tannbørste.
• Tenn aldri stearinlys når du har lagt deg i din
romkamerats seng uten lov. Han kan se deg!
• Du skal aldri lyve. Fortell dine romkamerater hva du synes om dem,
og kall dem gjerne ved navn som ”dust”, ”dumming”, ”klossmajor”, ”fjott”,
”kålhue”, ”dompapp” , ”premieidiot”– alt etter hva du føler.
• Lås aldri opp døren for din romkamerat dersom han har glemt nøkkelen,
da lærer han aldri.
• Ikke heng opp sjenerende plakater eller bilder i fellesarealet. Pupper og
rumper hører ikke hjemme i et kollektiv, men på et horehus.
• Dersom du har funnet en hjemløs katt på gaten, aldri glem å lukke
skuffen dersom du putter den i din romkamerats kommode.
• Aldri se dvergeporno sammen med din romkamerat dersom han er
dverg.
• Glem aldri å legge en hyggelig flaskepost i vannet når du forbereder et
skumbad til din romkamerat.
• Dersom du ikke har romantiske følelser for din romkamerat, aldri be ham velge et tall mellom 1 og 100 for deretter
å gi ham antallet tilbake i kyss.
• Ikke glem å ha vannstråle fra dusjhode når du tisser i dusjen.
• Aldri gi julegaver
til de andre i
kollektivet, da
juleferien er
hellig. I jula
drar man
hjem!
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Gutt (20) om Movember

ILLUSTRASJONSFOTO: Et ansikt med skjegg.

Gutt (20) ved studieretningen
Bygg- og Miljøteknikk innrømmer overfor SK at han
allerede nå har begynt å spare
til bart.
Skrevet 14.sept 2014, Eskild Bakke
TRONDHEIM (SK): Måneden
november nærmer seg med
stormskritt. Mange ser frem til
november. Adventstiden begynner i november. Kulda setter inn
og man kan gjøre sesongpremiere
på bruk av de flotte vinterjakkene
sine i november.
Men for noen er november en måned preget av kroppsog gruppepress.
- Jeg husker i fjor, forteller Gutt
(20).
- Jeg klarte virkelig ikke gro
skjegg. Det gikk på humøret løs.
Nyshavet hele tiden
Gutt (20) forteller at han midtveis
i november bare gav opp:
- Det syntes ikke at jeg hadde spart
til bart i 3 uker. Det så fortsatt
28

ILLUSTRASJONSFOTO: Et ansikt uten skjegg

ut som om jeg var nyshavet hele
jævla tiden. Så til slutt gav jeg opp
og fortalte til alle at jeg ikke hadde
spart i det hele tatt, selv om dette
ikke var sant.
Selv om Gutt (20) fryktet
konsekvensene av å lyve om at han
droppet Movember forteller han
at de fleste av vennene ikke brydde
seg, men at alle sammen var veldig
støttende og opp-backende:
- Vennene mine sa at ingen egentlig brydde seg om Movember, men
jeg vet jo at det bare var noe de sa.

“Jeg kunne ikke gro
skjegg. Det gikk på
helsa løs!”
		

- Gutt(20)

Støtten deres hjalp meg gjennom
november måned. Det er i slike
øyeblikk man forstår hvem som
er ekte BROS, og hvem som bare
er Movembros.

Bros before hoes
Gutt (20) har lært av fjoråret: - Jeg
har begynt å spare til bart allerede
nå (14. sept red. anm.).
En tydelig stresset Gutt
(20) avslutter intervjuet med å

“Håpet er at jeg vil
få evig creds av alle
bros’a mine!”
		- Swag-gutt (20)

fortelle hva han ønsker å få ut av
denne barte-juksingen: - Håpet er
at jeg i november vil få evig creds
av alle bros’a mine. Bros before
hoes. Winner takes it all, du vet!
Go hard or go home. Turn down
for what?
SK-redaksjonen har av hensyn til guttens
fremtid på Bygg- og Miljøteknikk besluttet
å anonymisere Gutt (20).
PS: Bygg har Movember-lag. Mer info
kommer senere.

BOGEN GÅR ALL IN: HBOgen i eksklusivt intervju: - Jeg spilte kortene mine feil.

Bogen savner Bygg
Tekst og foto: Eskild Bakke

- Bygg er en sykt bra linje,
forteller en åpenhjertig Erik
“Eirik” “HBOgen” Dypvik Bogen til Spikers Kårner i dette
eksklusive intervjuet.
Det er en alvorlig og stresset Erik Bogen
som møter Spikers Kårner for et eksklusivt portrettintervju.
- Det er mye styr å bytte linje, forteller han
andpusten i det han ankommer det eksklusive intervjuet.
- Det er fadderopplegg, nye fag og nye
venner. Og alt foregår på Tyholttårnet.
Tyholt

HBOgen innrømmer at det er styr å

Jobbe seg opp & ned til Tyholt nesten hver
Eneste dag.
Likevel er han ved godt mot og ser
Positivt på Tyholt-turene:

- Vi har bare opplegg på Tyholt på
Mandager, resten av dagene henger vi
Egentlig på Gløs. Så akkurat det er ikke så
Grusomt stress.
Erik - som bor rett ved Teknobyen på nedsiden av Gløshaugen - understreker hvor stress det er å komme seg helt
opp til Tyholt så ofte.
- Det er klart at det er langt å gå. Så noen
ganger tar jeg buss.
Bogen frykter at dette kan bli dyrt. - Jeg
har ikke kjøpt meg busskort enda, men

kanskje jeg gjør det når kulda kommer.
Det kan jo blir veldig varmt å gå opp dit i
Canada Goose©-jakka mi.
På tross av de lange gåturene, ser
Bogen positivt på livet. Han forteller at det
er en del ting å ordne, men at det alt i alt
har gått veldig greit:
- Alt i alt har det å bytte til Marin gått veldig greit.
Det er allikevel en åpenhjertig Bogen som
forteller Spikers om en hverdag fylt av
savn til Lerkendalsbygget, Bygg og gamle
venner:
- Jeg trives veldig godt på Marin, og jeg
føler denne linja passer meg veldig bra,
men det er klart jeg savner Bygg litt
også.
Bogen forteller videre en sjokkerende historie fra hverdagen som fersk

“Det er langt å gå så
noen ganger tar jeg
buss”
		- Erik Dypvik Bogen
Marin-student. Han minnes at han hadde
tilbragt dagen på Lerka og jobbet. Han
skulle så avslutte kvelden med å skrive ut
noe greier:
- Det gikk rett og slett ikke an å skrive ut

de viktige dokumentene mine.
Videre spekulerer han i at han ikke fikk
bruke Bygg sine skrivere fordi han nå er
Marin-student. Erik sier at denne fæle opplevelsen har gått hardt inn på ham:
- Det at jeg på grunn av mitt studium blir
nektet utskrifter er en skandale. Dette er
en hjertesak for meg.
Han har allikevel ikke tid til å ta seg av
dette akkurat nå.
- Nå er det så mye som skjer. Og tydeligvis
må vi også liksom på en obligatorisk tur til
Hurtigruten som tydeligvis er nødvendig
for å få til noen øvinger.
Han ser ut av vinduet. Det er
tydelig at tankene hans er et annet sted.
Langt der ute kan vi skimte Bogens nye
hjem: Tyholttårnet. Det står der og roterer (Egon på Tyholttårnet er Norges
eneste roterende restaurant red.anm.).
Dette eksklusive intervjuet nærmer seg
slutten og Bogen sitter fortsatt og tenker på hvor travel hverdagen er: - Det er
mye som skjer, ja. Skole. Fritid... Og så
har siste sesong av Boardwalk Empire
begynt på HBO Nordic.
HBO Nordic er en strømningstjeneste via internett der man kan se på
filmer og tv-serier fra et stort bibliotek.
Den minner mye om Netflix, men har
flere egenproduserte serier som for eksempel True Detective, Game of Thrones
og Entourage.
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Aarhønehytta

Om hytta
Byggstudentene på NTNU har i mange år hatt
Om hytta
en drøm om en egen studenthytte, og i 2010
Byggstudentene på NTNU har i mange år hatt
begynte arbeidet med å gjøre drømmen til
en drøm om en egen studenthytte, og i 2010
virkelighet. Etter 2,5 år med hardt arbeid,
begynte arbeidet med å gjøre drømmen til
overveldende dugnadsinnsats og tett
virkelighet. Etter 2,5 år med hardt arbeid,
samarbeid med byggenæringen stod
overveldende dugnadsinnsats og tett
Aarhønehytta klar til linjeforeningen for bygg
samarbeid med byggenæringen stod
og miljøteknikk,
Om
hytta H.M. Arhønen, sitt
Aarhønehytta klar til linjeforeningen for bygg
hundreårsjubileum
januar har
2013.
Byggstudentene
påi NTNU
mange år hatt
og miljøteknikk, H.M.
Arhønen,isitt
en
drøm
om
en
egen
studenthytte,
og i 2010
hundreårsjubileum
Leie
av hytta i januar 2013.
begynte arbeidet med å gjøre drømmen til
1. Logg inn
på aarhonen.no
medarbeid,
din
virkelighet.
Etter
2,5 år med hardt
Leie av hytta
brukerkonto.
overveldende
dugnadsinnsats og tett
1. Logg inn på aarhonen.no med din
samarbeid med byggenæringen stod
2. Navigèr
deg frem til bookingsiden til hytta
brukerkonto.
Aarhønehytta klar til linjeforeningen for bygg
og sjekk når hytta er ledig for reservasjon.
og
sitt
2. miljøteknikk,
Navigèr degH.M.
fremArhønen,
til bookingsiden
til hytta
Reservasjon åpner onsdager kl 12, 5 uker
hundreårsjubileum
i januar
2013.
og sjekk når hytta
er ledig
for reservasjon.
frem i tid.
Reservasjon åpner onsdager kl 12, 5 uker
Leie
avi tid.
hytta
frem

1. Logg inn på aarhonen.no med din
brukerkonto.

3. Velg dato, antall sengeplasser, fyll inn navn
på gjester og les nøye gjennom bruks og
3. Velg dato, antall sengeplasser, fyll inn navn
reservasjonsregler.
på gjester og les nøye gjennom bruks og
4. Du
mottar mail om at du har forsøkt å
reservasjonsregler.
booke hytta. Innen kort tid vil hovmester
4. Du mottar mail om at du har forsøkt å
godkjenne reservasjonen og gi mer
booke hytta. Innen kort tid vil hovmester
informasjon om betaling.
godkjenne reservasjonen og gi mer
informasjon
om betaling.
3.
Velg
dato, antall
sengeplasser, fyll inn navn
Priser

på gjester og les nøye gjennom bruks og
Byggstudenter
Priser
reservasjonsregler.
Døgnpris
40,- pr. natt
Byggstudenter
HeleDu
hytta
pr natt å
4.
mottar mail om at du800,har forsøkt
Døgnpris
40,- pr. natt
booke hytta. Innen kort tid vil hovmester
Hele hytta
800,- pr natt
Andre
studenter
og utgåtte og gi mer
godkjenne
reservasjonen
Aarhønemedlemmer
informasjon om betaling.
Andre studenter og utgåtte
Døgnpris
80,- pr. natt
Aarhønemedlemmer
Hele hytta
1600,- pr natt
Priser
Døgnpris
80,- pr. natt
Byggstudenter
Hele hytta
1600,- pr natt
Døgnpris
40,- pr. natt
Hele hytta
800,- pr natt

Turprogram for VandrendeBjelke høsten 2014
2. Navigèr deg frem til bookingsiden til hytta
og sjekk når hytta er ledig for reservasjon.
Reservasjon åpner onsdager kl 12, 5 uker
frem i tid.

29.-31. aug: Snøhetta

- Kristian, Jon Ove og Åsmund

17.-19. okt: Trekanten i Trollheimen
- Guro og Even

6. sept: 1. klassetur

24.-26. okt: Turledertur

- Styret

- Styret

12.-14. sept: Kanotur

31. okt-2. nov: Ubestemt tur

- Aurora og Karoline

- Bjørnar

19.-21. sept: Sylane

7.-9. nov: Gourmettur

- Styret

- Johan

26.-28. sept: Innerdalen (Blåfjell)

14.-16. nov: Koietur

- Anders og Anders

- Bjørnar, Kristian og Kristoffer

3.-5. okt: Surfetur

21.-23. nov: Aarhønehytta

- Renate og Maud

- Una, Thea og Sofie

9.-12. okt: Jakttur
30

Andre studenter og utgåtte
Aarhønemedlemmer
Døgnpris
80,- pr. natt
Hele hytta
1600,- pr natt

- Johannes og Iver

Fullmåne: Måneskinnstur
- Birgitte og Stina

Industrikontakten ønsker våre studenter velkommen til
høstens bedriftspresentasjoner!
Vi booker presentasjoner fortløpende, så merk at det kan
bli endringer i planene.

25.09 Norconsult
30.09 Rambøll
02.10 Multiconsult
07.10 NGI
09.10 Betonmast
13.10 Holte Consulting
14.10 Global Maritime
16.10 Technogarden Engineering Resources
21.10 Hæhre
23.10 Aas-Jakobsen
28.10 Concrete Structures
30.10 Skanska
06.11 ÅF Advansia
11.11 Hjellnes Consult
13.11 Sweco Norge AS
Påmelding annonseres via e-post og på facebook. Påmelding skjer via www.industrikontakten.no såfremt ikke annet
blir annonsert.

Byggverkstedet tilbyr flere tjenester til studentene.
Først og fremst fokuserer vi på relevant kunnskapsformidling i form av innføringskurs. Vi har kurs i
alt fra forskaling til sykkelmekking til høytalerbygging. Vi gjør vårt beste for at kursopplevelsen skal bli
moro, og dermed en arena for å bli kjent med nye
mennesker. Det pleier som regel også å være noe
godt å sette tenna i!
Dette er kursopplegget vårt for høsten:
Bli-kjent-kveld med Bygg:Verksted:
- onsdag 17. september
El-kurs:
- tirsdag 7. oktober
Høyttalerkurs:
- 18-19. oktober
Betongkurs(forskalingskurs):
- onsdag 29. oktober
Juleverksted:
- tirsdag 18. November
(Datoer kan variere)
Videre tilbyr verkstedet også utlån av utstyr til

prosjekter
i hjemmet.
Så skulle du
mangle sag,
stikksag,
kappsag,
hammer,
slegge,
brekkjern,
knipetang,
nippetang
eller tangetang så kan vi skaffe deg det. Helt gratis!
Du kan engasjere deg i verkstedet på to nivåer; som
medlem av styret eller som medlem av crewet. Som
styremedlem har du en sentral, administrativ rolle
med mye ansvar i trygge omgivelser. Opptak til styret
vil finne sted etter jul!
Som medlem av crewet får du innblikk i verkstedets
prosesser og muligheten til å være med på litt andre,
nye kurs. Dersom du ønsker det, kan du også her få
muligheten til å arrangere et! For å bli medlem her er
det bare å ta kontakt. Dette gjør du på vår facebookside.
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Giske frivillig på Pstereo for å
sjekke ut damer.
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1. Hva er ditt beste minne fra fadderperioden?
2. Har du hatt sex på Lerka?

Jørgen Berg - 1. klasse
1. Det beste var Imm-ballet hvor jeg endelig fikk vist
frem Swing-ferdighetene mine. Med stort hell...
2. Nei, men jeg har sett meg ut et grupperom som så bra
ut.

Hermine Simonsen - 1.Klasse

Nora Bunkholt - 1. klasse
1. Låvefesten var det beste med fadderperioden. Med ByggBang på scenen kan det ikke bli annet enn bra!
2. Hva skal man svare på sånt...

Kevin Kariuki - 1.Klasse

1. Det å bli levende kokt i saunaen kan anbefales på
det varmeste.

1. Togafesten var best. Litt på grunn av musikken. Mye på
grunn av stemninga. Mest på grunn av damenes bekledning!

2. Ja, på Høna, i høna

2. *Smiler lurt*

Hossein Amiri - 1. Klasse

Mari Karoline Straalberg - 2.Klasse

1. Leilighet til deilighet, og da særlig Nonne-festen.
Ingen som kan feste som nonnene!

1. Rave på Skiboli. Lite som slår kombinasjonen lightsticks og
UV-lys.

2. Bare i tankene hittil.

2. Nei, men har fortsatt 4 år på meg.
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KONK
Finn koppen!

På hvor mange steder i bladet er denne
Aarhønen-koppen plassert?
Send til antall til
spikers@aarhonen.no
Premie: Bong til Bygg-kjellern

Påskekrim sist utgave; løsning:

Financeminister Snodre Evjen var den
skyldige. Dette kunne sees ved at lappen som ble funnet i Emmis munn var
skrevet av en venstrehendt: all tusjingen var gnidd utover arket slik bare en
venstrehendt person kan gjøre.
Snodre holder kniven i venstrehånden.
Altså er han venstrehendt.
På det ene bildet ser vi også at Snodre
har tusjemerker på venstrehånda.
Motiv kommer tydelig frem i teksten,
men her kommer Snodres egne versjon:
Jeg misliker Emmi fordi hun blander
seg inn i alt jeg gjør og hun bør holde
seg helvettes langt unne økonomien
min
Premier går til:
1) Jens Christian Rognlien
- Du får en Bygg-Kjellern-bong.

2) Margaret Vågshaug og Sara
Swensson (KK)

- Dere får en Bygg-Kjellern-bong på
deling.
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Legg meg til på Snapchat:
aarhonen_gossip
Eller send inn sladder via aarhonen.no

Eivind (1.) og Stine (1.) fant tonen på
låvefesten. Det er fortsatt uklart hvorvidt
de hoppet i høyet eller ei.

“Jeg har aldri insjet på å lære meg å lage
mat.” - Kamerat av Erik(Marin) etter at
han serverte mais MED maisvann.

Erik (Marin) viste at han takler overgangen fra Bygg bra da han fikk med seg ei
dame fra Marin-styret hjem.

Guro(2. indøk) og en ukjent byggstudent
fant kjærligheten på Bygg-kjellern.

Det går rykter om at Auden (1.) fikk napp
hos Brit(1.). Den slue reven valgte denne
gangen å gå for ei høne på eget trinn etter
at han lurte en fadder til sengs. Til dere
andre byggjenter: Watch out!

Fredrik (4.) prøvde seg på Haldis (1.)
på et Høna-nach i fadderperioden, med
ukjent grad av hell.

Fadderbarnet Hallvard (4.) tok ansvar
under togafesten da Badcom forsøkte
å berge ludølbrettet på kroa. Resten av
kvelden ble han ikke sett annet sted enn i
en armlengdes avstand fra brettet med en
voktende hånd.

Eivind (4.) gikk rundt klokken 22 i lørdag
kveld i retning hjem med armen godt
rundt ei jente.

“Hei, slapp av nå! Bærumsgutta skal kle
på seg!” - Eivind (2.)

“Jeg står bare her og holder håret til
Marie(2.) mens hun tisser.” - Auden(1.)

Marie (2) ble sett på vei hjem fra Samfundet under immatrikuleringsfesten med en
fadder fra en annen linje.

Sondre (2.) fikk jättebra kontakt med en
svenske i fadderperioden.

AKT-sjef Dina (3) twerka på Ystenes en
sen torsdags kveld.
Magnus (4) har hatt jevnlig nattesbesøk
av samme pike i fadderperioden
Elisa (2.) prøvde desperat å få danse
swing med regent Clausen, men ble
blankt avvist da Arild var mer interessert
i øl. Elisa nektet å gi opp og måtte etterhvert bli revet bort av medstudenter.

Erika (2.) fuktet leppene med en maskingutt på imm.ballet.
Espen (2.) og en Marin-jente lekte seg i
fadderperioden. Det vites fortsatt ikke
om det nappet i snøret.
Fredrik (4.) hooket med en dame på
raven!
“Mario Kart er litt som sex, du gjør det
mest i fylla.” - Sagt på nach av Sondre(2.)

“Saksopplysning, Saksopplysning: Menn
har peniser og kvinner har vaginaer”
- Skogvokter viser at han fulgte med i
Naturfagen.
Magnus (2.) skal ha funnet ei jente i
matchende toga på toga-festen.
Helga (4.) og Sigurd (4.) ble sett
spankulerende sammen nattestid.
“En god gammeldags snabelstraff, det
setter folk på plass.” - Eivind (2.)
“Det er ganske hyggelig der, men man går
ikke dit for å pule.” - Hammer’n (2.)
Eivind (4.) fikk ekstra god kontakt med
noen jenter denne fadderperioden også.
“Det hadde vært nice med svette i fydrikken da.” - FydrikkSjef1
“Ja, hvorfor ikke!” - FydrikkSjef2
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