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Ho, ho, ho!
Er det noen snille byggstudenter her?
Jula nærmer seg med stormskritt, men før vi kommer
så langt må vi dessverre gjennom noen eksamener.
Derfor tenkte vi i Redactionen at det hadde vært litt
koz å gi ut en juleutgave av Spikers Kårner! Her vil dere
finne litt lesestoff, quiz og sudoku.
Det er mye snakk om de syv sortene rundt juletider,
og derfor tenkte jeg å oppsummere studentversjonen
av disse i denne spalten: taco, Dahls, Nugatti,
sesamburger, grandis, smågodt på tilbud og brownies
fra Toro.
Kos dere med juleferie og lykke til med eksamen!
Mvh. Redacteur
Håvard Eggen Kristensen

Hva føler du nå?
Spørsmålet forbindes gjerne med kleine
sportsjournalister som spurter bort til
en deltager som akkurat har fullført sitt
livs viktigste løp. Nå er det vi i Om.Kom*
som har tatt på oss journalistrollen, og
det er byggstudentene som uttaler seg.
Vi ønsker å intervjue mange forskjellige
byggstudenter, alt fra de som har engasjert seg masse i Aarhønnen, via de som
har vært litt noen ganger, til de som med
stolthet i stemmen sier at de har laget et
filter som sender all Aarhøne-e-post rett
i spammen. Så hvis du passer inn i en av
disse kategoriene, eller du føler du har
noe på hjertet som du ønsker å dele med
oss, så ta kontakt, så ordner vi en hyggelig
prat!
«Har noe på hjertet? Hva skulle liksom
det vært?», tenker du kanskje? Jo, vi
er ute etter å vite hvordan en drømmelinjeforening er for deg. Hva du som
student forventer, og håper, å få ut av
linjeforeningen. Hvordan en linjeforening
faktisk burde fungere. Og da selvfølgelig,
hvordan du føler Aarhønen lever opp til
dine drømmer!
Hvorfor lurer vi på dette nå? Jo, fordi
vi er inne i den viktigste forberedende
fasen i vårt arbeid. Vi formulerer problemstillinger og behov. Når vi klarer å
formulere disse på en dekkende måte, kan

vi utarbeide noen solide mål, og så sette
i gang med den delen av arbeidet som vi
alle er så spente på, nemlig å komme opp
med mulige løsninger og alternativer til
endring av linjeforeningen.
Derfor er det klisjéfylte sportspregete
spørsmålet så innmari viktig. Vi må ha
dine innspill(ja, du ja!), så vi får belyst
saken fra flest mulig sider og får et best
mulig utgangspunkt for det videre arbeidet.
Så kom igjen, møt opp på kontortid
tirsdager kl 15-16, send oss en e-post på
omkom@aarhonen.no, eller bare huk tak
i en av oss i gangene på Lerka! Holder
høststormene deg inne foran peisen kan
du også dra fram telefonen og ringe en av
oss(handling foran ord), så skal vi svare
og ta med dine innspill.
* H.M. Aarhønens
omstruktureringskomité(Om.Kom) ble
etablert våren 2015 og har som mandat å
evaluere linjeforeningen og komme med
eventuelle forslag til omstrukturering av
denne. I fokus står særlig ønsket om å ha
en linjeforening som passer for flest mulig
byggstudenter – en inkluderende linjeforening. Og ønsket om en linjeforening
som fungerer og kommuniserer godt.

På samme måte som Odd Karsten Tveit
ikke lar seg affisere av å havne midt i en
skuddveksling, fortsetter Om.kom sitt arbeid
selv om eksamensperioden er godt i gang!
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QUIZ!
Tekst: Erlend Rønningen

Nå som eksamen er like rundt hjørnet, tenkte jeg det passet med enda mer
å bryne hjernen på. Hvorfor ikke bruke denne lille førjulsstunden til å teste
dine kunnskaper om noe utenfor pensum? Hvem vet, kanskje kan det hende noe av dette er pensum allikevel. Nei, vent, vi går jo ikke på Dragvoll. Så
bare glem det siste. Uansett, her er en liten og særdeles høytidelig julequiz.
PS: Bruk av Google regnes som koking, og er ikke innafor!
1)

I hvilket land ligger Jesu fødeby Bethlehem i dag?

2)

Fra hvilket land stammer tradisjonen med juletre?

3)

Hva heter pepperkaker på engelsk?

4)

Hva er spesielt med juleøl?

5)

Hva betyr egentlig Akevitt?

6)

Hvor ofte havner julaften på fredag den 13.?

7)

Har tredje juledag (27. desember) tidligere vært en kirkelig helligdag?

8)

I hvilket år kom «Alene Hjemme» ut?

9)

En skikkelse fra juletiden går 1 km sør, så 1 km øst, så 1 km nord, og ender opp der
han startet. Hvilken person er dette?

10) Hva hadde de tre vise menn med seg til Jesus?

Vet du svaret på spørsmålene på denne siden?
Send en epost til spikers@aarhonen.no i løpet av 2015 og bli med i trekningen av en 100-kronersbong til Kroa!
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Kroa er ny og fin og oppussa, og med sitt nye utseende er det også innført ukentlig
(-ish) quiz. Og for en suksess det har blitt! Kloke hoder flokker seg sammen, blyanter
spisses, teknisk ukeblad nileses - kanskje ikke så rart når førstepremien er så gjev.
Unn deg en pause i eksamenslesinga, samle noen gode venner, og kos deg med Spikers Kårners Julekviss!
1. Blanda drops
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Tekst: Ane Vorhaug

Hvor mange fyrstikker er det i en fyrstikkeske?
I hvilken kjertel produseres det blodsukkerregulerende hormonet insulin?
Hvor mange deler har et stormkjøkken?
Hvilken twitterbruker nådde først 20 millioner følgere?
På hvilken planet finner vi fjellet Olympus Mons?
Hvor høyt er dette fjellet?
Hva betyr det japanske ordet «Esso»?

2. Dyrenes verden
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Hvor mange mager har en giraff?
Equus guagga er det latinske navnet for hvilket dyr?
Hvilket dyr var Walt Disney redd for?
Hvilket dyr dreper flest mennesker per år?
Hvor lenge varer orgasmen til en gris?
Hvor lenge kan en tarantell overleve uten mat?
Hvilken farge har huden til isbjørnen?

3. Hit Music Only

a)
Hvem ga ut superhiten «Freestyler» i 1999?
b)
Fra hvilken plate ga Rihanna ut sanger som «We found love», «Where have you been» og
«You da one»?
c)
Hva heter debutalbumet til Jimi Henrix?
d)
Hva er Miley Cyrus’ ekte navn?
e)
Hvilket tresifret tall forbindes de nyutgitte EP’ene til Lars Vaular med?
f)
The Beatles ble dannet i 1960. Når ble de oppløst?
g)
Hvilket band ga ut «Joy Division»?

4. Land of the free
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Hvilken farge hadde Coca-Cola hatt om det ikke var tillsatt kunstige tilsetningsstoffer?
Hvor mange prosent av den amerikanske befolkningen har pass?
USA kjøpte Alaska fra Russland i hvilket år?
Hvor mange par gifter seg i Las Vegas hver dag?
Hvilken naturkatastrofe preger for tiden California?
Hvem er USA’s visepresident?
Hvilken høytid var forbudt frem til 1836 i USA, da den ble ansett som et hedensk ritual?

Vet du svaret på spørsmålene på denne siden?
Send en epost til spikers@aarhonen.no i løpet av 2015 og bli med i trekningen av en 100-kronersbong til Kroa!
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et var torsdag morgen den 29.
oktober, at 9 ½ stk byggstudenter
satte kursen mot Norges vestligste punkt
for å surfe. Etter 8-9 timers kjøretid,
ankom gruppen et ytterst koselig
gjestehus i Hoddevika, hvor de skulle
holde til de neste 3 dagene. Stadtlandet
sparte ikke på vær og vind, og det kan
bekreftes at en av studentene nesten
ble slått ned av et flygende surfebrett.
Kvinnelige skrik reddet ham for øvrig
mot å få brettet midt i fleisen. Ellers så
så ikke tidligere surfekunnskaper ut til å

etle
a/V

m

u
Hur

ha så mye å si, da både nybegynnere og
viderekomne kastet seg entusiastisk inn i
bølgene og storkoste seg.

S

om nybegynner kan jeg med trygghet
si at det desidert vanskeligste med
surfing, må være å få på seg en våt og
klam våtdrakt. Spesielt om du tildeles
en av typen «fødedrakt», som Simen,
utstyrsansvarlig for VB, så pent kaller det.
Om begge armene sitter fast, skal det ikke
så mye til før man føler seg som en innsatt
med tvangstrøye. Heldigvis var det hjelp

å få av de andre hyggelige studentene.
Som en liten bonus kan jentene bekrefte
at det neppe ble sett på som en særlig
ulempe å måtte dele dusj med guttene,
da det var høy risiko for eksponering av
bar overkropp og muskuløse bakparti.
Guttene kunne for øvrig rapportere om
et kleint tilfelle, hvor en tysk kvinne
tilsynelatende ikke hadde noe imot å
sprade rundt naken i garderoben.

P

å kveldene var det felles middag,
kortspill og småtur ut til moloen,
noe som fremmet god stemning og nye
bekjentskap. Turleder Sturla ble kurert
mot sin frykt for katter, og virket høyst
fra seg da vi måtte vende nesen hjemover.
Men til tross for hjerteskjærende farvel
med både katt og bølger, skal de sies at
VB nok en gang har imponert med en
knalltur, og det anbefales i høyeste grad å
bli med dem ved senere anledninger. Det
er slike turer som skaper minner for livet.
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Redactionen teste
En av de sikreste tegnene på jul er når eksamenstida nærmer seg. Med nesa i boka,
hvor en prøver å lære seg pensum på to dager kan være svært stressende. Men av
og til er det lurt å ta pause i lesinga, og heller la julestemninga senke seg inn på
kvelden med en kopp gløgg og pepperkaker! Men hvilken pepperkake skal du velge,
for baking er selvfølgelig uaktuelt i en studiehverdag!
Redactionen har allerede gjort jobben, og testet pepperkakeutvalget for deg!
Vi har tatt med pris, utseende, lukt og smak med i vurderingen.

Berthas – Bertil Pepperkaker

Bjørken pepperkaker

Positiv: Uten palmeolje, fine pepperkakemenn som var glade, smakte godt

Positivt: Billig

Pris :50 kr

Negativ: litt harde, skarp ettersmak av
ingefær og pepper (Øyvind beskriver
smaken «Som å ta en sterk shot»)
Terningkast 4
(Dersom Markus skulle gitt karakter ville
det vært terningkast 5 eller 6)
10

Pris: 16 kr

Negativt: Lukter svidd, smakte kunstig,
kjedelig figur
Terningkast 2

ster pepperkaker!
Tekst: Helle Ragnete Fyhr Nilsen

Sætre figurbakte pepperkaker

Sætres beste pepperkaker

Positivt: Fine forskjellige former, utenom
Hufsa-figuren, Dina ble redd for denne
og spiste den fort opp, bakt med smør,
lukter godt

Positivt: Nydelig, smaken var veldig rund
og fin. Fikk juleassosiasjoner

Pris: 50 kr

Negativt: litt kornete, kanskje litt dyr

Terningkast 5 – testens vinner

Pris: 85 kr

Negativt: Dyr, passer veldig dårlig til en
students budsjett
Terningkast 5.
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Slitsomt med eks
Tekst: Marte Skibeli

F

Er du lei? Sitter du dag ut og dag inn og leser, regner og pugger? Rekker du ikke å
lære alt du skal før eksamen? Blir det rett og slett for mye og for vanskelig?
Spikers presenterer noen lette fag som gjør semesteret litt enklere for deg:
(Merk: Dette er fag som ikke inngår i studieløpet til bygg- og miljøteknikk. Det er fag
man kun tar for å få nok studiepoeng til å få fullt stipend fra lånekassen dersom man
f.eks. har tatt fag fra før, ikke klarer fire vanskelige fag på et semester eller har jobbet
under UKA.)
PED100-Pedagogikk og moderne barndom
Dette er et fag hvor du verken har øvinger
eller presentasjoner unvderveis. Faktisk er
det ingenting obligatorisk i det hele tatt,
utenom eksamen. Likevel kan det anbefales og ta en busstur opp til Dragvoll og
observere en forelesning. Foreleseren er en
hyggelig eldre mann, klassen er full av typiske dragvollinger og pensumet er småprat
om oppvekst og barn. 2 lesedager før eksamen er mer enn tilstrekkelig for en grei/
god karakter. Dessverre går det rykter om
at dette faget blir lagt ned fordi NTNU ikke
syntes faget er verdt kostnadene.
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eksamensperiode?

A

HLS001- Helsepsykologi og helsefremming
Dette er det absolutt mest anbefalte faget
om du kun prøver å få nok studiepoeng for
å få fullt stipend. Hva er BMI? Er det farlig
å snakke om selvmord? Er mobbing dumt?
Kan du svarene på dette, er du allerede godt
på vei til å bestå eksamen. Det er ikke noe
obligatorisk arbeid før eksamen og forelesning er helt unødvendig, og faktisk ikke
tilgjengelig på vårsemesteret. Eksamen
består av en rekke flervalgsoppgaver som
går igjen fra år til år og ligger ute på nett.
1 puggedag er nok til en god karakter. Det
vanskeligste med dette faget var å komme
seg til Dragvoll på eksamensdagen og å få
tiden til å gå mellom 9.15 og 10.00 da det
var lov å levere.

Dette er Dragvoll, stedet der juleeksamensmiraklene skjer for en lat student.

MFEL1010-Innføring i medisin for ikke-medisinere
Dette er kanskje det mest kjente gratis-faget NTNU
har å tilby. Eksamen er avkrysning og krever ikke mer
enn 1-2 lesedager. Ulempen med dette faget er at det
er en del obligatoriske oppgaver som skal gjøres på
nett, og har du ikke gjort nok får du ikke gå opp til
eksamen (noe enkelte i redaksjonen har fått oppleve).
Det skal sies at øvingene kan gjøres når du vil og de
består kun av noen få flervalgsoppgaver der svarene
enkelt kan googles. Om du ikke får godkjent øvingen
er det ikke verre enn at du må skrive 100 ord om tema
for å få det godkjent.
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Ved allmøte for Bygg- og Miljøteknikk studenter ble det gjennomgått en rekke
saker som omhandler fusjon, jentepoeng, revidering av emnevalgsbrosjyre samt
eksamensdatoer. Det jobbes med hvordan bygg bachelor hos de respektive høyskolene
skal integreres i NTNU. Mulighetene for at arkitektur kommer inn under samme
fakultet som ingeniørvitenskap og om det vil føre til et tettere samarbeid mellom Bygg
og Arkitekt.
NTNU har søkt om å fjerne jentepoeng fra flere siv.ing. studieprogrammer, blant dem
er Bygg- og Miljøteknikk. Det mangler kun godkjenning ifra Kunnskapsdepartementet
for at dette skal tre i kraft. PTV-ene går igjennom
eksamensdatoer for å prøve å unngå kræsj samt
tilfeller med tre eksamener på tre dager.
Det ble også valgt ny programtillitsvalgt Emmi
Kristensen (4.klasse) som skal ta over for Audun
Ofte(5. Klasse) fra neste semester, Kristoffer
Torbjørnsen(3.Klasse) fortsetter ut neste semester.
Skulle du ha noe saker angående Bygg studiet og
dets emner, ikke nøl med å ta kontakt.
PTV@aarhonen.no
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LYKKE TIL MED EKSAMEN!
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