100 spørsmål Aarhønen-versjon
Du skal kaste snusboksen til den du mener:
● har drukket mest
● virker mest selvsikker
● kommer til å havne mest på sladdersidene i Spikers Kårner
● er dårligst til å chugge (motbevis!)
● har hatt sex med den eldste
● kunne ligget med en foreleser
● ligner mest på en høne
● skal ta Lambo (syng!)
● kan flest hemmelige ganger på Gløs
● sitter mest ubehagelig
Skål for 10!
● blir kasta ut av Samfundet i kveld
● skal ta bonski med deg
● kunne forklart Epsilon-Delta (forklar eller drikk)
● har de fineste klærne
● har hooket med flest fra andre linjer/linjeforeninger
● kjøper seg turbukse i løpet av året
● er villest
● blir gjenkjent på polet
● ligner mest på en taco
● legger igjen mest penger på Samf
Skål for 20!
● skal spandere på deg i kveld
● har vært flest antall timer på Høna
● burde bli Kanzler
● har sett flest nakne personer
● koker mest

● må ta av seg tre klesplagg
● ville vært den første til å synge på karaokebar
● skal være din drikkekompis resten av spillet
● kunne kysset noen for en drink på byen
● vet minst om Trondheim
Skål for 30!
● kunne vært med på Paradise Hotel
● ville hatt sex først på PH
● er avhengig av Mazemap
● hadde ikke bygg på første
● valgte bygg pga. #MILJØteknikk
● inspiserer flest utkraga bjelker
● har det sprekeste navnet
● er mest legende
● har høyest E-modul
● drikker mest kaffe i eksamensperioden
Skål for 40!
● du vil finne fjærkonstanten i senga til
● du helst vil at skal dimensjonere huset ditt
● bruker opp storstipendet først
● blir den første til å klare å uttale navnet til Klaartje
● du får vakrest barn med
● bruker mest antibac (alle tar litt antibac)
● har snekra mest
● har snekra minst
● personen til venstre for deg kunne hooket med
● personen til høyre for deg kunne ligget med
Skål for 50!
● kunne gjenfortalt Krøniken
● er mest daljehore

● har hatt korona
● har testa seg flest ganger for korona
● har testa seg flest ganger for klamma
● har høyest vannføring
● går på flest bedpres
● tåler flest shots (ta en shot)
● tok tog til Trondheim #miljøteknikk
● vet mest
Skål for 60!
● du ville sett solnedgangen fra festningen med
● blir sjefen din
● har hatt sex i en bil
● du ville dratt på nakenyoga med
● får ikke en siving-grad på 5 år
● kommer til å bruke siving-ringen sin
● har mest spennende bryster
● har flest studiepoeng
● har best sjans på deg
● har finest dialekt
Skål for 70!
● har den dårligste østlandsk-imitasjonen (få høre)
● har flest leketøy
● kan navnet på flest undergrupper/gjenger (rams opp og del ut én slurk per)
● drikker det beste nå
● drikker det verste
● må ta av seg tre klesplagg
● leser hele exphil-boka
● bytter linje
● kommer til å ligge med flest på studiet
● har lagt ut flest bilder av Norgesferie

Skål for 80!
● har vært mest i utlandet siden 12. mars (da alt stengte)
● har det beste partytrikset (vis)
● har finest ører
● har finest sokker
● er mykest
● ville klart seg best alene på en øde øy
● ville du helst hatt med på en øde øy
● drikker mest karsk
● du helst vil se i tights
● bruker mest penger på Høna
Skål for 90!
● er mest kinky
● utnytter momentet best
● er broren din 100
● sender mest barisbilder på snap
● har hatt sex i flest bygg
● er best på å bygge broer
● kunne gått på Steinerskolen
● kan ramse opp flest linjeforeninger på Gløs (del ut én slurk per)
● har hatt/kommer til å ha mest sex på Lerka
● har drukket mest nå
Skål for 100!

