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Velkommen!

PIKERS
Utgave 2,  2014 

Les om alle mulighetene på Bygg!

ÅRNER
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Redacteur

Hei

Så flott at du har søkt Bygg- og Miljøteknikk! 

Det du nå leser er Spikers Kårner. Spikers Kårner er Bygg- og 
Miljøteknikks egen linjeforeningsavis. Det utgis - i papirform - 5-6 
ganger i året, og her oppsummeres det som skjer på Bygg, samtidig som 
det alltid er ispedd en del humor.

I denne utgaven, spesiallaget til studenter som har søkt Bygg forsøker vi 
å vise frem noen av de mulighetene man har som student i Trondheim 
generelt, og ved Bygg spesielt. 

Bygg sin linjeforening H. M. Aarhønen passer på at Bygg-studentene 
har noe å gjøre, også ved siden av studiene. Aarhønen arrangerer blant 
annet fester og andre eventer, og det er alltid noe fint å se frem mot. De 
har også flere undergrupper. Blant annet en egen turguppe, fotballag, 
snekkergruppe, kor, korps og et eget band. Her er alle Bygg-studenter 
velkomne til å delta. 

I tillegg har vi en egen Kro, drevet av studentene selv. Her er det også 
gode muligheter for å bli med. 

Og selvsagt er det muligheter for å bli med i redaksjonen til Spikers 
Kårner, og bli med å lage en av Trondheims beste magasiner!

Les igjennom bladet og se på alt det man kan drive med på fritiden som 
Bygg-student.

Sees i august.

Eskild M. L. Bakke
Redacteur for Spikers Kårner
Bygg- og Miljøteknikks linjeforeningsavis
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Hei på Dere, Kjære Byggstudenter.

Først og fremst vil jeg ønske velkommen til de nye 1. og 4. klassin-
gene. Dere har gjort et godt valg og jeg håper at dere kommer til 
å trives her på bygg- og miljøteknikk!

Til alle dere andre; velkommen tilbake. Håper dere alle har hatt 
en bra sommerferie og at dere har ladet opp til et nytt semester.

Året som venter bringer med seg masse festligheter som jeg håper 
mange blir med på. 

Det ryktes at det skjer mye spennende oppe på kjelleren så turen 
dit er verdt å ta. Den fantastiske hytta vår står ledig og er absolutt 
å anbefale når man vil koble av og nye naturen i Selbu. Det blom-
strer i linjeforeningen vår og aktiviteten er på topp! 

Jeg håper at både nye og gamle har lyst til å delta på arrangemen-
tene som kommer i løpet av året. Det oppstår mye latter, moro og 
gode vennskap.

Jeg gleder meg til å bli kjent med alle dere nye i fadderperioden. 
Det blir en tid med masse 

gøy!

Velkomst-klukk fra

Emmi Kristensen
Kanzler, H. M. Aarhønen
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Målfest i lokaloppgjøret

Midt i kirketiden søndag 16. mars 
var det klart for toppkamp og 
internoppgjør mellom våre to 

bygglag. Og tidspunktet hadde kanskje 
satt sitt preg på lagene, for det var en 
nærmest religiøs stemning over lagene 
før kampstart. FKS 1 hadde historien på 
sin side, med to seire og en uavgjort på de 
siste tre kampene lagene imellom. FKS 2 
trakk derimot det lengste strået i fjorårs-
sesongen og fullførte over FKS 1 på tabel-
len. Med andre ord var det to revansje-
lystne lag som sto klare til avspark i flott 
vårsol i Dødens dal.
 Den kompakte banen legger 
det opp til fysiske oppgjør, og dette ble 
intet unntak. Dommeren la listen høyt 
og tillot det harde spillet, noe FKS 1 dro 
størst fordel av. Der FKS 2 prøvde å spille 
seg gjennom midtbaneleddet, valgte FKS 
1 en mer effektiv taktikk og slo mye i    
lengderetning mot spiss Magnus Hansen. 
Dette skapte store defensive problemer for 
FKS 2 og allerede før kvarteret var spilt sto 
det 2-0.
 FKS 2 klarte ikke å omstille seg 

og 3-0 kom etter 25 minutters spill. Rest-
en av omgangen så ut til å bli målløs før 
FKS 2 får en fortjent redusering i det 44 
minutt. Men mål følger som kjent mål og 
Magnus Hansen kan gå til pause med hat-

trick og ledelse 4-1 til FKS 1.
Det var tydeligvis FKS 2 som hadde mest 
nytte av pausen, og det ble gjort grep fra 
sidelinjen. For etter sidebyttet ble det ad-
skillig jevnere.
 Det stemte bedre for FKS 2 og 
de hadde det meste av spillet, uten at det      
resulterte i flere mål for dem. Derfor ble 
det en langt kjedeligere omgang, og ikke 
før Hansen ble byttet inn igjen etter å ha 
hvilt siden pause kom det siste målet.

Litt i mot spillets gang, men ballen er som 
kjent rund. 
 Kampen ebbet ut, uten noen 
flere nevneverdige situasjoner. Resultat 
ble da en reprise fra 2012, altså 5-1 seier 
til et FKS 1 som vinner i en kamp der 
hovedforskjellen på lagene var en spiss i 
storform.
 
 Kampfakta

 FK Steindølene 1  5
 FK Steindølene 2 1

 Pause 4-1 
 Studenterligaen
 Dødens Dal
 
 Mål
 1-0 Magnus Hansen (12)
 2-0 Magnus Hansen (14)
 3-0 Erlend Pettersen (25)
 3-1 Jon-Michael Josefsen (44)
 4-1 Magnus Hansen (45)
 5-1 Magnus Hansen (79)

Tekst og foto: Christian Trandem Myhre

SEIERSBRØL: FK Steindølene 1 kunne juble over å ha slått rivalene 5-1.

  “Jeg kunne dømt
   bedre fra sofaen
   min hjemme!”
  - Hørt fra sidelinjen

Aarhønen 101 år - Bursdagsfeiring
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Aarhønen 101 år - Bursdagsfeiring

Takk til Johan Henrik Martens for fotografering.
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Fadderperioden
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Låvefesten
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Snodre (nei, det er ikke en trykkfeil 
red.anm.) er fra Drammen, nærmere 
bestemt Lier. Det vet du hvis du har 
snakket med han mer enn 5 minut-
ter. Som følge av dette drikker han 
kun Aass, spiser bare Lierepler og er 
en ihugga Godsetsupporter. Etter en 
feilslått økonomikarriere på Høgsko-
len i Lillehammer fant Snodre ut at 
det var Financeminister som var kal-
let hans i livet. Heldigvis for Hennes 
Majestet og hennes nettsider fant 
han ut at på egen hånd at han ikke 
var egnet som Nettmester. En, i følge 
han selv, funfact er at han er døpt på 
kvinnedagen.

Dette Er Hovedstyret

Selv om du kanskje assosierer navnet 
Sebastian med krabben i Den Lille 
Havfruen, så er det denne gangen 
faktisk snakk om Hennes Majestet 
Aarhønens Nettmester. Du har helt 
sikkert sett denne mannen, som til 
tider kan minne veldig om Chew-
bacca i en rutete skjorte, traskende 
mellom Zevs og Big Ben. I følge 
han selv, sliter han med å ha lite nok 
penger på konto til å få studiestøtte 
og syntes det er svært dårlig at SIT-
kafeene ikke kan tilby verken foix gras, 
små poser med safran eller russisk 
kaviar. Til tross for at han er gammel 
nok til å kunne ha vært professor, går 
Sebastian utrolig nok bare i 3. klasse.

I løpet av sin tid i Blæstegjengen, rakk 
Christian å innføre «Ukas gullkorn» 
på slutten av nyhetsklukken. Med fil-
ipinske aner er han nemlig opptatt 
av at alt og alle skal få en happy end-
ing, og kanskje er nettopp det noe 
av hemmeligheten bak at han har 
klart å holde på dama si i hele ni år! 
Christian utgjør den ene halvdelen 
av trønderduoen som har klart å lure 
seg inn i HS, og har for anledningen 
anlagt en autentisk trønderbart i et 
desperat forsøk på å trekke oppmerk-
somheten bort fra sitt for øvrig ikke 
spesielt erketrønderske utseende. Med 
stil og smittende entusiasme skal han 
sørge for at du ser enda mer til H.M. 
Aarhønen i året som kommer!

Ærede Ceremonimester 
Erika Krone har ansvaret 
for gjennomførelsen av 
linjas arrangementer, og 
med Ceremonigjengen 
som sin høyre arm ser 
hun til at alle byggstu-
denter, samt seg selv, 
får hygget seg i Hennes 
Majestets rike i løpet av 
studietiden. Jenta fra 
Tjøme har nemlig alltid 
en plan A og B for sine 
arrangementer, og i 
denne sammenheng lik-
er hun å sitere Hannah 
Montana: «The best of 
both worlds.» Vi velger 
å tro at det hun egentlig 
mener her har sammen-
heng med det aktuelle 
faktum at, til tross for å 
være vegetarianer, så er 
hun stadig vekk på jakt 
etter et godt støkke kjøtt.

Siden Mak er fra Norge er han ikke god til å stå på ski. Siden 
Mak er fra Voss liker han å møte litt sent til alt. Siden Mak 
er fra Bosnia elsker han å se på Nytt på Nytt. Mak er nem-
lig fra Voss. Fra Bosnia. Og fra Norge. I tilfeldig rekkefølge. 
Han eter ikke sushi, men han er allikevel faddersjef. For som 
Vossnieren sier: “Bedre å sykle steinfort enn å ete frukt som 
ikkje e forbudt.” Favorittartist: “Vi tenne i Hausten”. Mak ut-
tales som Mack, ølen vet du! Mak er også veldig likt navn som 
forkortelsen til McDonalds. Det er sykt lættis/lættz.
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Sondre Balstad er  i motsetning til 
trøndere flest barteløs. Det er kanskje 
flauheten rundt dette som er årsaken 
til at han er mer glad i å ta bilde av 
andre enn han er i å bli tatt bilde av 
selv. Sondre er vanglivis blid der han    
danser seg mellom Høna og Egget. 
Hvis du ønsker å se Sondre sint må du 
enten si at Nikon er bedre en Canon, 
eller rote på Høna. Sondre brenner 
(kaffe) for jobben som Notarius, og   
elsker Post-It-lapper.

Bendik (20) er en mann i sin beste     
alder, en lett gazelle, en lerkefugl som 
spretter rundt i gangene på Lerka. 
Han starter “dagen derpå” med et glass 
vin for rask og effektiv restitusjon, før 
han legger ut på nye eventyr som får 
promilletesteren til å skjelve. Bendik 
har den fortryllende egenskapen å 
gjøre enhver situasjon munter, uansett 
hvor mye omgivelsene måtte sutre. Så 
hvor kan du møte denne flotte fyren 
for en oppmuntring etter en mislykket 
bodega-kveld? Add han på “snap” så 
får du garantert en “selfie” som røper 
hans “location” i de sene nattetimer!

Eskild Bakke (21) lever YOLO-livet. 
Han vier tiden sin til pixelering av 
bilder og dyrkingen av sine stadig 
voksende krøller. Eskild hater togaf-
ester, men liker SK Brann. Ut ifra disse 
opplysningene er det nærliggende å 
tro at Eskild ikke liker å ha det gøy, 
men det går sjelden en helg uten at det 
jekkes et tresifret antall pils i Casa de 
Bakke. Eskild elsker nemlig å ”drekka”, 
som han sier selv, en verdifull egen-
skap når han i nær fremtid bryter stu-
diene for å flytte til Birmingham og 
arbeide som torpedo. 

PM heter ikke PM! “Hva er det du sier, 
PM? Heter du ikke PM?”, tenker du 
sikkert. Jovisst er det sant! Han heter 
Petter Martin. Det helt klart at denne 
mannen har en agenda om å foran-
dre H.M. Aarhønens linjeforening, 
spesielt siden han har hatt verv som 
har ført han til makten raskt. Som 
Sjæfus blæstus har han spredt propa-
ganda om sine ideer, som Kanzler har 
han ført sine ideer til live og nå som 
Vice-Kanzler sitter han der  bare som 
den Gudfaren og bare “I gon give u an 
offer u cant refuse”. Det er vanskelig 
å stoppe PM når han kommer i gang 
med snakketøyet. Dette fordi han er 
tidligere NablaBlaBla-student.

Den første kvinnelige kanzler på 12 år 
heter Emmi. Bondedialækta hennes 
kommer fra Brumunddal, men Emmi 
har ikke norsk pass og det er Mum-
mitrollet som er hennes kulturarv.         
Inspirert av sitt store idol, Yoda, så ble 
hun valgt som leder over sitt eget lille 
Råd, og prøver å bruke sin kunnskap 
og kontroll til å trene opp HS i den
retning hun mener er rikitig. Lille 
Emmi har mye energi, noe som er 
tydelig der hun hopper og spretter 
rundt overalt og hun er verre enn 
Eivind Hellstrøm når det kommer til 
å rydde opp.
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Surfetur til Stat
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Midtside
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Midtside
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Søkte ikke Samfundet

- Kanskje neste år eller kanskje UKA, sier Erik Bogen

Søkte ikke Samfundet: Erik Dypvik Bogen (19) sier at han ikke søker Samfundet dette semesteret: - Nei, jeg skal   ikke søke Samfundet denne gangen!

Erik Dypvik Bogen (19) sier 
det var gøy å være frivillig på 
UKA-13. Allikevel valgte han å 
ikke søke på Samfundet-oppta-
ket som hadde frist 2. februar. 

Skrevet av Eskild Bakke

Byggstudenter kjenner Studen-
tersamfundet som et pulserende 

at det er frivillige studenter som 
får stedet til å gå rundt. Dette 
semesteret vil ikke Erik ”Eirik”

Dypvik Bogen være en av disse. 
Han forteller at han var usikker 
helt frem til siste sekund av fris-
ten. - Jeg var ikke sikker på om 
jeg skulle søke eller ikke, fortel-
ler han ivrig. - På UKA-opptaket 
i fjor søkte jeg liksom 2 minutt 
før fristen, sånn seriøst. Så jeg 
tenkte at jeg kanskje kom til å 
gjøre det denne gangen óg. Men 
det gjorde jeg altså ikke.

Lærte mye
I forrige semester var Erik Bogen

av Samfundet. Vanligvis bare på 
dansegulvet, men under UKA-
13 stod han også bak bardisken. 
- Jeg ble med i KSG-gjengen 
(kafé- og serveringsgjengen red. 
anm.) og serverte drikke til gjes-
tene, forteller han selv. Bogen 
sier at det på tross av at det ble 
mange lange kvelder, både var 
gøy og lærerikt. - Jeg ble kjent 
med mange nye personer og 
lærte masse. Blant annet hvordan 
tappekraner fungerer og at NFF,
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Norsk Forening for Fjellspreng-
ningsteknikk, sponser Bodegaen. 

Tøff prioritering
 Hovedårsaken til at Dyp-
vik Bogen ikke søkte var at han i 
følge han selv ønsket å prioritere 
andre ting. - Jeg har begynt å 
abonnere på HBO Nordic, fortel-
ler han. HBO Nordic er en strøm-
ningstjeneste via internett der 

fra et stort bibliotek. Den minner 

egenproduserte serier som for 
eksempel True Detective, Game 
of Thrones og Entourage. - Jeg 
har blitt helt hektet på Entoura-
ge, forteller 19-åringen. - Det 
er en serie som handler om en 
skuespiller og hans vennegjeng. 
Kanskje den mest morsomste 
serien jeg har sett, fortsetter han 
humrende. 
 Dypvik Bogen sier at han 
vurderer å søke på UKA-verv 
allerede dette semesteret. - Det 
var ganske morsomt å jobbe  
med UKA-13, og det hadde 
sikkert vært gøy å jobbe med 
UKA-15 også, og det er jo bare 

han. Hvilke verv han eventuelt 
vil søke vet han ikke enda. Han 
kan allikevel, eksklusivt i Spikers 
Kårner, avkrefte at han er interes-
sert i posten som UKEsjef, som 
velges 12. februar. - Det tror jeg  
ikke passer for meg, for å si det 
slik. Kanskje en annen gang!

-Ble ikke slik denne gangen
Erik Dypvik Bogen sier at han 
hadde hørt om både UKA og Stu-

til Trondheim i august 2013, men 
at han allikevel var overrasket 
over kvaliteten på Samfundet. - 
Hverken mor eller far har stu-
dert her, men jeg hadde hørt om 
både UKA og Samfundet før jeg 

mye som skjer i byen og Sam-
fundet er et slags symbol på 

Trondheim som studentby! 
 Han er ikke redd for re-
aksjonene som kan komme etter 
at han ikke valgte å søke Sam-
fundet: - Noen kommer sikkert å 
kall meg for en drittfyr, men det 
bryr jeg meg ikke så mye om. 
 På  et oppsummerende 
spørsmål om hva som har endret 
seg fra den dagen i august da han 
bestemte seg for å søke UKA 
svarer han kort og litt vagt: - Det 
ble bare ikke slik denne gangen. 

- Verden går 

ikke under

Representanter fra Samfundet 
ønsket ikke å kommentere Erik 
Bogen-saken spesielt, men kom-
mer med en generell uttalelse 
om søknadsprosessen: - Vi er 
fornøyd med alle som søker, og 
skuffet over alle som ikke søker. 
Vi ser på søknadsprosessen under 
ett, og syns ikke verden går un-
der bare fordi én person velger å 
ikke søke.  
 Samfundet ønsker heller 
ikke å kommentere hvorvidt de 
håper akkurat Erik Bogen søker 
ved neste opptak. - Vi ønsker alle 
velkomne til å søke, men ønsker 
ikke gå inn på enkeltsaker.
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Det bli itj fæst uten skjinnvæst
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Det bli itj fæst uten skjinnvæst
Høytalerbygging
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Skiføret i Trondheim
- Smøreguide

født med ski på 
beina! Selv om du prøver å unngå det, har du det i blodet, og det er ingen vits i å late som om du ikke 
bryr deg om hvem som slår hånden i hytteveggen først. 

i de tusen hjem. Det er familiene på “kosetur” som tar tittelen. Legg særlig merke til far-barn parene 
på påskeferie der smil, kvikk-lunch og appelsiner fort blir til innbitte ansikter som sikler så mye at 
Ole-Einar Bjørndalen hadde blitt misunnelig. Der far setter albuen til på oppløpet i det du egentlig 
passerte ham og proklamerer at “de gamle fortsatt er eldst” i det resten av familien kommer.  

Med en oppvekst ikke langt fra dette (les: akkurat som dette), og som selvutnevnt skiekspert i re-
daksjonen, ser jeg på det som min oppgave å hjelpe dere evige toere i familen. Dere som hvert år må 
skrive plasseringene fra årets tur i hytteboka og konstatere at det ikke gikk i år heller . Problemet er 
ikke viljen eller utstyret. Problemet ligger i smøringen, man hadde jo bakglatte, forglatte eller si-
deglatte ski. Det var derfor det ikke gikk, selvfølgelig. 

Så frykt ikke lenger. Her kommer årets smøreguide og den er tilpasset alle forhold; Fra svært lite snø 
til minimalt med snø til helt bart – med andre ord: absolutt alle forhold testet. 

Helt bart:

På bart føre og 10 plussgrader anbefaler Norges 
skiforbund joggesko. Dette er ikke veien du øn-
sker å gå, trust me. Universalklister og rød voks 
i lomma hvis det blir kaldere og turen er reddet.  

Litt snø noen steder:
Her er det avhengig av snøtettheten. Tell antall 

anbefaler jeg lilla voks som du smelter inn før 
du legger på litt VR40 for ekstra feste i partier 
uten snø. 

Snø med barnnåler og/eller gul snø:

Dette er et spesialtilfelle som ofte opptrer i 
Trondheims løypenett. Jeg liker personlig å 
rubbe skien lett med sandpapir (maks grovhet 
100) og deretter la skiene bli godt kjent med 
underlaget. En godt bevart bransjehemmelighet 
er å unngå gul snø, det er ofte svært dårlig glid 
på disse områdene
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Tone går ikke Bygg, men det 
gjør kanskje du!?

Sees i august!
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Magnus Ekker, 22 år

Trivelig trønder som liker damer 
og gaming. Jobber deltid som 
bartender og kan diske opp med de 
lekreste drinker. Savner en dame 
å gå turer i marka med og holde i 
hånda. Rommet er allerede pyntet 
med blomster for at en eventuell 
kjæreste skal trives.

Magnus Risstad, 24 år

Real villmann med hund og 
gevær. Til tross for et røft 
utseendet er han en ekte 

gentleman som vet hvordan man 
tar hånd om damene. Søker 

kvinnelig selskap på jaktturer. 
Eventuell dame må like skog, fjell, 

lystige lag og heimert.

Bendik Mustad, 20 år

Oslogutt som er både kjekk og 
omsorgsfull. Lite hårvekst gjør at 
ansiktet stort sett er glattbarbert 
og behagelig å klemme. Har en 
120 seng med behagelig madrass 
og uten noe knirk. Søker en mor-
som kjæreste som vil være med på 
eventyr og kan lage mer enn pasta 
med pepper på kjøkkenet.  

Henrik Hartmann, 24 år
Staut kar med rak rygg og store 

ambisjoner. Fører damene som en 
prins på dansegulvet og sjarmerer 

enhver i sofakroken. Bruker 
fritiden på hockey og gitarspilling. 
Eventuell kjæreste må være sporty, 
høy, pen, morsom, smart, flink til 
å lage mat, ryddig, hygienisk, god 

til å danse, musikalsk og livlig.

Aleksander Jensen, 25 år 

Sjarmør fra Nøtterøy med 
skuespillertalent og uimotståelige 
krøller. Livsglad og sprudlende 
men mangler en kjæreste for å 
få frem romantikeren. Kan friste 
med sivilingeniørlønn om kort tid. 
Søker en dame med glimt i øyet 
som liker sjøen og båtlivet. 

Byggr    mantikken
For å skape et bedre miljø
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Byggs egen revy
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Mirjam (5.) og Martin (5.) har endelig blitt et par på ekte.

Erik (1.) skal av Studentersamfundet ha blitt utnevnt til 
“Kongen av Bodegaen”!

Julie(1.) og  Leiv Jørgen(4.) fant tonen under premierefesten 
og det oppstod søt musikk.

Eivind (1.) fant seg arkitekt-jenta Maren på 90talls-festen. 
Går rykter om at dette kun var én av flere denne kvelden.

Mak(1.) skal ha blitt obsertvert med tunga ned i halsen på 
en Maskin-jente under badcoms påskefest.

Marianne(2.) og Petter(4.) skal ha blitt tatt på fersken i     
Bodegaen under gudenes natteliv. 

Sofie (1.) og Magnus (3.) var svært intime på hyttetur. Til de 
andre gjestenes fortvilelse, siden de både måtte se og høre 
på dette hele kvelden. Sofie ønsker hverken å avkrefte eller 
bekrefte om dette skjedde.

Erik (1.) hadde et intimt øyeblikk med Astrid (ukjent linje) 
da hun stjal burgeren hans utenfor Sesam Vest. Hun var 174 
cm og hadde blå jakke. Tips som gjør at burgeren kommer 
til rette vil bli klekkelig belønnet.

Ingrid (1.) fikk god kontakt med Ukjent Person på Bode-
gaen.

Sondre (1.) er misfornøyd med Manchester Uniteds prestas-
joner den siste tiden: “Håper City-kampen er ganske tidlig. 
For da skal jeg drikke så mye fredag at jeg er for bakfull til å 
se den”

“Jeg må drikke opp all cideren før vi drar på pærty!” Edvard 
(1.)

Sondre (1.) fikk svært så god kontakt med 
en med caps på 90talls-festen. Han visste 
ikke hvilken linje hun gikk på.

Kanzler hadde gin- og popcornfest etter 
x-russefest.

SLÆDR

“Trur du d finnes ekte dinosaura?” Sigurd (4.)

Caroline (2.) og Jens (4.) hadde en god tone på x-russef-
est

Jente fra Manchester fant seg gutt fra bygg i Kambodja: 
Fredrik (3.)

Bendik (1.) fant kjærligheten på Edgar etter X-russef-
esten.

Sondre (1.) fant kjærligheten på Samfundet etter X-
russefesten.
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Velkommen til Trondheim
Velkommen til NTNU

Velommen til Bygg- og Miljøteknikk


