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Hallo!

Når det både snør, regner og
hagler ute er Spikers Kårner
ial lefal l mer enn klar for våren. Vi
har hatt et travelt halvår bak oss
med en knall revy, bursdagsfest,
et fantastisk ÅL og masse annet.
Du kan lese mer om flere av
arrangementene i denne
utgaven.
Planen er at sladderspalten skal
nå en ny høydare under denne
regjeringstiden. Derfor vi l jeg
oppfordre alle ti l å sende inn
sladder på nettsidene ti l
Aarhønen. Fra neste utgave av
ønsker vi også å starte en
sitatspalte, så send gjerne inn!

Som redacteur starter jeg i
denne utgaven en ny spalte der
vi lader opp ti l 1 00-års jubileet
neste år med historiske artikler
og saker fra gamle utgaver av
Spikers Kårner. Håper du koser
deg med dette. Tips og innspil l

tas imot med takk ti l
ninaek@stud.ntnu.no.

Til slutt vi l jeg gjerne rette en stor
takk ti l Petter Martin Skjeldrum
som har vært ti l stor hjelp med
nye logoer.

Ha en flott vår, så kommer neste
Spikers før du aner det.

Hilsen
Nina Eklo Kjesbu
Redacteur, H.M. Aarhønen
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Vær hilset, medstudenter.

Dere trodde kanskje at dere hadde hørt mitt siste klukk, men
det stemmer aldeles ikke. Jeg klarte jaggu å lure inn et klukk i
dette nummeret av Spikers Kårner også.
Jeg ser at en viss Kanzler har hintet ti l at jeg nå skal bl i seriøs
student og fokusere på skole, men her har det nok blitt talt
med kløvet tunge. Dette er intet annet enn et angrep på min
person, og jeg kommer nok ti l å fortsette som tidl igere. For å
understreke dette så gir jeg dere nå en oppskrift på vafler, for
som alle vet er vafler det åndeligste av føde.

6 dl hvetemel
2 dl sukker
1 ss potetmel
1 -2 ts kardemomme
1 ts bakepulver
1 ts vanil jesukker
4,5 dl lettmelk
0,5 dl vann
2-3 egg
2,5 dl smeltet smør

God fornøyelse.

Mvh Arve Grinden
Vice-Kanzler/Gammel og bitter
H.M. Aarhønen
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Næmmen! Etter å ha overrasket meg selv ved å sti l le som
Nettmester i Hovedstyret, sitter jeg ett år etter som nyvalgt
Kanzler. Say what? Det er sånn som skjer når man blir smittet
av den fantastiske ånden i Aarhønen og får abstinenser hvis
man ikke får vært på en kontortid på høna. Hvor skal dette
ende?

Arve ”Nidarlosen” Grinden har
smøget stafettpinnen ned i lommen
min, og jeg vil takke han for en
ypperl ig innsats som Kanzler det
siste året! Nå har Arve bestemt seg
for å slutte med kokingen og
fokusere mer på skolen. For å
sitere den avtroppende Kanzleren:
”Det er ingenting som er så vakkert
som armert betong!”. Lykke ti l med
det!

Nå skimter vi påskeferien i
horisonten, og jeg unner en hver byggstudent l itt fri fra
integraler, matriser og Norsk Standard.
Ønsker al le noen varme og deil ige vårdager! Tar gjerne l itt
selv ☺

Påtroppende-Kanzler-vi l-ha-vår-klukk
Henrik Hartmann, Kanzler, H.M. Aarhønen
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Det er mye som skjer på og rundt kroa om dagen. Langåpent,
Shanghai-kickoff, Århøneleker og velferdstinghøring. Som nyvalgt
krosjef ble man virkel ig kastet rett ut på dypt vann. Men etter å ha
trådd vannet en stund, har det nye krostyret endelig begynt å få
dreisen på svømmeteknikken. Vi har nå tatt opp et knippe
vidunderl ige nye krogjengmedlemmer, gjennomført vårt første
langåpent, og når dette har kommet i trykken har vi sannsynligvis
gjennomført tidenes kickoff-fest og Aarhøneleker.
Så var det denne velferdstingsaken. Mange lurer kanskje på hva det
dreier seg om (og det gjør for så vidt vi også). Men kort fortalt; vi har
mottatt en henvendelse fra velferdstinget hvor vi bes redegjøre for
bruken av kjel leren og våre tanker omkring en mulig omdisponering
av arealet. Dette fordi det har kommet inn synspunkter om at det ikke
er SiTs oppgave å sti l le med lokaler ti l «festkjel lere». Alle
kjel lersjefene har undertegnet et samlet svar på henvendelsen, hvor
vi poengterer viktigheten av kjel leren som møteplass innad i og på
tvers av linjeforeninger, samt kjel lernes lange tradisjon som gir
studentbyen Trondheim en
særegenhet.
Som krosjef vi l jeg oppfordre alle
ti l å møte opp på
velferdstingshøring den 28. mars
og vise at vi bryr oss om kjel lerne.

Hilsen Roe Setnes, krosjef
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Siden sist spalte her i Spikers har det skjedd en del på SPR-fronten .
Noe av det første vi vi l nevne er at de nye

rekrutteringsvideoene ti l bygg- og mil jøteknikk nå ligger ute på
ntnu.no/studier/mtbygg. Dette er et prosjekt som er drevet helt av en
fi lmgruppe bestående av byggstudenter i samråd med oss som sitter
som SPR, og finansiert av Næringsl ivsringen. Vi er meget godt
fornøyd med resultatet og håper dette vil være et godt hjelpemiddel
for videre rekruttering av nye byggstudenter.

Neste sak er at vi for tiden jobber med å bedre e-postrutinene
på byggstudiet. Det er mye info som kommer ti l l ister som går ut ti l
al le studenter ved byggstudiet men som i realiteten kun inneholder
informasjon som er relevant for enkelte studieretninger. Vårt mål er å
få mer definerte l ister for studieretningene, samt at vi som sitter som
SPR har moderatorrettigheter og dermed må godkjenne gjennom e-
poster. Dette vil forhåpentl igvis føre ti l at byggstudenter flest får
mindre uønsket e-post. Det gjelder studieprogrammets e-postl ister,
ikke l injeforeningens.

Til slutt så har vi jobbet med en sak om å få utformet en ny
pausekrokløsning etter at vår gamle pausekrok ble erstattet av
printere nå i sommer. Vi har nå fått klare signaler om at vi vi l få
pausemøblene som befinner seg på fakultetskontoret på Geologen.
De ønsker å bytte ut møbelløsningen de nå har. Disse møblene
består av sofaer og salongbord, og planen er at de skal erstatte
bordløsningene utenfor Aarhønekontoret og BAT (de høye bordene).
På denne måten vil vi få bedre plass og en mer behagelig løsning.
Forhåpentl igvis er dette på plass innen eksamenstiden kommer,
avhengig av hvor lang tid det tar for fakultetskontoret å ordne sitt.

Det var alt for denne gang fra oss SPRer, og hvis det er noe
dere lurer på eller vi l ta opp med oss så er det bare å ta kontakt.

Mvh Arve Grinden og Tore Falkenberg
arveg@stud.ntnu.no torel ie@stud.ntnu.no

Nytt fra SPR
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Årets største sportsbegivenhet gikk av
stabelen 1 6. mars da Aarhønelekene
201 2 ble arrangert. Over hundre flotte
byggstudenter og fire teenage-mutant-
ninja-turtles bekreftet at byggstudentene
har både idrettsånden og drikkeånden i
god behold. Den første av de sportsl ige
prøvelsene var hoppkonkurransen der både Tore (petroleum), Mats
(4.) og Mikal (2.) hadde ekstremt god innsats. Det hele endte med at
Mats vant
knepent foran
Mikal. På
kvinnesiden var
det Ingeborg (1 .)
som stakk av med
seieren etter en
meget
imponerende
salto. Den andre
kvinnelige
deltageren, Janne
(4.), hadde definitivt best forholdstal l fart/lengde, men måtte se seg
slått av Ingeborg. Den neste sportsgrenen var den ærverdige
traktekonkurransen. Rolf (1 . ) slo al le rekorder og traktet på bare 1 ,4
sekunder. Mirjam (4.) vant blant kvinnene med tiden 4,0 sekunder.

Aarhøne-lekene2012
Av Nina Eklo Kjesbu
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Årets store begivenhet var som vanlig
runden der deltagernes skiferdigheter
og balanse virkel ig ble satt på prøve.
Frida (1 . ) satte inn ful l innsats og
endte opp med 20 (! ! ! ) runder. Krosjef
Roe passet heldigvis på at deltagerne
fikk rikel ig med væsketi lførsel under
denne harde påkjenningen. Det
benyttet også Helge (2.) seg av, som
ble best av herrene med åtte runder.

El lers gikk årets "Gå-på-schnørra"-pris
ti l Tore (petroleum) etter flere svært
anstendige fal l under
hoppkonkurransen. Mikal (2.) fikk også en pris for svært god innsats
under nevnte konkurranse.
Etter de sportsl ige prøvelsene dro hele gjengen inn ti l
Studenterhytta. Der ble det etter hvert servert middag, før
festl ighetene nok en gang startet. I følge ansvarl ig på Studenterhytta
var
byggstudentene
bare åtte flasker
fra å drikke opp
hele Dahls-
beholdningen,
bra innsats!

Ved midnatt kom
bussene for å
hente
idrettsheltene. Alle ble med bortsett fra tre uheldige førsteklassinger
som istedet ti lbragte natta med å gå hjem (se sladderspalten). Alt i alt
ble det et meget vel lykket idrettsarrangement.
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Av Henrik Hartmann
Vinterlek er noe vi nordmenn
har hatt i blodet siden våre
første åndedrag. Flere
l injeforeninger på NTNU
arrangerer årl ige vinterleker for
sine studenter, noe som pleier
å være svært populært. I år
har Aarhønen 30-årsjubileum
for sine vinterleker, selv om
det er usikkert om ÅL har bl itt
arrangert hvert år siden 1 982.
De første Aarhønelekene ble
først og fremst arrangert for å
glede svenske gjester fra
Chalmers Tekniska Högskola i
Göteborg, samtidig som det
var et ti lbud ti l NTHs
byggstudenter.

ÅL ble holdt i månedsskiftet
februar/mars på samme måte
som vi gjør det i dag.På dette
tidspunktet var Anders
Hannevik Kanzler i H.M.

Aarhønen med et styre som på
den tiden, var mye mindre enn
i dag – fem personer totalt.
Gjennomføringen for første ÅL
ligner på dagens opplegg, men
de første lekene startet på
annet vis. Studentene samlet
seg på Norrøna hotel l kl . 09:45
for å spise sildefrokost i
skiklær og startnummer. Her
inntok man akevitt ved hjelp av
lommelerker under bordet uten

De førsteAarhønelekene
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å la seg stanse av norsk
skjenkelov eller det faktum at
hotel let på denne tiden var et
misjonshotel l . Med sild i
magen og styretåren inntatt,
vandret byggstudentene bort
ti l nærmeste bussholdeplass
hvor de ble kjørt opp ti l
bymarka. Her startet man med
vinterlek og moro.

De aktivitetene vi kjenner fra
1 982 var hopprenn,
slalåmrenn, stafett, treklatring
og hinderløype. Dette skal ha
gått hardt for seg og etter å ha
forbrent akkurat passe mange
kalorier, trakk studentene inn
på Studenterhytta hvor det ble
servert middag og delt ut
diverse premier. Etter
svenskedans og god
stemning, tok alle bussen ned
igjen ti l byen for å hvile ut etter
dagens aktiviteter.

Dagen etter første ÅL dro to,
antakeligvis svært sl itne
styremedlemmer, Anders
Hannevik og Espen Klevmark,
opp ti l bymarka for å rydde
opp i gårsdagens ufinheter.
Dette løste de svært effektivt,
men ikke videre risikofritt. Alt

søppel ble samlet, dynket i
bensin og tent på! Det sies at
de to byggstudentene var et
par øyenbryn fattigere etter
opprydningen.

Første ÅL var å anse som en
suksess, og det skul le vise
seg å bli en viktig tradisjon i
årene som kom.
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Det er torsdagskveld, back-stage i
Verkstedhallen står omlag 50
byggstudenter og lytter. Lytter ti l
en sal som fyl les ti l randen av
håpeful le studenter, foreldre og
venner. Alle har tatt turen hit ti l
Trondheims bakgate for å se årets
byggrevy, + Pant. For enkelte av
deltakerne er det som man kan
skjære spenningen i lufta med en
skarp kniv.
Dette var resultatet av lang tids

arbeid. Siden starten av januar
hadde vi jobbet intensivt med
årets revy. Mang en sen kveld i
ukene og helgen gikk med ti l dette
vakre eventyret. For flere ble
Exphil , AutoCAD og
elementmetoden byttet ut med
teatersport, kostymemaking og
sangskriving. Gode ideer dukket
opp, episke sketsjer ble skrevet
og enkelte personer hoppet ut av
skallet sitt for å vise sine store
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talenter. Mange nye
vennskapsbånd hadde blitt knyttet
og for noen, knyttets så sterkt at
de kan nå kalle seg årets revypar.
Den siste uka før revyen hadde
vært en sl itsom tid med lange
dager og korte netter. Al le
revydeltakere hadde jobbet
knallhardt for å få dette ti l . Så
stemmingen var stor da styret på
onsdags ettermiddag kunne gi en
tommel opp for at nå var revyen
klar ti l å vises dagen etter. I
tradisjons tro fulgte så en
hyggelig middag på Peppes med
god stemming og mye pizza. Men
for mange hadde kvelden akkurat
startet, for ikveld var det nemlig
valg av UKEsjef og revyens egen
Jørgen Espnes sti lte der. Så da
var det ikke akkurat utrol ig at
onsdagen var lagt opp slik at de
som vil le kunne få dra ti l
Samfundet for å gi ham sin støtte,
noe Jørgen kunne takke for da
han fikk på seg studentlua og
kunne kalle seg for UKEsjef,
gratulerer!

Ti lbake ti l Verkstedhallen
der Johan sin stemme runger
igjennom lokalet, den street-
smarte bergenseren informerer
om kveldens regler, lokal iseringen
av toaletter og om barens

åpningstider. Så er vi igang.
Bandet, Jonas & the Disco

Gypsys, entrer sin post ti l stor
jubel fra publikum. Introfi lmen
settes igang, en fi lm som
omhandler en flaskes reise fra
produksjon ti l de panteautomaten
som nå står på scenen. Filmen
ender, stor applaus. Før salen har
roet seg kastes Janne inn på
scenen som flaske inn i
panteautomat, åpningssangen er i
gang. Til melodien fra «Walk the
Shame» synger de flotte flaskene
ut vårt budskap, et budskap med
strekt preg av revy og panting.
Første akt rul ler videre med
dansenummer av et mer erotisk
slag, cowboysang av sjarmøren
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Roe, profesjonelt utførte snutter
fra bandet, spontan
underl ivsundersøkelse og
internasjonalt besøk med
Migrapolis i en muslimsk
fredagsbønn. Første akt toppes
med årets gospelinspirerte
l i l lefinale ti l toner fra Cee-Lo
Green fremført av undertegnede,
Janagan og en trendy trønder iført
bart og psykedelisk blazer.

En velfortjent pause for
tekniker, musiker og skuespil ler
bl ir igjen brutt av Johans små
lekre bergenske toner. Andre akt
begynner med at bandet slår i
gang komposisjonen «Jingi»,
årets overtyre, laget av den
japanske komponisten Tomoyasu
Hotei. Et publikum, nå lettet ti l
sinns av første akt sin lekne
humor, nyter nå scener om teater
som sport, værmeldinger tolket
gjennom lyrisk dans, poesi om
ordfeider, riktig håndtering av alt
for sterk mat og fire menns
kjærl ighetssang om H.H. Høy-
Gang. Andre akt sluttes med
stående applaus ti l «+ Pant», en
selvskrevet låt ti l melodi fra vår
egen H.H. Sil ly-Walk. En sang
inspirert av hippiene fra EMIL og
tidl igere norske statsledere.

Premieren var nå over,

men kvelden var fortsatt ung.
Ensemblet duret hjem ti l
revysjefen for det årl ige revyvorset
hos ham før det igjen kastet seg
ut i Trondheims gater på vei mot
Gossip. Utestedet som lokket med
gratis inngang, øl for 29 kr og pink
panter ti l bare 50 kr, stor stas for
samtl ige revydeltakere.

Byggrevyen er jo ikke bare
én kveld, så det var ti lbake på
post på både fredag og lørdag.
Ettersom publikum på
fredagsforesti l l ingen var
gjennomsyret av styrefolk fra de
andre l injeforeningene kan man si
at denne foresti l l ingen var meget
lystig, styrefolket gjorde alt de
kunne for å ødelegge vår
konsentrasjon med stadige hui og
rop. Men vi holdte stand også
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denne kvelden.
Lørdag var det klart for

Aarhønens bursdag, i år ble hun
99. Kveldens foresti l l ing gikk
såklart strålende, både i første og
andre akt. Med vel blåst revy i
tankene kunne Aarhønens
disipler, divisjon AKT, ta turen
oppom Bispehaugen barneskole
for en kjapp vask og ti l dels kraftig
sminkefjerning. På Britannia hotel l
ble vi tatt imot med åpne armer av
våre fel les studenter, mang en
hånd ble trykket og klem utgitt.
Som sagt var dette Hennes
Majestets kveld, men tradisjons
tro fikk også gamle revysjeler ta
del i kveldens gleder da vin og
champis ble delt ut ti l Paal André,
Ingeborg, Anette,Carl Otto,

Fredrik og Morten. Guttene ble
også senere hedret med Hennes
Majestes hederstegn, en ære.
Som tradisjonen er ble det i år
også nachspiel, der revyfolket i år
demonstrerte en utrol ig matlyst
ved å spise opp absolutt al l maten
ti l Ingeborg, Anette, Janagan og
deres samboere. Også i år ble
stuebordet knust under
nachpielet, og skyldspørsmålet i
dette er fortsatt under
etterforskning.
Da gjenstår det bare for meg å
takke Anette, Martin, Johan,
Jørgen og alle andre for årets
fantastiske revy.

Leiv Jørgen Husøy
Revysjef + Pant
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Snøhetta 21.22. april
Ønsker du å bevare påskefargen
litt lenger? Bli med på vårens
tradisjonsrike skitur ti l
Dovregubbens fineste og
høyeste fjel l . Vi går inn ti l
turistforeningshytta Reinheim på
lørdagen og sover her før vi
søndag spenner på oss skiene
igjen og bestiger vakre Snøhetta.
De to siste årene har vi hatt
været med oss og håper på en
gjentagelse i år med tomme
solkremtuber og bri l leski l le!
Turledere: Martin og Henrik

Sunnmørsalpene 27.29.april
Sunnmørsalpene smiler ti l oss
siste helgen i apri l og vi velger
oss en topp ut fra forholdene. Så
blir det cruiser i pudder ti l vi bl ir
flaue!
Turledere: Sunniva

Dronningkrona (tidspunkt
avhengig av vær)
Precis när du tror att det är dags
att gräva ner sig i böckerna för
eksamensperioden så åker vi på
en förfriskande dagstur ti l l
Dronningkrona. Med tidig avresa
från Trondheim och en ganska
krävande tur upp ti l l toppen får vi
förhoppningsvis perfekta
vårförhål landen med fint väder
och med lite tur, säsongens sista
puder på vägen ner.
Turleder: Johan

Storebjørn en helg i mai.
De ivrigste av oss tar seg en
pause i eksamenslesingen og
følger snøen dit den l igger lengst.
Dermed bærer turen ti l
Jotunheimen og en av norges
aller vakreste fjel ltopper, nydelige
Storebjørn!
Turledere: Jonas og Bjørn
Kristian

Vi gleder oss ti l å ta DEG med på
flere av vårens fantastiske
eventyr!
 Styret i VandrendeBjelke
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Vi gleder oss ti l å ta DEG med på
flere av vårens fantastiske
eventyr!
 Styret i VandrendeBjelke

Mandag 5.mars var det duket for
bilmekkekurs i regi av PMS for
al le jentene på bygg. 20 jenter tok
en overraskende kort taxitur mot
ukjent farvann (Sluppen), hvor vi
ble møtt av to hyggelige
bilmekanikere med mye snus
under overleppa. Kurset startet
med litt enkel teori før vi delte oss
inn i to grupper og entret
verkstedet. Vi fikk prøve oss på
oljeskift, skifting av dekk og andre
grunnleggende oppgaver en
bilfører bør kunne. Dette økte
absolutt bevisstheten om alt vi
ikke kunne, men også

kunnskapen ti l deltakerne ti l langt
over forventet!
Under kurset ble det selvfølgel ig
servert pizza og brus, noe som
smakte godt etter 1 ,5 timers hardt
arbeid med bilmekking! Til slutt
skifta vi lyspære (hvem skulle tro
det skul le være så knotete å få
byttet en l iten lyspære?) og lærte
hvordan hjelpe gutter i nød når
bilene deres får motorstopp.
Etter en lang dag (3 timer) med
hardt arbeid og pizza var siste
oppdrag å finne veien ti lbake.
Dette gikk overraskende bra og
kvelden endte absolutt i suksess!

Av Hege Stusvik, Isabel Sture og Siri Johanson
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Etter fjorårets sterke tredjeplass, har FK
Steindølene har lagt bak seg ein fin
treningsvinter. Med faste treningar i
Trondheim Spektrum og i Dødens Dal har
førebuingane framføre årets sesong vore
bortimot optimale. Laget har ikkje hatt
opptak sidan i sommar, og relasjonane
blant spelarane har naturleg nok nytt
særs godt av dette.
Av Eirik Natvik
Oppløftande treningskampar
For å sjekka at dei gode
treningsøktene ikkje er noko me
har innbil la oss, har me også spelt
to treningskampar for å sjekka
formen skikkeleg. Første kamp

mot Energi vart som venta ein
intens affære mot eit veldig godt
lag, som hadde mykje å
revansjera etter vår særdeles
heldige 2-1 siger i fjor. Me vil le
samstundes prova for oss sjølve
at me hadde tatt nokre steg
spelemessig sidan sist, og det
klarte me absolutt! Me
gjennomførte ein sol id kamp, og
drog i land ein 3-2 siger etter mål
av Magnus (1 .), Fredrik (5.) og ein
superfrekk hælfl ikk av Fabian (5.).
Neste kamp mot Datakameratene
var ikkje l ike god frå vår side, men
me hadde likevel små problem
med å feia dei av bana med 6-0.

Bra vinter for FK
Steindølene
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Me mangla omtrent halve laget ti l
denne kampen, og måtte difor
spela med folk l itt ute av posisjon.
5-0 ti l pause gjorde vel også sitt ti l
at me ikkje klarte å få ut
maksimalt.

Sluttspel og bankett
På kort varsel fekk me plutseleg
invitasjon ti l å delta i Aker
Solutions play-off, arrangert av
Janus. Me måtte dog ut i
kval ifiseringskamp først, og pga 3.
plassen frå førre sesong fekk ein i
utgangspunktet overkommeleg
kamp mot TØH 2. Det vart l ikevel
tidleg klart at det var noko rart
med dette, då TØH 2 nyleg hadde
trekt seg frå årets seriespel.
Skepsisen vår var heilt klart med
god grunn, og TØH sti lte med reint
førstelag, eit lag som vann serien
og rykka opp for to sesongar
sidan. Underteikna kunne diverre
ikkje overværa kampen, men her
er eit fiktivt kampreferat (med rett
resultat):Kampen var ein jamn
batal je på Freidigbanen, der
vinden spelte ei av hovudrol lene.
TØH hadde vinden i ryggen i
førsteomgangen, og gjekk ti l
pause med ei fortent 1 -0 lei ing.
Men dette hadde ikkje gutta tenkt
å tapa, for med play-off følgjer det

nemleg også med ein bankett! Og
er det noko fotbal lspelarar l ikar, ja,
så er ein skikkeleg god bankett!
Me gjekk derfor ut med eit massivt
trykk i andreomgangen, og det
betalte seg raskt i form av eit
sjølvmål. 1 -1 ! Med vinden i ryggen
heldt me trykket oppe, og ti l slutt
fekk me betal ing då Anders banka
inn 2-1 frå kloss hold. Herleg!
Sjølve turneringa gjekk ikkje l ike
bra, der me rauk 2-1 mot Energi i
kvartfinalen. I grunnen eit fortent
tap i ei ganske tam føresti l l ing frå
vår sida. Joffa (3.) stod for målet
vårt på straffespark. I skrivande
stund har ikkje banketten gått av
stabelen, men me satsar på å
heva nivået der. Om innsatsen blir
halvparten så bra som haustens
Sambuca-VM (bilete), ja, då blir
det ein heidundrande fest!

Kom og sjå i Dødens Dal!
Både Steindølene 1 og 2 kjem ti l å
spela majoriteten av kampane
sine på krøllgraset i Dødens Dal
denne sesongen. Me håpar difor
at DU vil koma og sjå på! Eg
garanterer mange mål og god
underholdning! Terminl ista er i
skrivande stund ikkje heilt spikra,
men følg Aarhønen på Facebook,
så får du med deg alt som trengs!
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Datoen er 1. mars. Inne på
Samfundet har det samlet seg
en gjeng godlynte studenter og
et ikkeneglisjerbart antall
knisende studiner. Med andre
ord et sikkert tegn på at det
snart vil forekomme en
opptreden av Hennes
Majestets musikalske gren
Byggbang.
Av Pål Ibrekk
Tidl igere på kvelden har massene
blitt underholdt av andre
l injeforeningsband, men kveldens
headliner skal ti l å entre scenen.
Det er tydelig at
bandet treffer
en note (høhø),
ikke bare hos
byggstudentene
men også blant
menigmann på
Gløshaugen da
det bl ir
observert flere
ti lhørere fra andre l injer som kom
for å se nettopp Aarhønens
musikalske gladgutter.
På dagens meny står en
hitparade av sanger fra Gluecifer,

Span, Arctic Monkeys og flere
som bidrar ti l å sette hele Knaus i
musikalsk lykkerus. Mye etterspurt
er også at bandet skal ”Spelle no
Respatex a!” og folket får det de
vil . Det gjør for så vidt også
jentene på første rad da det viser
seg at antal l knapper igjen på
gitaristenes skjorter er omvendt
proporsjonalt med antal l sanger
spilt av reportoaret.

Trommis Fredrik vet å ta i på de
hardere låtene og lar det gå
utover både gulvtam og cymbaler.
Sceneshow? Oh yes! Lydmessig
er det rett og slett digg å høre på.
Det er klart at så lang fartstid
sammen gjør noe med et band og

det merkes
på lang vei
med
Byggbang.
Det hele
sitter bare
skikkelig bra
og når
Turbonegers
”Sell Your
Body”

avslutter det hele er det bare å ta
av seg den proverbiale hatten og
si tusen tusen takk.

Byggbang på Knaus!
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Dommene fra 99-årsdagen
Under Hennes Majestets 99. bursdagsfest ble fem personer utnevnt
ti l høyheter. I denne utgaven kan du lese dommene ti l tre av dem,
mens resten kommer i neste Spikers.

Dommer: Retten er satt. Det skal i aften behandles saker av meget
graverende natur. I år har fem personer på et underfundig vis klart å la seg

bli foreslått som kandidater ti l Hennes Majestets Høyeste ordenstegn. Dette

er en hedersbevisning som Hennes Majestet ved enkelte tidl igere

anledninger har latt dele ut. Det viste seg imidlertid snart å være noe

suspekt ved de nominerte personer. Ved nærmere granskning har det vist

seg at det var al l grunn ti l å trekke nominasjonene i tvi l , og Hennes Majestet

har derfor besluttet å sti l le dem alle for retten. De anklagede er: Æg. techn.

Fredrik Hausmann, Æg. techn. Carl Otto Høifors, Æg. techn. Paal André

Slette, Førsteamanuensis, Kyll . Ing. Arne Aalberg, Professor, Kyll . Ing. Kjel l

Holthe. Kan de anklagede tre frem! De anklagede har tidl igere ikke vist seg

kapable ti l å føre ordet selv og vil derfor ikke sl ippe ti l under rettsaken.

Hennes Majestet har imidlertid latt oppnevne en kløktig aktor H.H.

Fundamental isten Nils Aanund Smeland, og en måtel ig, men tapper,

forsvarer H.H. Sil ly Walk Morten Engen. En rimelig rettssikkerhet skul le

dermed være sikret. Hennes Majestet er ti lstede her i kveld på sin 99.

bursdagsfest. Hun krever nå en rettferdig rettergang, og anklagene er

alvorl ige. Kan ti ltalte Fredrik Hausmann vennligst reise seg?

Forsvarer: Protest! Hvordan kan vi være sikre på at det samme mann som

er avbildet i sakspapirene som her står foran oss i dag?

Aktor: Klart er dette samme mann. Hvordan en mann velger å føre sitt hår i
sine yngre dager, kan han ikke holdes ansvarl ig for i voksen alder. Ti ltalte

står her i dag anklaget for saker av så graverende natur at jeg krever Rikets

strengeste straff!
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Dommer: Aktoratet har selvsagt helt rett. Protesten er avvist! Vennligst
fortsett.

Aktor: Takk, Deres Nåde. Det kommer tydelig frem at ti ltalte over lengre tid

har planlagt å ti legne seg herredømme over Hennes Majestets Rike for å

forpurre uskyldige byggstudenters sinn.

Forsvarer: Protest! Dette er jo klart og tydelig intet mer enn rene
spekulasjoner!

Dommer: Avvist!

Aktor: Med sin slu, bergenske natur greide ti ltalte å lure seg inn i Krostyret
som Blæstesjef al lerede i sitt første studieår. Her sendte ti ltalte på aller mest

uforsvarl ig vis ut en e-post som på det klareste oppfordret ti l å overvære

årets russefest på Kristiansten festning. Det ble dagen etter store opplag i

byens media om den enorme mengden søppel, noe ti ltalte utvi lsomt kan

holdes ansvarl ig for. Dette var klart kun første steg i en sterkt manipulerende

plan for å komme ti l makten. Ved å skjenke uskyldige byggstudenter sto

ti ltalte fritt ti l å spre sin innflytelse og korruptere unge sinn. Dette ble desto

mer tydelig da ti ltalte et år senere på mystisk vis ble å finne i sti l l ingen som

Redacteur. Dette var en sti l l ing han misbrukte på det groveste ti l å spre

propaganda fremfor nyttig informasjon ti l den jevne byggstudent.

Forsvarer: Protest, dette er jo kun insinuasjoner!

Dommer: Avvist!

Aktor: Selv etter å misbrukt sine sti l l inger på det groveste, klarte ti ltalte å
ti lrøve seg makten som Kanzler. Det var tydelig at alt arbeidet som ble lagt i

for å karre ti l seg makten hadde satt sine spor, og det mistenkes at ti l talte på

langt nær gjorde sitt ytterste for å fremme Rikets ve og vel. Ti ltalte begynte å

dra stadig tidl igere hjem fra sosiale sammenkomster, ofte ved å legge igjen

betydelige summer i Trøndertaxis skattekiste. Ikke bare gikk dette hardt
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utover festl ighetenes stemning, men også ti ltaltes helse ble sterkt utsatt.

Utal l ige besøk hos byens fastfood-kjeder er intet kosthold for en leder. Dette

ble klart tydelig på en av Hennes Majestets turer ti l vårt naboland, hvor

ti ltalte kjøpte ikke mindre enn 1 3 osteburgere på vei hjem fra et av byens

vannhull . Det skal sies at han våknet med 8 av disse i sengen påfølgende

dag i frykt for at noen andre enn han selv skul le spise dem opp. Er en sl ik

paranoid mann skikket ti l å lede en linjeforening? Jeg sier nei!

Forsvarer: Jeg protesterer! En manns appetitt må jo være høyst irrelevant i

denne saken?

Dommer: Avvist, en manns appetitt er i al ler høyeste grad en viktig del av
hans vesen.

Aktor: Og ikke nok med det! Ti ltalte karret med nød og neppe ti l seg
sti l l ingen som trommeslager i l injeforeningens band gjennom skiftl ig søknad.

Det ryktes at dette var fordi daværende kapellmester mente han lignet

urovekkende mye på muppeten Animal. Dette skul le vise seg som en

særdeles dårl ig beslutning i det ti l talte på denne måtte ble involvert i

Aarhønens Kulturel le Teater. Her ble han gitt frie tøyler i flere år ti l å sørge

for at ingen tekst ble hørt på noen av revyens sanger.

Forsvarer: Protest, eneste grunnen ti l at han fikk posisjon som
trommeslager var at det ikke fantes trommeslager i revyen på det

tidspunktet. En annen sak er at sangerne på revyen er kjent for å synge

surt. Ti ltalte forsøkte kun å forkorte publikums lidelser.

Dommer: Takk, det holder. Ti ltalte bes sette seg.

Dommer: Kan ti ltalte Carl Otto Høifors vennligst reise seg!

Aktor: Ærede dommer, jeg må få be deg om ikke å la deg lure av denne

forbryterens joviale utseende. Bak denne fasaden befinner det seg en

aggressiv vanekriminel l med utelukkende skumle hensikter. Dette er en
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mann som har vært i jevnl ige slåsskamper siden han var 1 0 år gammel -

riktignok som regel med skøyter på beina, uten at det burde være en

formildende omstendighet. Ti ltalte har et sl ikt temperament at han ti l og med

havner i håndgemeng med materiel le ting, som da han forsøkte å slå ned en

vegg i sine foreldres hus nyttårsaften 2007. Heldigvis for den uskyldige

veggens vedkommende endte dette med at ti ltalte brakk hånden og ble

sittende apatisk i lei l igheten påfølgende ÅRE-tur.

Forsvarer: Jeg protesterer! Det var veggen som startet.

Dommer: Avslått! FORSVARER: jeg tror deres juridiske kompetanse er i
ferd med å møte veggen. Har du mer informasjon om denne provoserende

atferden aktor?

Aktor: Ja ærede dommer, og jeg skal prøve å begrense meg ti l det

groveste sl ik at dette ikke trekker ut i det uendelige. Vi skal ti lbake ti l januar

2011 , igjen ti l den svenske ski- og festebygda Åre. Ene og alene for å

provosere hadde ti ltalte ikledd seg indianerkostyme vel vitende om at det

også var cowboyer ti l stede. Dette gikk selvsagt som det måtte gå;

indianeren ble taklet av cowboyen. Tiltalte lot da sin vrede gå ut over

skibakken og staven; ISTEDEN for å ta igjen. Dette beviser ti ltaltes

aggressive, men feige natur.

Forsvarer: Protest! Ti ltalte var ikke ute etter og provosere. Jakken valgte
han fordi han trodde den var fin og moteriktig, uten at jeg kan forsvare

akkurat det. Et uheldig jakkevalg forsvarer ikke å bli påført brudd i

leggbeinet.

Dommer: Protest avslått! Fysisk avstraffelse for dårl ig klessmak kan
forsvares etter svensk rettspraksis. Vennligst fortsett aktor.

Aktor: Takk ærede dommer. Den ti ltalte har i en årrekke prøvd å skaffe seg

mest mulig innflytelse overfor byggstudentene. Først klarte han på mystisk

vis å komme seg inn i ByggBang uten at noen en gang hadde hørt ham
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spil le gitar. Deretter brukte han sin nyvunnede status som rockestjerne ti l å

bl i en del av Hennes Majestet Aarhønens hovedstyre, da som Skogvokter -

en sti l l ing der han kunne få direkte ti lgang ti l å påvirke de Raatne Æg og

dermed utvide sin innflytelse ytterl igere. Han planla hele fadderperioden i

det sti l le, sl ik at ingen andre i Hovedstyret fikk ta del i organiseringen, og

dermed fikk han opplegget sl ik han vil le ha det.

Forsvarer: Jeg protesterer! Han klarte å planlegge hele fadderperioden
uten hjelp fra andre. Dette vitner om hans enorme effektivitet. Og kan da for

al l del ikke brukes mot ham?

Dommer: Avslått. Jeg ser det som særdeles usannsynlig at noen har så

rene hensikter, så det må ligge en annen motivasjon bak.

Aktor: Takk, det gjør det nok ganske sikkert. Ærede Dommer, og som jeg

kommer ti l l i tt senere mener jeg å ha funnet ut hvilken motivasjon det er

snakk om. Tiltaltes higen etter å bli sett av byggstudentene stoppet ikke

etter et år i Hovedstyret. Han fortsatte videre ti l et verv som blæsteansvarl ig

i AKT for å nå ut ti l stadig nye individer. Litt senere ble han også

prosjekteringsansvarl ig for Aarhønehytta, sl ik at han også kunne sette sitt

preg på den.

Forsvarer: Jeg må få protestere! Det var en sti l l ing han fikk fordi han var
den mest egnede ti l jobben, og ingen annen grunn.

Dommer: Protest avvist! Vennligst kom ti l poenget. Hva er det du mener

ti ltalte egentl ig er ute etter aktor?

Aktor: Wienerpølser

Forsvarer: Protest!

Dommer: Interessant aktor. Kan du utdype?
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Aktor: Selvsagt Ærede Dommer. Den ti ltalte har ved utal l ige anledninger

utvist en større hunger etter wienerpølser enn selv den mest drikkfeldige

trondheimsstudent har etter øl. Han har utnyttet sine verv i l injeforeningen

på det groveste for å ti lfredssti l le sin enorme appetitt. Det verste eksempelet

er da han som medlem av hyttekomitéen enerådig bestemte at det noe

utradisjonelt skul le serveres wienerpølse i brød på hyttas kranselag. Ikke

nok med det – det ble besti lt pølser og agurkmiks nok ti l å mette et

sulterammet folk i et helt år, og selvfølgel ig var det store mengder mat ti l

overs. Ryktene sier at ingen andre i hyttekomitéen så noe mer ti l disse

restene, og at ti l talte var i usedvanlig godt humør de neste to ukene.

Forsvarer: Jeg må få protestere. Dette er faktisk en arvelig belastning;
hans farfar ble norgesmester i knäkkpølser da han spiste 26 stykk på under

en time!

Dommer: I al ler høyeste grad avvist, hold ti ltaltes famil ie utenfor! Takk for
en godt fremlagt sak aktor. Jeg tenker det holder. Ti ltalte kan sette seg.

Dommer: Kan ti ltalte Paal André Slette vennligst reise seg!

Aktor: For å ha en ting kl inkende klart fra starten av: ti l talte er en person
som kun en mor kan elske.

Forsvarer: Protest! Vi har nettopp slått fast at famil ier skal holdes utenfor.

Dommer: Innvi lget. Vennligst kom ti l de virkel ige poengene.

Aktor: Tiltalte karret ti l seg sti l l ingen som bassist i ByggBang, etter at

vedkommende som egentl ig hadde fått plassen på mystisk vis trakk seg.

Sti l l ingen fikk han på bakgrunn av en rekke henvendelser både skriftl ig og

på telefon, ti l slutt kunne ikke kapellmester gjøre annet enn å gi etter for

presset. Kapellmester har i ettertid sagt at denne situasjonen var noe

ubehagelig. Om dette skyldes den ti ltaltes påtrengende vesen eller

kapellmesterens frynsete nerver får være opp ti l dommeren å avgjøre. Det
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har i tidl igere retterganger bl itt sti l t spørsmålstegn ved skriftl ige audition i

ByggBang.

Forsvarer: Protest! Ikke relevant!

Dommer: Avvist! Tidl igere rettspraksis, dvs. presedens, utgjør et sentralt
grunnlag for våre rettsavgjørelser. Dessuten er det kjent for Retten at den

omtalte Kapellmesteren alltid har sl itt med frynsete nerver. Fortsett.

Aktor: Fra sin lettere ti lbaketrukne rol le i bandet tok ti ltalte stadig mer
kontrol l over bandets uttrykk ved å komme med flere forslag ti l utvidelser av

bandets repertoar. Dette økte dessuten arbeidsbelastningen på bandets

øvrige medlemmer. Selv har ti ltalte, nesten utelukkende, kommet l ite

forberedt på øvingene, noe som har ført ti l at store mengder av bandets

øvingstid har gått med ti l at ti l talte har lært seg materialet. Direkte bortkastet

tid for de øvrige ti lstedeværende! Når det først er snakk om bortkastet tid,

må det også nevnes ti ltaltes notoriske evne ti l al ltid å komme ti minutter for

sent. Dermed dukket han stort sett aldri opp før fem på halv!

Forsvarer: <liten kunstpause, manner seg opp> Protest!

Dommer: Avvist, protesten kommer for sent. Kan aktoratet vennligst
fortsette!

Aktor: Som bandmedlem fikk ti ltalte gratisbi l lett ti l å delta i revyen. Tiltalte

var ikke sen om å karre ti l seg den spesialti lpassede sti l l ingen som

kunstnerisk ansvarl ig i styret, i ti l legg ti l å spil le i revybandet. På den måten

styrte han revyen i det sti l le og fikk ti lslag for sin trangsynte

underbuksehumor. Året etter sti lte han like godt ti l gjenvalg, og tok med det

ful lstendig kontrol l over revyens innhold. Det er for aktoratet besynderl ig at

ingen sti lte som motkandidater.

Forsvarer: Protest! Dette bl ir bare insinuasjoner!
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Dommer: Avvist, dette er fakta! Vennligst fortsett!

Aktor: Takk, ærede dommer. Tiltalte klarte som beskrevet etter hvert å lure

ti l seg stor makt i l injeforeningen, og det er aktoratets påstand at det må

eksistere en konspirasjon mellom ti ltalte og flere av de medti ltalte!

Forsvarer: Protest! Dette bl ir i hvert fal l bare insinuasjoner!

Dommer: Innvi lget! Selv om det måtte forel igge aldri så gode beviser for

påstandene bes aktor om å holde seg ti l en sak av gangen! [forsvareren

med store øyne og voksende tro på seg selv]

Aktor: Da en av Hennes Majestets tidl igere dømte kyll inger presenterte
ti ltalte for de da løse planene om en foreningshytte, over en uformell lunsj,

fikk ti ltalte overtenning og begynte umiddelbart å snakke om FDV-

dokumentasjon og byggesak. Her snakker vi om brudd på Hennes

Majestets grunnlov §1 : fagidioti skal motarbeides. Etter kort tids

engasjement i Hennes Majestets Hyttekomité ble planene omsti lt ti l

håndfaste fremdriftsplaner og på en ekstraordinær generalforsamling ble de

banket gjennom. Aktoratet har oppfattet at ti l talte har gjennomført

prissamarbeid med leverandører for å sikre materialer, og dessuten gitt

penger under bordet ti l kommunen og lurt uvitende grunneiere for å sikre

seg sin egen favorittomt. Det var tidl ig ideer om at hytta skul le være etter

passivhusstandard. Isteden lot ti l talte arkitektene får fritt spi l lerom; og

resultatet ser vi i dag: ubehandlet kledning, kuldebroer, store glassflater,

sjenerende innsyn. Er dette det man kan kalle fremtidsrettet?

Forsvarer: Prot…!

Dommer: [avbryter forsvareren] Takk, det holder.
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Kanzler: Henrik Hartmann
Med sitt krøl lete hår og kameratsl ige vesen
er Henrik l itt av et syn når han sprader
rundt på Lerkendalsbygget, og å sprade
det kan han. Dette kommer mest
sannsynlig av at han er godt over
gjennomsnittl ig interessert i skøytebaserte
aktiviteter og hest. Å eie sin egen hest er
for øvrig Henriks største drøm i hele
verden. Det skal også nevnes at gjennom
sine mange kamper mot Gløshaugens
datasystemer, har Henrik utviklet en solid
hobbyalkoholisme og et snev av
trønderdialekt. Han brygger også sin egen
ferskenvin som er grundig utprøvd og potent nok ti l å slå ut selv den
mest drevne studentdranker. Her kan det være en kobling av noe
slag. Favorittfargen ti l Henrik er indigo i denne omgang, og
favorittsangene er samtl ige som er nedtegnet i Aarhøneklukk.

ViceKanzler: Arve Grinden
Arve har al ltid hatt bart.
Én tube av bartevoksen Arve
bruker koster ca. 70 kr. Det er
dyrt, fordi tuben er sykt l iten!
Derfor hender det at Arve må
bruke hårvoks i barten når han
er tom for vanlig bartevoks, og

lånet ikke strekker ti l . El lers er Arve Hovedstyrets gamle ringrev selv

Det nye hovedstyret:
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om han bare er nest eldst i styret. Han kommer med vittige innspil l
som får gruppen ti l å tenke og finne de beste løsningene. Arve
drømmer en dag om å få fast sti l l ing med lønn i Aarhønen. Kanskje
noe innenfor vann? Du finner’n på høna sjø.

Krosjef: Roe Setnes
Roe Setnes er den personen i
Hovedstyret med de største vikene.
Dette kommer av alt det han har
opplevd gjennom sitt lange liv. Han
fortel ler deg gjerne historier om
hvordan det var før i tida. Roe
kommer fra Romsdalen, og er derfor
veldig glad i å gå på fjel ltur. For hver
fjel ltopp han bestiger tar han med
seg en stein ti l den etter hvert ganske
store samlingen sin. Når han ikke går
på fjel ltur er han en livsglad student som er med på det meste. Roe
er også litt over snittet glad i jula, og må ha juletreet i hus allerede 1 .
november. Dette fører ofte ti l at Roe har bl itt lei jula når vi andre
feirer den, og har derfor kvittet seg med juletreet før julaften.

Skogvokter: Kristine Ullsfoss Torp
Kristine er en festl ig jente
med mye godt humør, noe
som gjør at hennes
medstudenter l iker henne
veldig godt. Med sitt
imponerende post-it-
kalendersystem og
kledelige skogvokterhjelm,
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vil Kristine passe utmerket som den nye skogvokteren i hovedstyret.
Denne jenta er også talentful l innen stol leken og viste tidl ig i sitt
styreverv hvordan man blir sittende på den siste stolen. Som stolt
representant fra indre Østfold sprer Kristine glede på sin vei, og med
sine små gira-hikst er det vanskelig å ikke bli sjarmert av denne
jenta. Hennes forhenværende hvite converse er ofte å se på
dansegulvet, men de har også blitt kombinert med en særdeles
kledelig bamsedrakt. Kristine jobbet på UKA i høst, og siden da har
hun vært med på det meste. Denne skogvokteren har nyl ig skaffet
seg en trivel ig lei l ighet hvor det al ltid er god stemning og hyggelige
folk. El lers har hun forbedringspotensiale i Lambo.

Sjæfus Blæstus: Petter
Martin Skjeldrum
Petter Martin Skjeldrum
vokste opp på en gård i
Drammen uten
kommunikasjon med
omverdenen. Det er derfor
ikke rart at han endte opp
med å starte NTNU-karrieren
på fysmat, men etter en tid fant han heldigvis ut at det var hos
bygningsfolket han hørte hjemme. Nå har han også klart å infi ltrere
Hovedstyret, muligens som dobbeltagent for Nabla. Han har også
laget en evil plan som omfatter å få hele Hovedstyret, og på sikt hele
Hennes Majestets rike, ti l å gå over ti l gmail . Med photoshopskil ls ut
av en annen verden er Petter Martin, el ler PMS som initialene hans
faktisk er, den fødte sjæfus blæstus. Dobbeltagentteorien styrkes for
øvrig av at Petter Martin antagelig er svært godt trent, da han i duel l
med en spesielt godt brukt i ldfastform knakk oppvaskbørsten ti l
Skjalg. I sitt neste l iv vi l Petter Martin helst bl i en ape, noe som
egentl ig er akkurat det samme som sjæfus blæstus. Petter Martin er
dermed den perfekte blæstesjef!
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Nettmester: Andreas Øyehaug
Andreas lever i sin egne li l le
verden, kanskje fordi han
kommer fra en liten bygd på
vestlandet. Trykk på liten. Han
sier selv det er dialekten som
tidvis gjør ham vanskelig å
forstå, det at han stadig vekk
prater veldig fort har
selvfølgel ig ingenting med
saken å gjøre. Han er blant annet en ivrig revydeltaker og har de
siste to årene stått på scenen, både med og uten klær. Andreas er
veldig fl ink på data, noen vil kanskje gå så langt som å kalle ham
"nerd", et heldig sammentreff med tanke på at han er nettmester. På
fritiden drikker han også øl. Og sprit. Litt vin en gang i blant. Han er
en dreven fyl lehund (mine herrer Lambo) og imponerer med
hjemmesnekrede bevegelser på dansegulvet. Underholdende er det
i hvert fal l . Det samme kan ikke sies om de utal l ige sex-relaterte
vitsene. Fyren er forøvrig singel, så eventuel le beilere anbefales å
møte opp på Høna med en maisboks og et pent smil .

Ceremonimester: Jens Christian
Rognlien
Jens Christian Rognlien, el ler bare
”Rogni” som han blir kalt av
kompisene sine, ble født i et badekar
på Høvik i Bærum. Faren ti l Jens drev
et Jaguarverksted der Jens fort
dannet sinnsyke mekkeferdigheter på
dyre luksusbiler al lerede i en alder av
4 år. På videregående skole var Jens
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på en russebuss som hadde det feiteste lydanlegget det året, og
Jens ble fort kjent som en skikkelig partygutt. Dette gjorde at han
kom i kontakt med partykongen Petter Pilgaard. Før Jens avtjente
verneplikten jobbet han med nevnte Pilgaard som partyfikser i
Bærum, noe som vil prege hans karriere i H.M Aarhønen som
Ceremonimester. Jens, en 89-modell råtøff mustang, vi l le, etter
harde år som partyfikser og sersjant i H.M. Kongens Garde, ut i
verden. Valget falt fort på Trondheim. Studievalget var opplagt,
ettersom han vil le bygge et gigantisk privat parkeringshus ti l al le
sine biler. Dermed falt valget på Bygg- og mil jøteknikk. Som
Ceremonimester i H.M Aarhønen er Jens´ visjon å få festene ”l itt
mindre rai-rai og l itt mer skumpa”. Vi ønsker Jens lykke ti l !

Redacteur: Nina Eklo Kjesbu
Nina er H.M. Aarhønens nye
redacteur, og med sin bakgrunn som
redaktør i russeavisen og fortsatt
deltidsjournalist i den lokale avisen
”Verdalingen” gleder vi oss ti l å se
Spikers under et nytt regime! Det
ryktes at Nina er lei av å måtte
forholde seg ti l Vær-varsom-
plakaten og planlegger nå å legge
alt av presseetikk og kildekritikk bak
seg for å føre Spikers inn i en ny æra av sladder . Gla’ jenta er fra
Verdal, så nå satses alle pengene på Lottokuponger som skal sikre
l injeforeningen økonomisk sikkerhet i uoverskuelig fremtid. Det bl ir
en utfordring å kommunisere med den nye redacteuren, for uttrykk
som hainnjfeinnj og tachlått er ikke hverdagskost for resten av
Hovedstyret og den gemene hop for øvrig. El lers er Nina alltid i godt
humør, og hun sier ikke nei ti l å bl i skjenket, noe som ble erfart på
Hovedstyrets vinfest. Vi vet egentl ig ikke så mye mer om henne
siden vi ikke skjønner hva hun sier, men vi tror hun er ganske okei.
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Notarius Publicus: Ingrid Ramnefjell
Det var en gang ei jente som
het Ingrid. Som tatt ut fra et
eventyr, med sine blonde
lokker og blå øyne, sjarmerte
hun hver en prins og
gløshauging. Smånaiv og med
penn i sin hånd meldte hun
seg opp ti l vervet som notarius
publicus uten å vite om
prøvelsene som kom til å møte
henne. Krav ti l den perfekte kaffe og hjemmebakt eplekake var bare
begynnelsen. Den virkel ige testen skulle vise seg å være å holde
nede umenneskelige store mengder tequila og rødvin. Det vi l le ikke
bli enkelt, men Ingrid var uredd og tok utfordringene på strak arm.
Jenta viste seg å være den fødte notarius publicus. Hun bruker mye
tid ti l å oppdatere seg på det nyeste av kontorutstyr. Penner,
markeringstusjer og permer står hennes hjerte nært. Hun håper
også at Kanzler snart ti l later henne å skrive referatene på rim. Ellers
cruiser Ingrid gjennom Trondheims gater på sitt hjemmesnekrede
longboard på leting etter nye eventyr.
Mest håper hun på å finne noen som
har lyst ti l å høre henne spil le Justin
Biebers ”Baby” på ukulele.

Financeminister: Andreas Riibe
Normann
Født på Aker Sykehus og oppvokst i
Groruddalen, Oslos bakgård. Livet på
østkanten var tøft og for å spe på
famil iens inntekter var Andreas i
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barneårene tvunget ti l å underholde turister på Karl Johan med å gå
på hendene. I tenårene utmerket han seg innen sporten bowling og
var av mange ansett som bowlingsportens Magnus Carlsen. Men en
lysende bowlingkarriere fikk en brå slutt da Andreas sin katt,
«Pjusken», på tragisk vis døde i en horribel bowlingulykke. En
traumatisert Andreas klarte aldri å vende ti lbake ti l bowlinghallen,
men blir fortsatt av venner omtalt som «the big Lebowski». Det er
l ite å finne i Andreas sin barndom som tyder på at han en dag skulle
bl i financeminister hos Aarhønen (bortsett fra en sykelig interesse
for penger). Den eneste jobben han egentl ig har hatt er som
støvsugerselger.Han største mål i l ivet var nemlig å bli real itykjendis,
men da søknader ti l Paradise Hotel, Robinson, Bartenderskolen og
Temptation Island alle ble avslått, måtte han ta ti l takke med å
studere Bygg- og mil jøteknikk på NTNU. Nå er hans siste håp for å
få sine 1 5 minutter i rampelyset å kjøre Aarhønen økonomisk i
grøfta, sl ik at han kan melde seg på i luksusfel len. Vi ønsker
Andreas lykke ti l !
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Leder,
Rikke Ellingsen (4. klasse)
Rikke er en naturl ig sjefsfigur og
fungerer ti l dagl ig som en slags
mamma for oss i Industrikontakten.
Fra utsiden virker Rikke som en
seriøs og ordentl ig jente, men er hun
egentl ig det? Ja, stort sett. Hun
kommer fra en liten bygd utenfor
Porsgrunn som på folkemunne kalles
for Skien. Der bor hun i det gule
huset ved butikken. Nå har hun nå
blitt leder for Industrikontakten og har
dermed som oppgave å koordinere arbeidet som utføres her hos oss
og generelt sjefe l itt der det passer seg.

R2  Rekruttering/Stillingsannonser,
Ingeborg Skarholt Bølviken (4. klasse)

Ingeborg sin mamma og pappa bor på
Vålerenga. Ingeborg sin famil ie kjørte
en gang forbi Skien for å unngå kø på
vei hjem fra ferie på sørlandet, byen
har de ellers l ite ti l overs for. Ingeborg
koordinerer viktige sansemøter med
Næringsl ivsringen i ti l legg ti l å være
daglig leder i Trondhjems
Ostepoplaug. Hun har lovet oss at
Industrikontakten skal prioriteres i
dette mylderet av verv!

Industrikontakten:
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Nettansvarlig,
Jonas Stene Pettersen (3.
klasse)
Jonas har en tendens ti l å
plassere seg så langt vest som
mulig på møtene fordi han ønsker
å frembringe lykkelige minner fra
hjemstedet Bergen. Jonas vet ikke
hvor Skien l igger og er derfor den
mest oppegående personen i
Industrikontakten. Når det regner
ute pleier Jonas å tenne stearinlys
og høre på Gabriel les nydelige
mesterverk «Ring Meg». Jonas

har gjennom sine diverse verv i l injeforeningen endelig klart å lure ti l
seg en liten 27 tommers iMac på Industrikontaktens regning. Videre
kan det nevnes at Jonas sitter som styremedlem i Trondhjems
Ostepoplaug.

Økonomiansvarlig,
Martin Dons (3. klasse)
Martins famil ie er fryktel ig
redd for konfl ikter og har
derfor valgt å bosette seg
midt mellom østkanten og
vestkanten i Oslo. En gang
da Martin var l iten guttunge
ble han veldig lei seg da
han mistet en is i bakken
ved Skien Landhandel. Martin er usedvanlig høy og blond(!) og fl ink
ti l å logge seg inn på nettbank. Martin ønsker å innføre en «kun
kontanter»-strategi i Industrikontakten, om dette bl ir vedtatt el ler ikke
er ennå uvisst.
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Bedriftspresentasjonsansvarlig,
Nina Plünneke Borvik (4. klasse)
Nina er fra beste vestkant i Oslo, som forresten
er en by i motsetning ti l Skien. Nina prøvde
høsten 2011 å stikke av fra studiene i
Trondheim ved å dra ti l Glasgow. Gjennom sin
internasjonale oppdagelsesreise ble hun svært så interessert i
utenlandsk kultur. Derfor har hun nå søkt sti l l ingen som
bedriftspresentasjonsansvarl ig for å bli bedre kjent med SiTs
svenske kantinepersonale. Gjennom sti l l ingen blir hun også god
venn med alle de hyggelige bedriftsmenneskene.

U2  Sommerjobb/NLR,
Bjørn Kristian Fiskvik Bache (3.
klasse)
Bjørn Kristian kommer fra Steinkjer.
Steinkjer er en middels stor norsk by,
l itt større enn Skien. Da Bjørn Kristian
var 5 år gammel fikk han sin første
sommerjobb i Plan- og
bygningsetaten i Steinkjer Kommune.
Arbeidet gav mersmak og han
bestemte seg sporenstraks for å søke
Bygg- og mil jøteknikk ved NTNU. Alt
dette var selvfølgel ig bare et

skalkeskjul for å bli ansvarl ig for Sommerjobbhjelpen i
Industrikontakten. Hvis du ikke har funnet deg en sommerjobb innen
utgangen av semesteret har Bjørn Kristian sin famil ie er stor hekk
som trenger jevnl ig trimming utover den varme årstiden.
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R3  Ta vare på studentene/Linjesamarbeidet,
Anders Stensløkken (1. klasse)
Anders er en kjekk ung mann fra
Borgen, i befriende avstand ti l Skien.
På fritiden har Anders tidl igere
bedrevet skihopping, med en
personlig bestenotering på rundt 1 50
meter. For å unngå uønsket publisitet
hoppet han et par sesonger under
pseudonymet «Anette Sagen». Her
hos oss har han ansvaret for å ta vare
på alle de små og søte studentene på
Bygg- og mil jøteknikk. Hvis du ikke
trives på studiet er Anders ti lgjengelig for intime samtaler på
kveldstid, gjerne over et glass vin, et par-tre shots og en halvflaske
whiskey.
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Krostyret:
Innkjøpssjef: Sebastian B Lemming
Du har sikkert sett el ler møtt ham, han
er jo overalt. Har al ltid et bredt smil el ler
en jovial kommentar på lur. Tømrer og
handyman. Skihopper og aktmodell .
Mannen som sti l ler opp på alt og som
aldri er vond å be hvis du skulle trenge
hjelp i ei knipe. Sebastian B Lemming;
svigermors drøm. Men hvem lurer
egentl ig bak den blankpolerte fasaden?
Sebastian er en av disse skamløse
høgskoleingeniørene som tar sikte på å
infi ltrere alle undergrupper og styrer i
Aarhønen. Så langt har han klart å «albue-seg-inn» i både
Hyttekomitéen og Krostyret. Det ryktes at han er vil l ig ti l å gå så
langt som å ta to ekstra år ved NTNU, bare for å kunne sti l le som
Kanzler ved neste generalforsamling. Maktsyk og slu sitter han der
oppe på sin hybel på Singsaker Studenterhjem og plotter sine onde
planer. Pønsker ut hvilke verv som skal bl i hans neste. Snart l igger
nok hele riket for hans føtter. «Muhahahhahahhahaa» Men når
Sebastian ikke er opptatt med å legge forskrudde planer om
linjeforeningskupp, er han en morsom og omgjengelig fyr, som
sjeldent sier nei ti l en øl i lystig lag. Han sier hel ler aldri nei ti l
swingdans i sene nattetimer og er for tiden å anse som en av
Trondhjems mest attraktive ungkarer. Her er det bare å kjenne sin
besøkelsestid, jenter. Skriv dere opp på dansekortet, før det er for
sent!
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Barsjef: Rolf Christensen Andersen
Rolf er en nordlending på 20 år. Av en eller
annen grunn er han stolt av å komme fra
Norges tredje styggeste by, Sandnessjøen.
Men i motsetning ti l hjemstedet sitt tar Rolf
seg bra ut. Han er en gladgutt som sjarmerer
de fleste. Hans evne ti l å si nei er noe lavere
enn evnen ti l å si ja. Dette har resultert i at
han er med på alt som skjer, også ting som
ikke var planlagt. Hvis du er sammen med
Rolf et par timer i strekk uten å se han drikke
kaffe har du ikke fulgt godt nok med.
Kaffekoppen er nemlig en viktig del av skoledagen hans. En annen
viktig del er å hjelpe medstudenter med de vanskeligste
oppgavene fra ukens øvinger. Gutten er smart, og han vet det selv.
Han har derfor bestemt seg for at «Genialus» er et kal lenavn folk
burde bruke om han.

Økonomisjef: Eivind Myklebust Lindseth
Eivind er ikke vokalist i Bomfunk MC's. Han
bare later som. Kombinert med en
forrykende kjennskap ti l tekster av
Backstreet Boys og Westl ife veier dette opp
for hans manglende evne ti l å treffe rene
toner, og gjør ham ti l enhver fests midtpunkt.
Som den partypingvinen han er, har Eivind også en tendens ti l å bl i
ganske lettkledd i sosiale sammenhenger, og da han under
Byggrevyen entret scenen iført l ite annet enn et snekkerbelte, var
det ikke mange damer ute i salen som klarte å beholde
fatningen.El lers er Eivind en snil l og ful l og grei gutt, og den eneste
grunnen ti l å ikke like ham er fordi han alltid vinner i bingo.
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AKT-styret:
Daniel Gomsrud  Revysjef
Daniel, den hårløse rumpen fra
akt2011 . Han er en munter gutt fra Ski,
og har en stor l idenskap for bowling.
På fritiden bruker han mesteparten av
tiden på nettopp bowling og skole.
Hvis Daniel skul le bl itt statsminister,
vi l le han høynet momsen på sports-
bh, og kuttet momsen på Jokke og
Valentinerne cder. Daniel ble valg uten
noen motstander, men han er jo snil l
da:)

Nicklas L. Eriksson  innholdsansvarlig
Nicklas sjarmerte seg rett inn i revystyret
uten engang å ha sett revyen. Dette
hadde nok noe med hans imponerende
resymé innen teater og skuespil l , blant
annet som esel i Kardemommeby på den
nasjonale scene i Bergen (!). Nicklas har
også rukket å jobbe som trikkefører før
han begynte på bygg, derfor naturl ig at
han hører hjemme i Thorbjørn Egner-
land. I forelesninger er Nicklas når han
føler han trenger en pause fra Wordfeud.
Han er også glad i å oppdatere FB-
statusen sin regelmessig. Nicklas er fra
et ganske uinteressant sted som heter

Fornebu, som etter sin storhetstid som Norges nasjonale lufthavn
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ble et mekka for turgående pensjonister, fotbal l idioter og
sjøflyentusiaster. El lers l iker Nicklas ord som snap, tight og
supperevy (ja, som i Toro). Innholdsansvarl ig for revyen trenger ikke
større ordforråd, så vi regner med at denne energiske li l le mannen
greier å gjøre revyen litt bedre. Dessuten klarte Nicklas å få årets
første vinstraff med å komme for sent ti l første møte. Snap!

Mirjam Knutsen
 Teknisk sjef
I den forblåste l i l le bygda
Ulsteinvik en junidag i 1 988
kom Mirjam ti l verden. Mirjam
var som liten en fl ink jente.
Hun var pl iktoppfyl lende,
hadde mange venner og var
aktiv i fridretten. Som tidl igere
kretsmester i tresteg utviklet
hun de lange beina og evnen
ti l å hoppe i det. Men dette
skul le endre seg! I 2002 var Mirjam med på å starte jentebanet
Mystified som spilte en djevelsk rock som sakte men sikkert ødela
sjelen hennes. Bunnpunktet ble nådd i 2006 da hun mistet al l
selvrespekt og varmet opp for Marit Larsen på Ulsteindagane. I 2008
tok imidlertid Hennes Majestet Mirjam ti l seg under sine vinger. Her
har hun blomstret, og i år tok hun mot ti l seg og prøvde seg for førse
gang i revyen. Her kjenner vi henne som livl ig og grei, men ti l tider
ganske stresset og sint på det tekniske utstyret. Det er disse
egenskapene, samt hennes lidenskap for fiselyder, som gjør at hun
er spesielt godt egnet og kapabel ti l å inneha rol len teknisk sjef i
neste års revy.
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Henrik Tingdal Tune  Blæstesjef
Henrik er en ung mann det ikke går an å si
noe om som ikke er sagt fra før. Blant
meritter i HM. Aarhønens rike kan nevnes
skuespil ler i byggrevyen, terrorsjef på
bad.com og ceremonimester i HM.
Aarhønens ærverdige hovedstyre. Nå tar
han fatt på sin største oppgave hitti l nemlig
blæste-ansvarl ig i Aarhønens Kulturel le
Teater. Den gamle rockestjernen (bassist i
bandet Daisy red. anm. Sjekk det ut, det er
hysterisk!) vi l ta ibruk alle triks for å få dette
ti l å bl i den beste revyen siden AKT først
så dagens lys. Og så ti l det kjedelige; jenter: denne kjekke eks-
soldaten, fra Norges navle Slemmestad, er, i følge facebook,
opptatt. . .

Mari Seip Furunes  økonomiansvarlig
I følge foreldrene ti l Mari kunne denne jenta al le versene i musevisa
da hun var bare tre år gammel. Med et sl ikt talent måtte hun
selvsagt lære å spil le et instrument. Og, tro det el ler ei, køen ti l

trekkspil l timer på musikkskolen var meget
kort. Så trekkspil l ble det. Tidl igere har hun
vært med i revy-bandet, men nå byttes
tangenter og knapper ut med tastatur, penn
og papir. Ordet på gata sier at Mari fører
budsjett og regnskap over sin egen
personlige økonomi. I løpet av første
semester på NTNU klarte hun det
kunststykket å spare 3000 kr. Rollen er
satt! En sl ik organisert frøken må bli
tidenes økonomisjef. I ti l legg ti l å ha
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kontrol l på tal l og tangenter, er hun den snil leste du kan tenke deg.
Er du sulten på nachspiel, har du et stykke hjemmelaget pai fra
Maris kjøleskap i hånden før du vet ordet av det. Mari har et stort
smil og en smittende latter som garantert kommer ti l å spre store
mengder glede under årets revy.

6 9 8 7 1 2
3 7 9

2 7 1 9
5 3

7 3

5 6
3 5 6 9

5 4 2

9 8 1 2 3 5
Send inn summen av midterste rad i firkanten øverst ti l venstre
(blank-blank-3) ti l ninaek@stud.ntnu.no. Trekning av premie
blir gjort 30. mars. Forrige gang vant Andreas Øyehaug.

Sudoku-konkurranse
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- Rolf (1 . ) ble observert i Blussvollbakken en onsdag morgen (før
klokka 8) på vei hjem fra Torhild (3.)

- Redacteurens innboks har vært ful l av sladder om Ingeborg (4.) og
Kanzler-Henrik (2.). Det startet på styreseminaret på Røros, da de to
fant hverandre på TV-stua. De skal også ha sovnet i het omfavnelse
på Aarhønekontoret en mørk februarnatt.

- Nina (1 .) forsvant i Åre, men etter at Sebastian (1 . ) iverksatte
leteaksjon som blant annet involverte svensk politi , ble Nina lokalisert
glad og fornøyd på nærmeste bar.

- Sil je (4.) ble busta på vors mens hun så på bilder av bakst på
husmor.no. . .

- Vice-Kanzler Arve (3.) ommøblerte stua på revynach for å legge seg
bak sofaen.

- Samme kveld fikk Mirjam smake litt på vice-kanzlerbarten.

- Sil je (4.) koste seg i Åre med en kar av ukjent nasjonalitet

- Årets revypar er BK (3.) og Anne Berit (3.) . I følge ryktene skal det
hele ha startet etter en meget fuktig hyttetur oppi Bymarka. . .

- Wil land blendet den vakre Janne gjennom hele revyperioden og fikk
betalt med rotings både på Bursdagsfesten og andre fester. Han tok
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for første gang strengfjeset under nachet etter vegvesen-bedpres, da
han kastet ut al le fra kåken ti l Janne. "Nå skal Janne sove" var
beskjeden. . . den løgneren!

- Jonas 1 b (3.) og Kirsti (2.) har holdt hender og sendt lengtende blikk
i lengre tid. Det er stor mistanke om at de gikk sammen hjem etter
bursdagsfesten <3

- Ryktene går om Sil je (4.) og Martin (3). Spikers vil gjerne ha mer
informasjon i saken, ta kontakt!

- Jørgen (3.) har tatt steget opp fra AKT-styret og har klart å bl i sjef for
hele UKA. Spikers gratulerer, og satser på gratis øl for al le
byggstudenter under UKA-1 3.

- En orienteringspost (1 . ) og en oreokjeks (3.) ble observert i het
omfavnelse under O-fest på kjel leren.

- Vice-Kanzler skal også ha kost seg på O-festen. I følge ryktene var
det Ellen (3.) Arve sjarmerte i senk denne kvelden.

- Eivind (1 . ) ble observert i heftig tungetango med en ukjent EMIL-
student av kvinnelig opphav på Frakken etter Kjemimusikalen. . .

- Josefine (1 .) og Aleksander (1 . ) skal ha fått frigjort deres potensiale
under Aarhønelekene

- Håvard, Even og Aleksander (1 .klasse) mistet bussen etter ÅL, og
bestemte seg derfor å ta beina fatt. Sist observert cirkus 03.00 rundt
et bål ved Teisendammen.



Aarhønehytta mars 201 2:




