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Hei og hopp! 
 
Nå er en forrykende fadderperiode over og man har kanskje begynt å 
komme litt i gang med skolearbeidet. For de fleste har denne perioden 
vært fylt med fest og moro, det har den hvertfall vært for meg!  
 
I denne utgaven av Spikers Kårner blir det et gjensyn med alle de 
forskjellige arrangementene, litt om ting som kommer og selvfølgelig 
masse sladder! 
 
Ellers vil jeg også benytte denne anledningen til å oppfordre alle som er 
interessert i å skrive litt for Spikers om å komme på et kort info møte 
torsdag den 29. september. Det kommer mer informasjon om tid og sted 
senere.  Ser også gjerne at det er minst en fra alle trinnene som er med i 
redaksjonen. En mangfoldig redaksjon gir et mangfoldig Spikers som kan 
være til glede for alle! 
 
Jeg vil også minne om at jeg gjerne tar imot tips, sladder, kommentarer, 
gode bilder, ideer til reportasjer og lignende på astrigul@stud.ntnu.no. Alt 

og alle er velkomne! 
 
Til slutt vil jeg takke alle som har bidratt med 
artikler til denne utgaven Spikers, og håper 
dere vil kose dere med bladet. 
 
Smask og dask  
  - Gulli 
 
 Redacteur 
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Hallais 
 
Då har det hendt nok ein gong, vi har kome oss i gang med eit nytt 
semester. Nye studentar er tekne opp, ny fydrikk er funnen opp, og med 
tida skal vi vel byrje med å gjere øvingar og gå i forelesningar. 
Fadderperioden går mot slutten, men vi har framleis eit par godbitar i 
vente; i skrivande stund ventar vi framleis på nok ein gong å sjå om 
Flåklypa Grand Prix får same utfall i år som i fjor. Eg vil takke alle nye 
studentar for at de har gjort fadderperioden så bra, ved å møte opp på 
arrangementa våre. Under årets Prøvelsar var det svært imponerande 
prestasjonar, og eg håper verkeleg at de har hatt det like moro som det vi 
har hatt det. Sjølv om nokre av oss framleis har ein jobb å gjere med å 
represntere H.M Aarhønen på Imm.ball for andre linjeforeningar, noko 
som er ein hard jobb…  
 
Utover hausten er det heller ingen grunn til å liggje på latsida. Vi skal 
mellom anna gjennom UKA… Det er også på tide å byrje å tenkje på tur til 
Åre. I januar reiser linjene på tur til Åre i Sverige for å stå på ski og ha det 
gøy. Vi kjem tilbake med meir informasjon når billettsalet nærmar seg, så 
det er bare å følgje med.  
 
Eg vil også nytte høvet til å takke både resten av hovedstyret og krostyret 
som har gjort ein fantastisk jobb i fadderperioden.  
 
Gler-meg-til-flåklypa-og-UKA-klukk fra 
 
 
 
____________________ 
Nils Ånund Smeland 
Kanzler i H.M. Aarhønen 
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Hei hei!! 
 
Først vil jeg bare takke alle dere som har vært på kjelleren og vært med 
på å lage noen kjempebra fester i fadderperioden. Dere tømte 
kjøleskapene opptil flere ganger og virket helt umettelige på sprit. Ser ut til 
å bli et bra år på kjelleren ☺  
 
Vi har vært så heldige i år å få en ekstra langåpent på kjelleren i høst. Det 
betyr at vi har to store fester igjen, den første langåpent er lagt til 
30.september. Da blir det bokstavfest, nærmere bestemt H-fest, så det er 
bare å begynne planlegge kostyme. Høstens siste langåpent blir 
5.november, men i skrivende stund er ikke temaet for denne festen 
bestemt ennå.  
 
Kjelleren kommer også til å vise serieavslutningen på storskjerm, samt 
cupfinalen. Men dette vil dere få nærmere beskjed om. Vi kommer også til 
å ha fest etter badekarpadlingen, for de som ikke ønsker å pynte seg og 
gå på ballet på Samfundet..eller for de som simpelthen bare har lyst til å ta 
seg en fest på kjelleren.  
 
Da vil jeg på vegne av alle i krostyret takke for en super fadderperiode ☺ 

 
Ragnhild Kvame Øvrevik 
Krosjef 
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Fyrste dagen på kjellaren 
 
Eg nikkar til høgre og venstre, folk har blitt vande med andletet mitt no, og 
eg til deira. Alle har skjønt at vi er her for å bli. Vi er ikkje berre tilfeldige 
gjester på ein utestad, som drikk, dansar og står i do-kø saman, for så å 
gå kvar til sitt. Vi er alle i same båten, og seilasen tek til no. Det tok litt tid 
før folk begynte å spørje meg ut, varsamt når vi stod ved grillen eller når vi 
bestilte ved baren. No er det fleire som veit kva eg heiter, kvar eg kjem frå, 
kva eg har gjort før universitet og kvar eg bur. Alle har ei historie; 
Forsvaret, folkehøgskule, utlandet, friår, arbeid, andre linjer. Dette har vi 
delt med kvarandre. Folk likar at ein fortel om seg sjølv i passe mengder, 
slik at dei trur dei kjenner deg. Det gjer dei ikkje, dei kjenner til deg. Det er 
fakta, ikkje kjensler som kjem fram. Eg seier ikkje kva eg meiner om noko 
som helst, ikkje kva som har gjort meg til den eg er, eller kvifor eg har teke 
dei vala eg har teke. Eg er nøgd med det, eg kan ha medelevane mine på 
avstand, og kontrollere dette sjølv.  
 
Eg kjøper ein øl og ser etter ein plass å sitje. 

- Er det ledig her? 
- Ja, berre å setje seg ned. 
- Eg trur kanskje ikkje eg har helst på deg? 
- Fredrik, heiter eg. 

 
Slik går kvelden, tomme samtalar, men eg tek til å kjenne att andlet, det 
gjer meg ei indre ro. Alkoholen gjer at eg opnar meg litt meir, men framleis 
held eg på det som er mitt. Eg tek til å lære nokre namn og hugsar 
einskilde historier. Kvelden går mot natt, kjøleskapa tømmast for øl og folk 
dreg heim. Nokon får ein god idé og vil ut å stele hestar, men det er skule 
dagen etter, så alle går heim likevel. Natta gryr mot dag, eg kan gå på 
skulen og vite at tida på Bygg er i gang.     

av Christian Revå  
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Bybroen Scene 
Tirsdag den 16. august måtte vi 
avlyse våre opprinnelige planer om 
utemoro på festningen. Grunnet det 
herlige ”sommerværet” i Trondheim 
dro vi i stedet på Bybroen Scene for 
å drikke oss fulle. Mange av oss 
spiste en utsøkt middag der, mens 
resten var mer enn fornøyd med en 
velsmakende øl eventuelt en flaske 
vin eller to. På Bybroen Scene 
hadde vi en svært lærerik quiz, der 
vi blant annet kunne lære at hovedstaden i Burkina Faso heter 
Ouagadougou, at Mikke Mus heter Musse Pigg i Sverige og at det som 

ikke finnes i 96 % sprit, er vann. 
Vinnerne av quizen var 6 
skarpsindige jenter fra første 
klasse, som vi må innrømme at vi 
ikke husker navnet på, men flinke 
var de!:)  
 
Stemningen steg utover kvelden, vi 
fikk alle sammen nye 
bekjentskaper og det ble utbrakt 
mang en skål. Både Hovedstyret 
og Krostyret ble minst like fulle som 

førstisene, og etter hvert oppdaget vi at klokken var mange, en del dro 
hjem for å være uthvilt til 8-forelesningen påfølgende dag, mens resten 
hadde satt kursen mot 
Tiger Tiger hvor det var 
BadCom Fest og masse 
liv fram til de sene 
nattetimer.  
 

av Lisa Hoven
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Immatrikulering 
Det skjedde i de dager da kanzler-Nils var styreleder i H.M.Aarhønen at 
det gikk ut en befaling om at alle skulle immatrikuleres i manntallet. Og 
alle dro av sted, hver til sin linje for å la seg innskrive. Den høytidelige 
seremonien tok sted på stripa og alle fikk utdelt immatrikuleringsbevis. 
Etter at alle hadde pugget alle navnene i klassen ble de kjørt i buss opp til 
Kjelleren.  
Her tok krostyret i mot de 
nye håpefulle 
byggstudentene med 
åpne armer og en gratis 
drink. På kjelleren var det 
god stemning og mye folk 
både ute og inne. Det var 
mulighet for å grille pølser og spille kubb. En del faddere hadde også tatt 
seg turen opp for å se an de nye.  

Anders i andre klasse gjorde et 
iherdig forsøk på å bli kjent som 
fylle-Anders, men det ble han 
først kåret til på 
Singsakerfesten da han måtte 
bli fulgt til legevakten. Som 
alltid var det mye folk på 
Samfundets store årlige 
immatrikuleringsfest senere på 
kvelden. Stemningen var god 

og de nye forvirrete fikk god anledning til å bli kjent, eller eventuelt enda 
mer forvirret, i det runde røde husets mange ganger og nivåer.  
På tross av sinte konteeksamener stilte fadderne dagen etter mannsterke 
og ivrige opp for å bli kjent 
med og ta vare på de nye. 
Det var baguetter og brus 
til alle i Hangaren før den 
høytidelige utdelingen av 
prøvelser.  
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Og alle var enige om at det hadde vært en fin immatrikulering.  
av Birgitte Ramm 
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Faddervors og fest på Singsaker 
Tradisjon tro samlet Byggstudentene seg til en forrykende fest i bodegaen 
på Singsaker Studenterhjem. 

 
Etter et veldig fuktig vorspiel, med en punsj som 
hadde litt mye tequila i seg satte vi kursen mot 
Singsaker studenthjem. Det ble vi møtt av ivrige 
barvakter, som ikke kunne vente med å få servert 
oss noe godt å drikke.  

 
 

Det ble en kjempefest som varte ut i de 
små timer, i hvert fall til Singsaker 
stengte kl 03.00. Folk danset og 
danset til svetten rant av både dem og 
veggene i Bodegaen. For noen 
resulterte dansingen i klinings, mens 
andre endte opp på legevakten. 
 

Det siste var tilfellet for Anders i 
2.klasse som var litt uheldig og 
fikk kutt i handen. Men dette 
stoppet ikke Anders, noen timer 
senere var han på plass igjen og 
klar for mer fest. En ekte 
byggstudent.  
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av Ragnhild Øvrevik 
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Bli-Kjent-Fest 
Endelig var det tid for årets første langåpent på 
kjelleren. Som de fleste sikkert har fått med seg så 
har alle langåpent festene et tema, årets første 
tema var ”Bli-kjent”. Dette krevde da ingen 
forberedelser i form av kostymer eller lignende, 
men hva er vel en Byggfest uten litt kostymer? 
Morten (2.) påtok seg ansvaret denne gangen og 
stilte opp i gul ledertrøye og klar for fest!  

 
Etter hvert som kvelden 
dro på ble det bare bedre 
og bedre stemning på 
kjelleren. Men med fulle 
drinker og en tettpakket 
kjeller blir det fort litt 
søling av de edle dråper, 
dette, som egentlig er en selvfølge, utviklet seg 
til en fullbyrdet ølkrig! Andre klasse gutta sørget 
for at alt og alle ble dynket i øl! Det var ikke bare 
aktivitet nede i kjelleren, men også utenfor…flere 
Byggstudenter tok temaet for aftenen meget 

alvorlig og ble veldig godt kjent med hverandre, men Redactueren vil 
minne om at Klinfæsten kommer senere i høst! 
 
Alt i alt må Redactueren innrømme at hun ikke husker alt av finurlige ting 
som skjedde 
på kjelleren 
den kvelden, 
men moro var 
det og jeg 
gleder meg til 
neste 
langåpent!:) 
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Sandvolleyballturnering 
Mandag 22. august arrangerte 
H.M. Aarhønen sin årlige 
sandvolleyballturnering i 
Dødens Dal. Oppmøtet var 
upåklagelig og hele 27 lag stilte 
klare til å kjempe om den gjeve 
vinnertittelen. Brannbilen var 
også i år på plass og serverte 
oss munter musikk. Selv om 
været såg ut til å være på vår 

side da turneringen startet, bestemte værgudene seg for å snu helt om. 
Men til tross for lav temperatur og regn fra åpen himmel holdt de staute 
byggstudentene ut i sanden til siste slutt.  
 
Finalen fant sted klokken ni 
om kvelden, og .. kunne til 
slutt utropes til årets vinnere 
av sandvolleyballturneringen 
i regi av H.M. Aarhønen. Det 
gjensto da bare en kamp, 
men dette var kveldens 
viktigste kamp. Den gikk 
mellom... og professorene 
ved fakultetet. Selv om 
professorene var halvveis gjennomfrosset etter å ha tilbrakt utallige timer i 
regnet, kjempet de en god kamp mot ... i kveldens mulm og mørke. 

Professorene måtte til slutt se seg 
slått av de yngre, men innsatsen 
var det ingenting å utsette på. 
Vinnerne ble feiret med 
champagne og seiersmusikk fra 
byggs egen DJ og fikk fortjent en 
god dose applaus fra de tapre 
medstudentene som holdt ut helt til 
slutten. Et suksessfullt 
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arrangement med meget godt oppmøte. 
av Karoline Straume 
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Rebusløp og Egon 
Onsdag 24.august møtte de nye 
førsteklassingene med faddere opp for å 
forsvare sin egen og sine fadderes ære i 
Aarhønens prominente rebusløp. De fortsatt, 
akk så Raatne Ægg fikk utdelt hvert sitt 
gruppeegg med gruppenummer og en rebus 
som viste veien til første post.  
Her ble den offisielle Aarhøne-eksamenen 
avholdt. ”Bobs disipler” seilte opp i Hennes 
Majestets gunst med beste karakter og 9/10 
rette. De øvrige hadde hvertfall hørt litt etter 
når fadderne snakket til dem, for 
strykprosenten var faktisk null, i motsetning til 
vårens fysikkeksamen.  
 

På legevakten viste ”Den 
stumme gjengen” seg, til 
Helene og Janickes 
stolthet å slett ikke være 
så stum. De lagde en 
fantastisk sang om å gå 
på tur på stien og ha 
vondt i hodet. Dette 
ypperlige kunstverk ble 
dessverre tapt for 
menneskeheten senere 
på kvelden, men sangen 
lever videre i våre hjerter.   

 
Vinden på marinen lagde utfordringer for bygg-studentenes prosjekt med 
resirkulerte materialer. Men de Raatne Ægg med nr. 5, 17, 19 og 20 har 
likevel en lovende fremtid i entreprenørbransjen og scorte mange poeng. 
Ved bussholdeplassen til Ikea ble der avholdt en del seriøse 
underskriftskampanjer. Undertegnede villig skrev under for: 
”Ut med Kjell-Magne, inn med kanzler-Nils” 
”Ja til ølsalg hele døgnet”. 
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”Nei til sylteagurk på hamburgeren.” 
Der var mange ekstrapoeng å hente, og noen var selvfølgelig ekstra flinke 
til dette. Juryen lot seg særlig begeistre av vakre blomsterkranser til deres 
hoder. Flere av de Raatne Ægg hadde vist sitt miljøengasjement 
underveis ved panting av flasker og innsamling av søppel, og scorte 
poeng på dette, mens Line og Maries gruppe maste seg til å få poeng for 
å ta ruslepils. Kristian Aunaas underskrift er dessverre fortsatt ikke å 
regne som en kjendisautograf. (Sorry Kristian!)  
 
Samtlige egg var som seg 
hør og bør godt tatt vare på 
enten i førsteklassenes 
hetter eller i godt selskap 
sammen kinderegg. De 
eminente vinnere av hele 
rebusløpet var ”Bobs disipler” 
som fortjent mottok sin 
medalje. ”De udugelige”, 
representert av Kim (2.), fikk 
dagens trøstepremie og må heller satse på ordtaket om ”uhell i spill”..  

Takk for innsatsen! 
av Birgitte Ramm 
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Prøvelsene 
 
Bro over Nordre 
Da Den Ærede Jury fortsatte sin ferd nedover nordre ble de møtt av et 
storslått byggverk. Broen ble offisielt åpnet med brask og bram, det var 
ikke mangel på verken vått eller tørt. Det var aldri noen tvil om hvem som 
stod bak denne flotte konstruksjonen. Alle som ville kunne beskue byen 
fra den vakre broen. De aktsomme konstruktørene hadde kontrollmålt Den 
Ærede Jurys fremkomstmiddel slik at gjennomfarten gikk smertefritt. 
Stabiliteten var upåklagelig og håndterte belastningen fra Den Ærede Jury 
på en tilfredsstillende måte. 
 
MEN… 
 
fraværet av arbeidstegninger gjorde Den Ærede Jury noe usikker på 
konstruksjonen. Ved nærmere inspeksjon ble det avslørt at trinnene var 
utformet på en lite heldig måte, det var usikkert om den Ærede Jury ville 
overleve turen opp på broen. Videre manglet det gelender på ene siden av 
trappene. Mangel på sparkelist og for lavt rekkverk på broen bidro til økt 
usikkerhet. Den Ærede Jury ble ytterligere krenket da bare de kvinnelige 
medlemmene fikk utdelt personlig verneutstyr. Var dette et tegn på at de 
mannlige medlemmene var mindre verdt? UTILGIVELIG! 
 
Gruppen må derfor drikke… enkel dose  
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Musique Ensemble 
 
De mannlige Raatne Æg møtte Den Ærede Jury som fargerrike 
transvestitter med sminke, hår og barberte legger. De kvinnelige Ægene 
stilte opp i kjeledress, hjelm og mustasje.  Representanter for Hennes 
Majestet ble servert drikke i overflod, nøyaktig en sjampanje til vært 
medlem av Den Ærede Jury. De Raatne Æg manglet heller ikke 
instrumenter eller kreative innslag. Det ble banet vei for den Ærede Jury 
og det var aldri noen tvil om hvilken linje de Raatne Æg tilhørte. De 
Raatne Ægene stilte med egenkomponerte sanger, dans og kake, og 
holdt et upåklagelig show til siste minutt. Det skulle forundre den Ærede 
Jury om det ikke ble en høyere jenteandel på Bygg etter de Raatne Ægs 
iherdige innsats innen for dette området. 
 
MEN….. 

 
Gruppen viste dårlig drikkekultur da de edlere dråper hadde for høy 
temperatur og enkelte deler ble spilt. Det ble heller ikke tatt hensyn til at 
den Ærede Jury hadde behov for å tørke sine sarte fingre etter et litt 
kaloririkt måltid. Gruppens noe uanstendige bekledning ble lite 
tilfredsstillende tilbudt som erstatning, KRENKENDE!  
 
Gruppen må derfor….. ikke drikke. 
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Tunnel i fjell 
 
Den Ærede Jury ble møtt av original og innøvd sveitsisk folkedans. 
Representantene ble bydd opp til dans av de entusiastiske budeiene og 
de ivrige guttene i lederhosen. Etter den meget fornøyelige oppvisningen 
ble den Ærede Jury presentert interessante opplysninger om Matterhorn 
og tunneler i fjell generelt.  Videre gikk ferden inn i tunnelen hvor den 
Ærede Jury fikk servert forfriskende fjellbekk og kake fra tunnelens egen 
bar. Ettersom drinken var utrolig velsmakende konsumerte 
representantene den raskt.  
 
MEN…… 
 
Den Ærede Jury satte et stort spørsmålstegn ved at de Raatne Æg ikke 
hadde en offisiell åpningsseremoni for å markere at Hennes Majestet 
Aarhønen gjorde innmarsj. De sjokkerte representantene oppdaget også 
at de Raatne Æg hadde neglisjert de nasjonale HMS forskriftene for 
tunneler, dette ved at brannslokningsapparat og nødutgang uteble.  
Hennes Majestet ble dypt skuffet over de Raatne Ægs innsats, hvor det 
kom tydelig frem at dårlig planlegging og hastverk forårsaket et svakt 
visuelt inntrykk. 
 
Gruppen må derfor drikke trippel dose! 
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Kjent byggverk 
De Raatne Æg hadde reist et antikt tempel av miljøvennlige materialer til 
Hennes Majestets ære. Den Ærede Jury ble verdig tatt imot med rød løper 
og blader for sine føtter og følte seg straks hensatt til den antikke tid med 
dens språk, kleskode, musikk, dekor og atmosfære. Tempelet var 
gjennomført og den greske salaten og ouzoen falt den Ærede Jury godt i 
smak. Et forheng ga den Ærede Jury en etterlengtet privat og beskyttet 
sfære og de kunne læske sine tunger med pils av behagelig temperatur. 
 
MEN  
 
det var ikke nok sitteplasser til hele den Ærede Jury og den følte seg ikke 
trygg på at konstruksjonen skulle overleve hele deres opphold. Søylene 
var slett ikke av marmor og gjennom tynn vannmaling kunne vi skimte de 
simple sponplatene. På baksiden av konstruksjonen sto hele byens 
befolkning i fare for å bli lemlestet av livstruende skarpe spikre. Det var 
ikke tilstrekkelig antall kranser eller god nok takhøyde til Den Ærede Jurys 
hoder. Ventilasjonen var heller ikke god nok for den Æredes Jurys 
sunnere, ikkerøykende medlemmer. 
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Gruppen må drikke enkel dose! 
 
Transportmiddel 
Den Ærede 
Jury fikk en 
dårlig start på 
dagen da de 
fikk den 
ubehagelige 
beskjed om at 
deres 
transportmidd
el ikke kunne 
stille som 
avtalt og 
bekymring falt 
over deres 
ærbødige 
morgenmåltid. 
Situasjonen 
ble ikke bedre 
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da de Raatne Æg i sin frekkhet tok seg friheten, mens den Ærede Jury 
beskuet de øvrige Raatne Æg, til å bestige den Ærede Jurys 
transportmiddel under det dårlige påskudd å være setevarmere. 
Transportmiddelet manglet også et respektabelt askebeger og et bord der 
den Ærede Jury kunne sette fra seg sine glass. 
 
MEN …….. 
 
de Raatne Æg stilte likevel til den Ærede Jurys tilfredsstillelse ved avtalt 
sted og tid, med et transportmiddel som var den Ærede Jury verdig med 
hensyn på komfort, estetikk og service. Den Ærede Jury ble mottatt, som 
seg hør og bør, med en personlig hovmester og en sikkerhetssjef som 
under hele turen ivaretok den Ærede Jurys sikkerhet. Den Ærede Kanzler 
kunne bestige sin trone og resten av den Ærede Jury kunne trygt slappe 
av i luksuriøse sofaer med en god og variert servering. Servicen holdt 
stand hele dagen, med mellommåltid og en utsøkt kaffe som falt den 
Ærede Jury godt i smak. 
 
De Raatne Æg viste at de kjente sin plass både ved antrekk og innstilling. 
De tjue små som fraktet de ti store viste også tydelig sin tilhørighet til 
bygningslinjen. 
 
Gruppen skal definitivt drikke…champagnebrus! 
Sauna 
Da Hennes Majestets utsendte ankom Saunaen ble de veldig godt motatt 
av de Raatne Æg. Etter en kort skifteseanse ble Den Ærede Jury ble raskt 
geleidet inn i et behagelig varmt, fuktig og romslig badstulokale. Der ble 
de møtt med autentisk bjørkeris og iskald drikke som lesket tørste struper 
på en meget tilfredsstillende måte. To utpekte guider gav Den Ærede Jury 
innføring i konstruksjonens fortreffelighet og om hvordan man skal oppføre 
seg i en finsk badstue. Servicen var til enhver tid upåklagelig da de 
Raatne Æg stadig tilbød den Ærede Jury forfriskninger i form av isbiter for 
å kjøle ned varme kropper og drikke fra de Tusen sjøers land. 
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MEN………. 
 

Omkledningsavlukket, om man så kan kalle det et avlukk, var ikke engang 
romslig nok til å romme 3 av Hennes Majestets utsendte. Den gemene 
hop hadde fritt innsyn i tillegg til at de Raatne Æg tillot regndråper å falle i 
hodet på Hennes Majestets fortvilte utsendte. De såkalte finnene inne i 
badstuen utsatte den Ærede Jury for traumatiske opplevelser da deres 
råtne kropper ikke var tilstrekkelig tildekket. Hennes Majestet ble svært 
forferdet da Hun ble fortalt dette i ettertid. I tillegg til dette ble Den Ærede 
Jury til stadighet avbrutt i sine forsøk på å fortelle de Raatne Æg om finsk 
drikkekultur. Det var også mangel på finske drikkeviser som kunne glede 
Hennes Majestets utsendtes hjerter. Gruppen hadde heller ikke tatt 
hensyn til dagens HMS-krav noe som et av de Raatne Æg smertelig fikk 
erfare. Det hele toppet seg med at Den Utvalgte Jury ikke fikk tilstrekkelig 
med tekstiler til å tørke av sine Ærede kropper. 
 
Gruppen må derfor drikke enkel dose. 
Betongkonstruksjon 
Den Ærede Jury ble møtt av stolte konstruktører som viste oss til våre 
plasser. Representanter fra den Ærede Jury ble her vist presise 
arbeidstegninger, før avdukningen fant sted. Den Ærede Jury skjønte 
straks at det her ble presentert noe som ville glede Hennes Majestet 
Aarhønen i mangfoldige år og hun virket svært tilfreds med sin helt egne 
fuglekasse. Den Ærede Jury så at dette her var det tenkt både innovativt 
og framtidsrettet. Den Ærede Jury ble videre fortalt at gruppen hadde 
senket overdekningen og dermed også vekten ved hjelp av korrosjonsfri 
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armering. Dette overbeviste den Ærede Jury om at det her hadde funnet 
sted godt ingeniørskap og god planlegging. 

MEN…… 
Den Ærede Jury var ikke imponert over portrettet på toppen av Hennes 
Majestet Aarhønens nye hjem, det så mer ut som en forsmådd kalkun 
tegnet inn med vannfast penn heller enn en stolt og ærverdig århøne. 
Videre er Den Ærede Jury usikker på om Hennes Majestet noensinne vil 
kunne ta i bruk sitt nye hjem da åpningen mildt sagt var trang. Den Ærede 
Jury så ingen likheter hos konstruktørene hva angår klesbruk. Dette 
skapte forvirring blant Den Ærede Jury, og bidro ikke til å fremheve dette 
underverk. Da Den Ærede Jury inspiserte konstruksjonen nærmere ble de 
skitne på fingrene av limet som ikke hadde tørket. Den Ærede Jury fikk 
heller ikke stilnet eller stogget sin hunger.  
Da det heller ikke var noe show for byens øvrige borgere ser Den Ærede 
Jury ingen annen utvei. 
 
Gruppen må absolutt drikke enkel dose. 
Utedo 
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Den Ærede Jury ble møtt av deilig sjokolade og en presentasjon av 
utedoen. Den Ærede Jury ble forklart at hele konstruksjonen var produsert 
av resirkulerte materialer, videre var gulvet av eikeparkett og toalettet av 
sofa. Den Ærede Jury ble straks henrykt da det ble klart at dette var en 
sosial institusjon, der man kunne gjøre sitt fornødne, enten alene eller i 
kor. Da det også var et godt utvalg av lesestoff for begge kjønn, behagelig 
musikk og drikke for å opprettholde væskebalansen, var det flere av Den 
Ærede Jury som tilbrakte mye tid i sofaen. Den Ærede Jury var imponert 
over gruppens hygienekontroll, og deres evne til å skifte ut avfallsposene i 

tilstrekkelig tempo. 
MEN….. 
 
Den Ærede Jury var ikke imponert over mangelen av kongebilde på 
veggen eller dobok i sofaen. Videre skulle gruppen ha fått til et 
ventilasjonsopplegg, slik at ingen av Den Ærede Jury medlemmer følte 
seg beskuet av den gemene hop. Videre var lydisoleringen minimal og 
luftfriskning hadde absolutt vært på sin plass. Den Ærede Jury var heller 
ikke imponert over all søppel som lå og fløt på baksiden.  
 
Gruppen må derfor absolutt ikke drikke.  
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Bygg-VM 
 
Den Ærede Jury ble svært imponert av at årets Bygg-VM foretok kraftig 
promotering deres arrangement gjennom hele dagen. De hadde sågar 
informert den gemene hop gjennom et radioprogram tidligere i uken. Da 
den Ærede Jury ankom posten var det tydelig at det hadde vært stor 
aktivitet gjennom hele dagen. Hennes Majestet savnet ingen grener under 
dette idrettsarrengement, og var svært tilfreds med at den lokale 
befolkningen også hadde deltatt i begivenheten. Gruppen hadde sågar 
sørget for at deltakere som presterte ble premiert. Matstasjonen var også 
viktig for trivsel ute i løypen mellom grenene.  
 
MEN: 
 
Utstyret det skulle konkurreres med var under enhver kritikk. Hennes 
Majestet ble svært forferdet da hun hørte at det hadde vært i bruk bøyde 
sager og hansker med hull. Det var også vanskelig for den Ærede Jury å 
bevege seg i området da de opplevde stor trengsel fra den gemene hop. 
Gruppen gav heller ikke den Ærede Jury den oppmerksomhet som burde 
forventes, og de kunne risikere å gå seg bort i løypen. Og som om dette 
ikke var nok, så var vaflene fra matstasjonen så kalde at man kunne brukt 
dem som kjøleelementer.  
 
Gruppen må derfor absolutt…… ikke drikke!! 
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Sumobryting 

 
Den Ærede Jury ankom Sumobrytingens arena og ble geleidet bort til VIP 
plasser på første rad.  De Raatne Æg serverte søtsaker og forfriskende 
musserende drinker før, under og etter de underholdene kampene, i tillegg 
ble roser utdelt til Den Ærede Jury. Selve arenaen var prydet av Hennes 
Majestets symbol og voktet dermed over deltagerne. Krosjefen ble valgt til 
å representere Hennes Majestet i kamp mot turneringens vinner. 
Krosjefen viste de Raatne Æg hvordan en byggstudent kjemper for 
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Hennes Majestets ære og velvære. Som belønning for hennes heroiske 
innsats ble hun tildelt et gavekort. 
 
MEN……… 
 
Det ble etter hvert foretatt en dopingkontroll av noen av deltagerne, men 
dette på oppfordring av selveste Kanzleren. Vize-kanzleren ble også kalt 
til å kjempe for Hennes Majestet i ringen, men til hans og resten av Den 
Ærede Jury avsky ble han tildelt en brukt og skitten bleie. Egentlig var 
dette ingen stor overraskelse ettersom de Raatne Ægs kostymer ikke var 
tilfredsstillende. Før kampene var Den Ærede Jury inderlig bekymret for 
deltagerens helse ettersom matten kampene ble utført på var meget tynn 
og liten. Hennes Majestet syntes også underlig at de Raatne Æg ikke 
hadde overheng til Den Ærede Jury i tilfelle regn. Det som imidlertid 
sjokkerte Den Ærede Jury mest, var at da representanter for Hennes 
Majestet kom tidligere på dagen var arenaen enda ikke satt opp til 
fornøyelse for Trondheims befolkning. 
 
Gruppen må derfor drikke…..trippel dose! 
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Immatrikuleringsball 
Torsdag den 1. september var det igjen 
duket for å se om årets kartong med 
Raatne Æg skulle komme innunder 
Hennes Majestet Aarhønens vinger. Vi ble 
møtt på Samfundet med lystige toner fra 
vårt kjære Drageren, og med 327 
feststemte byggstudenter lå alt til rette for 
at kvelden skulle bli begivenhetsrik. I år 
besto middagen av storferygg med fylte 
tomater, ristede grønnsaker, 
salt bakte poteter og pimentosaus 
med sitrusbavaroise fromage med 

moreller og frisk 
frukt til dessert, og 
var svært 
velsmakende. Mens 
linjeforeningen 
Omega overrakk en 
svært fin presang, 
prøvde to andre 

linjeforeninger å bortføre Hennes Majestet Aarhønen mot sin vilje! Etter en 
intens leting kom hun heldigvis til rette og festen kunne fortsette. I ettertid 
har denne episoden blitt gjengjeldt. 

 
Årets kull hadde gjort en fremragende jobb under 
prøvelsene, og det var lite fydrikk som ble delt ut. 
Etter hvert ble det endelig var det klart for at 
trønderbandet UFO skulle få i gang dansefoten 
blant de nyslåtte Æg.tæchn. De leverte som vanlig 
varene, og lagde god stemning i storsalen. Festen 
gikk videre til Trondheim Båtforening og det var 
mange som følte at de hadde mer å bidra til denne 
kvelden. Fullt hus, billig drikke og god musikk la 
ikke akkurat en demper på stemningen. 
Vaskehjelpen kom kl 0600 og måtte dessverre 
kaste ut de siste motvillige Byggstudentene. Alle 
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var enige om årets Immatrikuleringsball hadde vært svært vellykket! 
av Henning Pettersen 
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Fydrikk 
Mange måtte drikke den legendariske Fydrikken på Immatrikuleringsballet, 
her kommer oppskriften. Enjoy! 
 
4 Munkholm 
1,5 l appelsinjuice med fruktkjøtt 
1 l rapsolje  
1,5 flaske tran 
1 boks sursild 
1 glass seifilet 
2 glass agurkmiks 
2 boks hakket tomat 
litt Nyco fruktsalt 
1 glass sviskesaus (barnemat) 
1 glass aprikos (barnemat) 
1 glass grønnsaker med lam 
(barnemat) 
1 glass grov sennep 
1 glass peppersild   
1 glass picklessild 
litt cornflakes 
litt popkorn 
1 pose lys buljonggele 
1 tube kaviar 
0,5 flaske soyasaus 
3 pakker gjær 
2 moste bananer 
1 flaske aquavittessens 
1 boks mais 
saften av en boks sopp 
tunfisklake 
250g Nesquik pulver 
litt eddikk 
4 sprut flytende sukket 
1 flaske grønn festbrus 
1 pakke potetmel 
og en dasj hvitløkspulver 



Spikers Kårner 03-2005 

- 32 - 

NTNUIs Linjestaffett 
 
Kanzler-Nils møtte opp i heller redusert tilstand på Nidarø idrettsanlegg, 
grunna imm.ball for Hybrida (I&IKT) dagen før. Likevel såg han med godt 
mot på dagens store happening; den sportslege delen av Hennes 
Majestets Rike skulle forsvarast. Med godt mot møtte eg opp med fane og 
megafon, det skulle ikkje vere tvil om kva for ei linje som kom her. 
Optimismen fekk ein heller lei knekk då det viste seg at oppmøtet frå 
sportslege byggstudentar var heller dårleg, det var faktisk frykteleg dårleg, 
for å sei det som det er var det faktisk ingen der! Var eg verkeleg nøydd til 
å ta ein heil stafett (4x100m) aleine, 
formen tilsa at dette var eit svært 
dårleg alternativ. Moderne teknologi i 
form av mobiltelefon kom verkeleg til 
nytte. Etter ein del korte telefonar, var 
det nok ein gong den stolte 3.klasse 
som kom Hennes Majestets ære til 
unnsetting. Etter kort briefing frå 
manager (underteiknande) var dei 
aller fleste klar til innsats, bortsett frå 
siste etappen der Torbjørn heldt oss 
alle på pinebenken og ikkje kom til 
stadion før startskotet gjekk.  
 
Fyrste etappe med rein springing 
gjekk bra og vi veksla som 3. lag. På 
andre etappe var det eit hinder som skulle forserast, i dette tilfellet under. 
Etter denne etappen stabiliserte vi oss 
på 3. plass. Vidare på den svært 
spanande 3 etappen skulle vi i 
vassgrava, bokstaveleg talt; ein skulle 
faktisk dykke i vassgrava. I løpet av 
denne etappen kom vi oss opp på ein 2.plass og jubelen steig blant 
supportaren. På den siste etappen med 100m hekk glapp imedlertid 
2.plassen på målstreken, uknytta skolisser kan kanskje ta litt av skulda for 
det... Likevel kan vi glede oss over ein sterk 3.plass i årets linjestafett, og 

Det stolte laget: (f.v) Morten, Espen, 
Christian, Torbjørn. Ikke avbildet: 
Nils - manager og supporter! 
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eg takkar spesielt dei stolte byggstudentar som forsvarte Hennes 
Majestets ære, og ventar å sjå mange fleir til neste år; då skal vi vinne! 

av Nils Smeland 
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80-tallsfest 
For aldri Byggstudentene nok av fest og moro? 
Svaret er et rungende nei! Nok en gang samlet 
feststemte Byggfolk seg på kjelleren for å varme opp 
til fest. 
 

De intet anende 
Moholt beboerne 
trodde de alle 
hadde forvirret 
seg inn i en 
tidsmaskin og 
reist tilbake til det 
fantastiske 80-
tallet. Ned 
trappen og inn 

døren ramlet studentene inn, noen iført hvit dress, andre i stramme 
skinnbukser, en annen i helsetrøye og en meget kort shorts, men felles for 
dem alle var luftige frisyrer og herlige kostymer. 

 
Krostyret arrangerte også en konkurranse for 
beste kostyme, her var det Christine Benneche 
(1.) som stakk av med premien på en 
kjellerbong. Vi gratulerer! 
 
Høytalerne på kjelleren fylte stedet med hit 
sanger som perler på en snor, den ene slageren 
etter den andre. Når en svensk kvartetts hit sang 
kom 
rungende 
utover 
kjelleren 
hoppet 
alle 
jentene i 
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taket og sang livelig med, ”Girls just wanna have fun…Oh girls jeg wanna 
have fun!” 

av Tørres Bøksle
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Dette er Spikers sin egen sladrespalte og sikkert den spalten som er mest 
interessant for de fleste Byggstudenter. Hvis du føler at plikten din til å 
viderefortelle morsomme historier kaller så er det bare å sende en mail til 
astrigul@stud.ntnu.no. 
 
Visste du at… 

 Birgitte (2.) ropte på elgen på kjelleren etter prøvelsene? Men hun 
var ikke den eneste, eller hva Joachim (1.) 

 Erik (1.) drakk mye kaffe på Immatrikuleringsballet og lengtet etter 
å få bli fadder? 

 3. klasse er tydeligvis den mest sporty? 
 Livar (2.) ble trillet hjem i fosterstilling i en handlevogn av en 

skoløse Leif Olav (2.) etter Immballet? 
 Erik (2.) utfører sin plikt som fadder ved å rote med Randi i første? 
 Barvaktene på 80-tallsvors går i 5. klasse? Bra jobbet! 
 Ragnhild og Håkon (begge 2.) er blitt kjærester? Redactueren 

gratulerer! 
 Noen i hovedstyret ble observert på forelesning dagen etter Berg-

immballet…fortsatt i galla! 
 Marie (2.) er glad i sportsdrikk og ble observert som fulleste fadder 

på Singsaker? 
 Stein (3.) hadde en bra valgvake..så bra at han møtte 

shitingsdritings på betonblæsting dagen etter? 
 Torkild (4.)uttalte på Kjeller'n: "Dem er så treige i baren." 

Dette etter å ha styrtet to vodka-battery, samtidig som det ble 
blandet to nye til ham...." 

 Marius og Nils (begge 3.) spilte tennis på Selskapssiden under 80-
tallsfesten? 

 Anders (1.) er blitt veldig betatt i en jentene i hovedstyret? 
 En typisk tur hjem for Leif Olav (2.) går ut på å spy på bussen, 

sovne og så våkne opp i Klæbu, 30 min kjøretur utenfor byen? 
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 Gaute (2.) mistet buksen sin på Bli-kjent-festen, heldigvis fikk han 
den rask på igjen…bak fram! 

 Pål (3.) traktet VANN på kjelleren? Fy for skam! 
 Redactueren har vært forelsket i vokalisten i WigWam siden 80-

tallsfesten fordi hun fikk et våt og godt slengkyss av han? Kanzler-
Nils fikk bare trommestikker! Ædabæda!:) 

 Bjørn Ivar (1.) kom i håndgemeng med skiskytteren Lars Berger på 
Paperboys konserten? 

 Jo Gaute (1.) ble så sjarmert av en navnløs 2. klasse jente på vors 
at han likeså greit følgte etter henne hele kvelden på kjelleren? 

 Ingri og Sveinung (begge 2.) er blitt sammen? Redactueren 
gratulerer!:) 

 Førstisene ser ut som en bra gjeng som kommer til å lage mye liv 
på Bygg! 

 Sigmund/Siggen og Silje (begge 2.) ble godt kjent på Bli-kjent-
festen, dessverre så ble de ikke så godt kjent som Siggen hadde 
håpet. Redactueren ønsker bedre lykke neste gang!;) 

 Kanzler-Nils har lekt elektriker på kjelleren… 
 Anders (1.) ble så full på 80-tallsvors at han aldri kom seg på 

fest…urutinert! 
 Henrik (1.) blødde fra nippelen under prøvelsene. H.M. Aarhønen 

verdsetter innsatsen. 
 Torbjørn (3.) var så desperat etter øl at han satt på i 

bagasjerommet ned til 80-tallsfesten…bare synd at de glemte å 
slippe han ut! 

 EMIL, linjeforeningen til Energi og miljø og H.M. Aarhønen har 
knyttet nye og nære bånd etter en høst med immatrikuleringsball? 
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Hovedstyre takker for en kjempe fin fadderperiode!!:)
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Viktige ting fremover! 
 

 Bokstavfesten 30. september!!  
  I år er det H-fest så møt opp på kjelleren ikledd et kostyme 
  
  som begynner på H. For eksempel hallik, håndballspiller 
etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilde er fra fjorårets bokstavfest, bokstaven var U. 
 ÅRE 22. til 26. januar!!! 

Dette er en av årets 
absolutt beste turer og 
definitivt verdt å få med 
seg. Billettsalget nærmer 
seg med stormskritt og det 
er førstemann til mølla 
prinsippet. I fjor ble det 
utsolgt så møt opp i god 
tid sånn at du sikrer deg 
en billett til herlighetene. 
Årets reiseledere blir 
Karoline og Astri fra 
hovedstyret. 
 


