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Eksamen schmeksamen, nå er

det tid for Spikers-lesing!

Du vet det er eksamenstid når

halve Lerka går rundt i tøfler

mens vannkokerne suser og

mikrobølgeovnene plinger.

Spikers ønsker å bidra mot

fagidiotiet, og kjører derfor både

Sudoku-konkurranse,

nettmesternøtt og quiz i denne

utgaven.

I ti l legg vil jeg på det sterkeste

anbefale al le single jenter å ta

turen innom spalten "Noen for

deg" der kjekke Aarhønegutter

venter på den rette. Se opp

gutter, neste gang er det deres

tur ti l å bl i sjarmert i senk!

Snart er det tid for den

tradisjonsrike Jonathanfesten, og

enten du er femteklassing som

er l itt sent ute med å forstå hva

det er, el ler en nysgjerrig

førsteklassing, så vil jeg sterkt

anbefale Leiv Jørgens artikkel

om opprinnelsen.

El lers ønsker jeg dere en herl ig

sommer, nyt den så ses vi igjen

ti l høsten!

Hilsen redacteuren

Nina Eklo Kjesbu
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La meg begynne med å snakke om været. For hverdagen i
Trondheim har nå blitt betraktel ig lysere enn den var før
påsken. Jeg har lagt merke ti l økt smileandel i gangene på
Lerkendalsbygget med folk på vei ut i nul l grader og sol. Det er
godt å se en og annen Æg-tech løfte nesa fra skolebøkene og
nyte omgivelsene.

Eksamen ligger rett rundt hjørnet, men det gjør også
sommerferien! Før vi kaster oss ut i sommerjobber og annet
gøy, skal de fleste av oss flytte inn på Lerkendalsbygget og gå
over på en eksperimentel l
Fjordlanddiett utstyrt med
eksamenstøfler og vannkoker.
Det skal bl i bra å koke kaffe ti l en
forandring.

Jeg ønsker al le lykke ti l med
lesingen og en god sommer når
den tid kommer!

Vi snakkes på Lerka ☺

Nå-er-våren-her---bank-i-bordet-
klukk

Henrik Hartmann
Kanzler, H.M. Aarhønen
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Krosjefen, innkjøpssjefen og krogjeng-Mats, har nettopp
kommet ti lbake fra en treukers pub-ti l-pub-runde gjennom
Asia. Her har vi drevet erfaringsutveksl ing med andre
krostyrer fra Kina, Vietnam og Kambodsja. Det er tross alt
mange likheter mellom Aarhønekroa og asiatiske
skjenkesteder. De har lave priser – vi har latterl ig lave priser.
De har arbeidere som jobber for slavelønn – vi har
krogjengen. De sliter med strenge regler fra kommunistiske
styresmakter – vi må forholde oss ti l SiT-bolig. . .

Rike på erfaringer og med sekkene ful le av vietnamesisk
risvin har vi nå returnert ti l vår kjære Aarhønekro i Moholt Allé.
Her sitter vi nå med vinglasset i hånden, mens vi legger planer
og gleder oss ti l vi
igjen kan åpne
kjel lerdørene når
høstsemesteret
sparkes i gang.
Jeg kan vel al lerede
nå avsløre at vi
brygger på en helt
spesiel l overraskelse
ti l fadderperioden.

Vi sees ti l høsten!

Hilsen
Roe Setnes jr. - Krosjef På krostyreseminar i Vietnam.
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Nye SPRer
SPRenes oppgave er å passe på at studentenes hverdag er så
god som mulig, både fagl ig sett og mil jømessig. Oppgaver er
for eksempel å ta imot klager fra studentene som angår
undervisning el ler forelesere, jobbe for et best mulig mil jø på
Lerkendal og å snakke studentenes sak i andre organer på
NTNU.

Duyh J ulqghq
Arve går i 3. klasse på vann,
og er for andre år på rad
valgt som SPR. Arve er
meget interessert i alt som
angår studentenes hverdag,
noe han tidl igere har fått
jobbet med som Kanzler i
H.M. Aarhønen.

Ulnnh Hoolqj vhq
Rikke går i 4. klasse på konstruksjon og er SPR for første
gang. Rikkes tidl igere erfaringer med studentenes ve og vel har
kommet gjennom forskjel l ige verv i l injeforeningen. Hun har

gjennom disse sittet ett år i
styret i Næringsl ivsringen,
som er et studieprogramråd
for Bygg- og mil jøteknikk.

Er det noe du lurer på, har
du klager el ler
kommentarer, ikke nøl med
å ta kontakt! Vi har kontor i
gangen mellom Tower of
London og BAT-kontoret.
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Nye kleine i krogjengen
Fra øverst ti l nederst, venstre ti l høyre: Daniel, Josefine,
Eirik, Torbjørn, Ida og Mats.
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Endelig var tiden

kommet for at nesten

200 glade

byggstudenter skul le

ut i den store verden,

nærmere bestemt

Shanghai. Det var

nemlig tid for

klassetur, noe vi al le

hadde gledet oss ti l

lenge!

Det hele startet med en altfor lang flytur før vi landet stuptrøtte i Shanghai.

Da bar det rett på museum! Shanghaierne er nemlig veldig stolte av sitt

høyhastighetstog, Maglev, så dette måtte de selvsagt vise frem ti l oss.

Denne gangen var det fagl ige opplegget lagt ti l starten av 3. klasseturen.

Studentene kom puljevis fredag, lørdag og søndag. De fleste hadde altså

mulighet ti l å utforske Shanghai før det fagl ige opplegget begynte på

mandag. Vi fant ut at shanghaierne er ganske fnisete, ikke særlig glade i

trapper (de gjemmer dem gjerne vekk), men de ELSKER blinkende lys i al le

farger! El lers var det mange kule, høye bygninger i Shanghai.

Mandag var første dag med faglig opplegg. Det fagl ige opplegget varte i ca

1 0 timer hver dag. Første dagen bestod av foredrag med Innovasjon Norge

og Thornton Tomasetti , et konsulentfirma innen konstruksjonsteknikk. Det

var en noe slapp og trøtt gjeng som satt og hørte på. Ting tydet på at

byggstudentene bedrev alt annet enn soving på natterstid. Men nok om det,

på kvelden dro vi på tidenes akrobatshow!

Tredjeklassinger i Kina
Av Isabel Sture
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Neste dag besøkte vi Tongji University, det ledende tekniske universitet i

Kina. Først ble det holdt foredrag, etterpå ble vi vist rundt av studenter på

campus der vi fikk sett museum, laboratorier og innovasjonssenteret ved

universitetet. Det var ikke alle kineserne det var l ike lett å forstå seg på,

men vi tror at vi fikk med oss hovedbudskapet.

På onsdagen tok vi en lang busstur ti l J ia Tong University. Her var det stort

sett det samme opplegget som dagen før med foredrag, laboratoriebesøk

og sightseeing rundt på campus. Campuset var så stort at vi kjørte rundt i

buss! Etter dette var det fel les lunsj. Det er ikke godt å si hva vi spiste, men

godt var det! Deretter gikk turen ti l Robbins Companys fabrikk der de lager

tunnelboremaskiner.

Første punkt på torsdagens program var foredrag med Det Norske Veritas

og WSP, et stort ingeniørkonsern. Etter foredragene gikk turen videre ti l

Shanghai Word Financial Center, en hundre etasjer høy bygning! Det var

nesten l itt skummelt å være 474 meter over bakken. Seinere på dagen dro

vi ti l gamlebyen, og da var det shopping som stod på programmet. Her fikk

vi testet ut pruteferdighetene våre.
Siste dag med faglig opplegg var heldigvis ikke like lang som de andre

dagene. Vi slapp å stå opp halv sju og hadde bare opplegg fram ti l lunsj.

Al ler siste del av det

fagl ige opplegget

bestod av besøk på

Byplanmuseet.

Museet var en

utsti l l ing av

nåtidens, fortidens

og framtidens

bybilde i Shanghai.

Hovedattraksjonen i

museet var en

miniatyrmodell av

byen. Imponerende!
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Resten av dagen var

satt av ti l å jobbe med

gruppearbeid. Det

eneste logiske å gjøre

da var å dra på

shopping!

På kvelden var det tid

for den store

avskjedsmiddagen med

taler og skåler og det

som hører med. Ulike

retter ble prøvd ut, ikke

alle var l ike gode. Noe

som senere ble

identifisert som lotusrot

anbefales ikke! !

Avskjed er det selvsagt

ikke uten en ordentl ig

fest! Etter middagen

var det derfor vors på hotel let, her ble øl og risvin fortært. Risvin er forresten

ikke særlig godt. Smaken kan beskrives som en blanding av bil l ig og giftig.

Da klokka begynte å nærme seg midnatt dro vi ut.

Dagen etter ble al le byggstudenter spredd over al le hauger i Asia. Noen dro

blant annet ti l Beij ing for å sjekke ut Kinas historie, andre ti l Vietnam for å

leike seg i den kaotiske trafikken, mens andre igjen dro ti l Thailand for l itt

mer tanning-potensial. For de som dro hjem fra Bangkok ble turen avsluttet

med thailandsk nyttårsfeiring og en gedigen tredagers vannkrig!

Tusen takk ti l al le tredjeklassinger og nye fjerdeklassinger for en super tur!
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FK Steindølene stod på begge sider av midtstreken da en skikkelig lokalderby gikk av
stabelen i Dødens Dal. Sjelden har vel resultatet sagt så lite om en kamp

Antal l treninger

andrelaget hadde hatt

sammen før kampen

kan tel les på en hånd,

så det var et

imponerende nivå

laget holdt i duel l mot

førstelaget.

Steindølene 1 scoret

tidl ig i kampen, og

sti l l ingen ble dermed

1 -0. Steindølene 2 hadde en kjempesjanse 22 minutter ut i kampen, men

klarte ikke å få ballen inn i mål. Det kjennetegnet dessverre kampen for

deres del.

I andre omgang raknet det totalt for andrelaget. Selv om det var jevnt på

banen var Steindølene 1 rett og slett bedre ti l å få ballen inn i mål. 1 0

minutter ut i andre omgang økte ledelsen ti l 2-0, men ti minutter etter

reduserte andrelaget ti l sti l l ingen 2-1 . Førstelaget lot seg ikke skremme, og

tre minutter etter økte de på nytt ledelsen.

Fem minutter før slutt ble det 4-1 , og l ike før dommeren blåste ble det 5-1

via straffe. 5-1 var et resultat førstelaget kan se seg godt fornøyd med mot

et jevngodt andrelag. Det spørs om lagene er l ike jevngode når førstelaget

kommer hjem fra Kina/Byggbangturne sl ik at de faktisk har innbyttere, men

etter denne kampen lover det også godt for Hennes Majestets andregutter.

Med tanke på treningsmengde imponerte andrelaget stort med denne

kampen.

Lokalderby ga storseier
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Av Leiv Jørgen Husøy
For å kunne smukke seg med
den flotte tittel kyl l . ing må
studentene på Bygg-og
mil jøteknikk ha deltatt på H.H.
Jonathan sin fest. For de som
ikke vet dette så er H.H.
Jonathan ikke et menneske,
men en gjedde. Hva har så
denne rovfisken å gjøre med
det stolte byggfolk sin
avslutning på 5 år i
Trondheim? For å kunne svare
på denne nokså sære
problemsti l l ing må man over
70 år ti lbake i tiden.

Året var 1 940 og i Trondheim
var okkupasjonen et faktum.
De tapre norske soldater var
slått ti lbake, og en streng
jernhånd knyttet seg hardt
rundt det engang så frie
NTH. Studenter kunne ikke
møtes som før for

studentorganisasjonene og
Samfundet hadde fått strenge
restriksjoner. Også avisene ble
sensurerte. Enkelte studenter
aksepterte ikke et så voldsomt
angrep på studentti lværelsen,
man måtte gjøre noe. En av
disse studentene var
byggstudenten Helge Bydal.
Han og noen venner fra
forskjel l ige l injer på NTH
bestemte for å holde en fest
der temaet skul le være
gjenopprettelsen av de norske
sjøstridskrefter. Hvordan skulle
de få ti l dette? En kjemistudent
hadde gjort noen forsøk på
gjedder og hadde én igjen.

Festen ti l ære for
H.H. Jonathan
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Denne brukte de som symbol
på den norske marine, og lurte
dermed tyskerne. Gjedden ble
l ike så godt opphøyet ti l
høyhet med navnet H.H.
Jonathan. Gjedden ble fraktet
og sjøsatt med pomp og prakt i
Palmehaven i byens beste
hotel l , Britannia. Det sies at et
par tyskere på Britannia faktisk
forsto hva de norske talene
handlet om og at H.H.
Jonathan I ble funnet død i
bakgården av et nakkeskudd,
angivel ig fra en tysk Lûger.

Etter et nokså ufrivi l l ig opphold
i Tyskland under krigen kom
Bydal ti lbake ti l NTH i 1 945, og
ved hans uteksaminering i
1 948 foreslo han å gjenoppta
festen fra 1 940. Bydal og to
andre byggstudenter tok turen
oppover ti l Jonsvannet for å
fange en ny gjedde. Etter
mange forsøk og ved hjelp av
lokale trønderske krefter
greide de å baske i land den
flotte Jonathan I I . Hans
Høyhet ble ført i prosesjon ti l
Palmehaven der blant andre
byens politimester deltok.
Gjennom dette ble dagens
tradisjon startet. Det fortel les

at H.H. Jonathan I I levde så
lenge i Palmehaven at det på
et tidspunkt befant seg to
gjedder i Palmens basseng.

Trondheim har mange gode og
ikke fult så gode minner fra
denne tradisjonen, men de får
du lese om i historieboken. I
201 3 sjøsettes H.H Jonathan
LIX.
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Noen for deg? <3
Spikers Kårner ser med uro på at flere sentrale personer i
organisasjonen fortsatt er single. For å sikre reproduksjon av
byggstudenter ti l fremtidige kul l slår vi nå et slag for
kjærl igheten. Dette er vel en av de sakene der redacteuren
ikke helt har spurt de som er med, men vi satser på at de finner
kjærl igheten og blir glade og fornøyde!

<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

 Audun (1.)
Lederen av Vandrende Bjelke
søker ei hyggelig jente å dele
lange fjel lturer med. Må være
glad i å gå på ski, og bør ikke
være redd for mygg. Fint om du
liker Kvikk Lunsj og appelsin.
Krav om helsport sovepose, da
Audun har en selv som han kan
koble sammen med
vedkommende sin. (Glidelåsen
må være left, Audun har right,
viktig! ! ) Er du klar for å dele
snøhule med Audun? Bil l . mrk.
"Swix"
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 Roe (4.)
At makt er sexy er det ingen tvi l
om, og krosjef Roe har masse av
nettopp det. Som sjef for Hennes
Majestets vannhull er det ikke få
ti lbud Roe får, men ifølge kilder
ønsker han nå å satse på et mer
seriøst forhold da han tross alt
begynner å trekke på årene.
Roes nye flamme bør være
relativt glad i å drikke, da han
planlegger å få bongsalget ti l
kroa ti l nye høyder. El lers er det
en fordel å forstå seg på hans
noe spesiel le dialekt, men ikke et
krav. Bil l .mrk."Bong?"

 Arve (3.)
Arve Fiol in kan se ti lbake
på en lang rekke verv i
Aarhønen, men
drømmejenta har han
fortsatt ikke funnet. Arve
søker noen med ti lgang
ti l Aarhønekontoret, da
han frykter at
studentservice vil stenge han ute når han går av som Vice-
kanzler. El lers er Arve veldig interessert i vin, spesielt i å drikke
den, noe du også bør være. Interesserte kan melde seg på
Høna, der Arve stort sett henger, evt. Bi l l . Mrk. "Bart er hardt"
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Ut på tur med VandrendeBjelke
Av Ragnhild Hammeren
VandrendeBjelke arrangerer hele tiden ul ike turer i områder rundt

Trondheim. Dette semesteret har vi for eksempel vært på

gourmettur, hvor Johan (3.) serverte fantastisk mat som man ikke

trodde var mulig å få ti l i naturen.

På koieturen i Tydal i februar var det høy avslapningsfaktor. De tre

1 .klassingene Audun, Ingrid og Ragnhild sørget for rol ige skiturer

rundt hytta og skihopp, i ti l legg ti l hovedaktiviteten badstue.

Helga etter dro de aller

sprekeste

byggstudentene på en

ordentl ig skitur i

Trol lheimen. Turen gikk

fra Lønset ved Oppdal ti l

Ålvundeid, ikke langt fra

Sunndalsøra. Her var

det Bjørn Kristian (3.) og

Lars (3.) som stod for

moroa, og en super tur

ble det.

VandrendeBjelke kan, som du ser, friste med turer i al le former og

fasonger. Enten om du ønsker å teste vil lmannsgenene dine eller ha

en avslappende dag uten bymaset finner du en tur som passer for

deg. Det er hel ler ingen krav om forkunnskaper. Alle er hjertel ig

velkomne, uansett nivå. I ti l legg har så klart VandrendeBjelke fint-

vær-garanti på alle sine turer.

2.mai var det turledermøte, hvor høstsemesterets turplan ble

bestemt. Det bl ir blant annet klatretur, surfetur, kanotur og mye annet

artig. Programmet blir lagt ut på hjemmesiden og på

facebookgruppa, så følg med!

Vi gleder oss ti l å ha med DEG på tur ☺
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Dommer: Tiltalte Arne Aalberg bes vennligst reise seg!

Forsvarer: Jeg protesterer!

Dommer: Hysj!

Aktor: Foran dere står ti lsynelatende en ital iensk lommetyv…..

Dommer: [kjapt svar] Å dra hardarbeidende ital ienske selvstendig
næringsdrivende inn i denne saken er uhørt. Ti ltalte er vitterl ig

Førsteamanuensis oppvokst på Trondheim Øst. Vennligst hold dem ti l

saken.

Aktor: La det være kjent at det sti l les spørsmål om ti ltaltes egen evne ti l å

undervise fag for de fl ittige byggstudenter. At den ti ltalte ti l stadighet

refererer ti l at hans bestemor på alle måter er fl inkere enn de stakkars

studenter, tyder på at hele den ti ltaltes undervisningsopplegg er intet mer

enn rent plagiat.

Forsvarer: Protest! Det var ti ltaltes bestefar som var professor ved NTH, og

dermed åpenbart en fagl ig oppegående person.

Dommer: Avvist! Dommer kjenner selv ti l at henvisningene ti l bestemor er
fakta!

Aktor: Det er også klart at ti l talte ved flere anledninger har vist den sterkeste
forakt for studentenes psykiske velvære. Ved en festl ig anledning i Hennes

Majestets regi holdt ti l talte en tale hvor han regnet ut hvor mange som

begynte på studiet, hvor mange som sluttet, hvor mange som kom til fra

høyskole og hvor mange som tok ut master. Resultatet ble en differanse på

Dommene del 2:
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1 2 i negativ favør. Disse stakkars 1 2 fikk ikke noen sympati fra ti ltalte, kun

en kald replikk om at han håpte de hadde funnet noe fornuftig å vie l ivene

sine ti l . Ti ltalte har også vært så krass som å foreslå et karrierevalg som

løvblåser dersom mekanikken ikke skulle fal le i smak. Hvordan skal den

stakkars studentflokken bevare en god psykisk helse i den visshet om at

ti ltaltes falkeblikk konstant våker over dem? Tiltalte har faktisk dratt dette så

langt at han ti l stadighet følger etter studentene på ekskursjoner ti l utlandet.

Forsvarer: Protest! Late studenter har ofte godt av l itt motivasjon.

Dommer:Avvist! Dette bl ir bare spekulasjoner; hva vet defensoratet om
motivasjonslære.

Aktor: Og ikke nok med det! Ti ltalte har også hatt en finger med i arbeidet
med nye rekrutteringsfi lmer ti l studieprogrammet under påskudd av sitt

engasjement i Næringsl ivsringen. Dette kan ikke være annet enn kritikk

rettet mot tidl igere studenter som virkel ig hadde lagt sin sjel i nåværende

fi lm. Det kan også bevises at dette også er et dekke for å gjøre det

vanskeligere for håpeful l ungdom å bli byggingeniører, som om det ikke var

vanskelig nok fra før! Er dette en konspirasjon mellom ti ltalte og de onde

makter om å svekke Hennes Majestets Rike og sende oss alle ti lbake ti l

fagidiotiens tidsalder? Jeg KREVER at ti ltalte i legges den aller strengeste

staff!

Forsvarer: Jeg protesterer! Jeg kan ikke se noen slike grove anklager i
sakspapirene.

Dommer: Det bryr jeg meg ingenting om! Avvist!

Aktor: For å ytterl igere understreke dette vil jeg fremheve at ti ltalte ved flere
ti lfel ler har kansellert møter og forelesninger på grunn av jaktvirksomhet.

Aktoratet er sikre i sin sak på at dette gjelder jakt på nettopp storfugl,

nærmere bestemt Hennes Majestets slekt, som ti ltalte er så opptatt av å ta

l ivet av!
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Forsvarer: Jeg protesterer!

Dommer: Nå får det være nok, Hennes Majestet er dypt rystet. Ti ltalte bes
herved sette seg. Tiltalte Kjel l Holthe bes vennligst reise seg.

Aktor: La det fra starten gjøres klinkende klart at det sti l les stor skepsis ved
ti ltaltes karrierevalg. Ved oppti l flere ti lfel le er det av studenter i al le aldre

blitt foreslått at ti l talte burde starte eget stand-up show. Hvor l igger fokus

spør jeg? Er det bl itt sl ikt at mekanikkens mysterier må vike plass for humor

og fjaserier? Dette har gått alt for langt og jeg krever at ti l talte straffes på

det groveste!

Forsvarer: Jeg protesterer! Humor er i al ler høyeste grad en god måte å få
studenter ti l å holde fokus!

Dommer:Avvist! Humor har absolutt ingenting å gjøre i mekanikkens verden.
Aktoratet bes fortsette.

Aktor: Tiltalte har i ti l legg ti l å undergrave sitt fagområdes seriøsitet også
vist klar forakt for de stakkars studenters velvære. Det har ikke vært

sjeldent forekommende at ti ltalte ved nattforelesningen kl 081 5-1 000 på

brutalt vis har tvunget den stakkars sovende flokken studenter ti l å stå

skolerett og gjennomføre fysisk aktivitet. Dette er et klart resultat av ti ltaltes

høye alder og en stadig sterkere overbevisning om at ungdom burde

bevege seg mer. At ti l talte har gått gl ipp av en skitrening skal da ikke gå på

bekostning av studentenes verdiful le forelesningstid. Alt dette på tross av at

det er et godt kjent faktum at dagens ungdom ikke ønsker å bedrive fysisk

aktivitet.

Forsvarer: Protest! Skal ti l talte nå klandres for å forsøke å forbedre
studenters helse?

Dommer: Innvi lges. Dette er klart ikke relevant for saken, aktor bes holde
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seg i skinnet.

Aktor: Det er heller ikke ukjent at ti l talte ved utal l ige anledninger har kastet
bort studentenes dyrebare tid ved å konstant lete etter bri l lene sine. En sl ik

ustruktrert og distré fremtreden gjør det ti lnærmet umulig å bli innført i

mekanikkens hemmeligheter. Hvordan skal en student forstå

sammenhengen mellom formfunksjoner og isoparametriske elementer i

både 2 og 3 dimensjoner med en foreleser som konstant subber rundt og

roper: "Kor e bri l lan?". Det skal også nevnes at ti l talte i godt over ett

semester brukte bri l ler med kun én stang som utvilsomt hindret mang en

fl ittig student i å oppnå optimal lærdom.

Forsvarer: Jeg protesterer!

Dommer: Avvist! Ti nå sti l le med deg!

Aktor: Appropos sti l le: det er i al le fal l ikke sti l le på ti ltaltes kontor under
retting av eksamensoppgaver i Mekanikk 2. Vitner kan fortel le om både

glade jul og l ittle drummer boy sivende ut av kontoret. Takk og lov for at

institutt for konstruksjonsteknikk ikke har åpent kontorlandskap!

Forsvarer: Protest! At ti l talte ønsker å komme i god julestemning bidrar jo
bare ti l at snittet i mekanikk 2 har økt betraktel ig de senere årene.

Dommer: Protest avvist. Denne lydforurensingen førte strykprosenten i
stålkonstruksjoner ti l nye høyder på nabokontoret.

Aktor: Det skal også sies at ti l talte ved flere anledninger har oppfordret
uskyldige studenter ti l å ti lby betal ing i form av edle dråper for å oppnå

bedre karakter i fag. Sl ik grov korrupsjon kan ikke tolereres og jeg forlanger

at ti l talte bl ir dømt etter loven strengeste straff!

Forsvarer: Jeg prote. . . .
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Dommer: Det holder! Ti ltalte bes sette seg.
Jeg takker for interessante innlegg fra begge parter og retter en spesiel l

takk ti l Forsvaret som i disse sakene uomtvistel ig har hatt den vanskeligste

oppgaven. Juridisk sett har imidlertid Deres anstrengelser her vært

ful lstendig bortkastet da Hennes Majestet al lerede har avgjort

skyldspørsmålet.

Hennes Majestet er dog meget barmhjertig. Hun aksepterer derfor Aktors

og Forsvarers ønske om at de ti ltalte idømmes Rikets strengeste straff!

Fredrik Hausmann:
Bot: ((Antal l sanger overdøvd i revysammenheng) * (antal l oppfordringer ti l

å overvære russefest) ^ (antal l kroner lagt igjen i trøndertaxis skattkiste)) /

(antal l burgere i fotenden) = 799 kroner og 1 7 øre.

Carl Otto Høifors:
Bot: ([antal l vorspiel med åpen skjorte + antal l nachspiel uten skjorte]/antal l

ganger i Åre med beinbrudd)*ln(antal l wienerpølser konsumert i

studietiden)= 803 kroner og 79 øre

Paal André Slette:
Bot: ((Antal l minutter kommet for sent) / ( Antal l minutter kommet for tidl ig))

^ ((Antal l år i revystyret) + Antal l ulovl ige prissamarbeid med leverandør)) =

801 kroner og 62 øre

Arne Aalberg:
Bot: (antal l studenter påført psykiske skader)^(antal l løvblåsere

harselert)+(antal l poeng økt for inntak ti l studiet)/(antal l skadeskutte

storfugl) = 803 kroner og 24 øre

Kjell Holthe:
Bot: (Antal l studenter vekket i nattforelesning) + ((antal l mer el ler mindre

gode spøker) ^ (antal l forlagte bri l ler))/(antal l foreslåtte bestikkelser) = 801

kroner og 54 øre
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Tiltalte, Fredrik Hausmann, dømmes ti l å bære én gren av smertens leie

med tittelen H. H. Burger i fotenden

Tiltalte, Carl Otto Høifors, dømmes ti l å bære én gren av smertens leie med

tittelen H.H. Wiener

Tiltalte, Paal André Slette, dømmes ti l å bære én gren av smertens leie

med tittelen H.H. Fem på halv

Tiltalte, Arne Aalberg, dømmes ti l å bære én gren av smertens leie med

tittelen H. H. Løvblåseren

Tiltalte, Kjel l Holthe, dømmes ti l å bære én gren av smertens leie med

tittelen H. H. Kor e brillan?

Retten er hevet.
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Fire mennesker er strandet på en øy, men heldigvis kan de se
fastland. Det er haier i vannet rundt dem så de kan ikke
svømme dit.
Det l igger en l iten båt med to årer på øya, men de er redde for
at den skal synke om de er for mange i båten samtidig. De
bestemmer seg for at bare en eller to kan bruke båten om
gangen.

Ikke alle er l ike fl inke ti l å ro, så for at båten skal gå beint må
den fl inkeste ro i den dårl igstes tempo.
Hansine kan ro på 4 minutter, Arve på 5 minutter, Ingrid på 7
minutter og Petter Martin på 9 minutter
Om personen skal ro alene bruker den to minutter ekstra.

Hva er den korteste tiden de kan bruke på å komme i land?
Send ditt svar inkludert begrunnelse ti l
aarhonen-nettmester@list.stud.ntnu.no

Nettmesters mesternøtt
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Quiz
Ta en pause fra eksamen - kos deg med vår quiz!

Oppvarming:
1 . Hvor mange herrelag har FK Steindølene?
2. Hvor mange stater er det i USA?
3. Hva heter ordføreren i Trondheim?
4. Hvor mange søyler finnes det i islam?
5. Hva heter jernbanen som går fra Moskva ti l Vladivostok?

Geografi:
1 . Hva heter hovedstaden i Azerbaijan?
2. I hvi lken verdensdel l igger Mali?
3. I hvi lken kommune ligger Hell?
4. Hva heter kommunesenteret i Bærum?
5. Einar Gerhardsen måtte gå av som statsminister som følge
av Kings Bay-saken. Hvor l igger Kings Bay?

Hennes Majestet Aarhønen:
1 . Hva er Hans Høyhet Burger i fotenden sitt egentl ige navn?
2. Hvem er regent for Hennes Majestet Aarhønen?
3. Hvilket år ble l injeforeningen stiftet?
4. Hvem er for tiden Kanzler?
5. Hva heter sangboka ti l l injeforeningen?

Bartestoff:
1 . Hva heter frontfiguren i DDE?
2. Hvor arrangeres festivalen med slagordet "Norges beste
fest"?
3. I hvi lket fylke l igger Værnes?
4. Hvor l igger det nyåpnede Rock City?
5. Hvem står bak sangen "Æ e trønder æ"?
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Vrient:
1 . Hva heter hovedstaden i Burkina Faso?
2. Hvor mange sekunder etter Johaug var Marit Bjørgen da
førstnevnte vant 30 km under VM i Oslo?
3. Hvilket land var det eneste der Frank Zappas kontroversiel le
låt "Bobby Brown" lå på førsteplass på hitl istene?
4. Hva er latin for gaupe?
5. Hvilken stjerne l igger nærmest jorda unntatt sola?

Skilt ved fødselen:
Heihachi fra Tekken og Martin "Bruker du Kb?????" Ystenes

Svar:

Oppvarming: 1 . To lag, 2. 50, 3. Rita Ottervik, 4. Fem, 5. Den trans-sibirske

jernbane. Geografi: 1 . Baku 2. Afrika 3. Stjørdal 4. Sandvika, 5. På Svalbard.

Hennes Majestet Aarhønen: 1 . Fredrik Hausmann 2. Steinar Nordal 3. 1 91 3 4.

Henrik Hartmann 5. Aarhøneklukk. Bartestoff: 1 . Bjarne Brøndbo , 2. Årsøya (Selbu)

3. Nord-Trøndelag 4. Namsos 5. Åge Aleksandersen Vrient: 1 . Ouagadougou, 2. 44

sekunder , 3. Norge, 4. Lynx lynx, 5. Proxima Centauri



26

- Under Full før Barne-TV klarte Rolf (1 . ) å skade både seg selv og

dansepartner Tale (1 . ) under en svingom.

- Det samme gjorde Daniel (2.), som utøvde vold mot pressen ved å miste

redacteuren i gulvet.

- Det ryktes også at Full før Barne-TV var svært suksessful lt da store deler

av byggstudentene som deltok var ful le i god tid før barne-TV.

- Sjakkess og byggnachdeltager Magnus Carlsen skal ifølge ryktene få jobb

i neste Star Trek-fi lm. Vi kommer på premieren hvis Magnus sti l ler med

nach!

- Benedicte (2.) og Daniel (1 . ) ble observert på vei hjem sammen etter Den

Store Vil le Vesten- festen.

- Kristine (1 . ) og Kjeti l (1 . ) ble observert i nærkontakt under IVT-festen på

Samfundet. Noen dager senere ble de offisielt et par på facebook - grattis!

- Krosjef Roe (4.) var sulten etter en all-you-can-drink-tur på byen i Kina.

Nattmaten fra den lokale gatesjappa ble derimot l itt for dyr for økonomien

hans, dermed satte han alle kluter inn for å få prutet. Dette gjorde han blant

annet ved å henvise ti l H.M. Aarhønens statutter, som han selvfølgel ig

hadde med seg ti l Kina i papirform (!), som han da pekte heftig på foran den

stakkars kineseren. Det er ikke kjent hvordan prutingen endte.
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- Arne Brimis hytte- gri l l- og turvin, el ler vin, vin og vinvin som vi
si. - Arve (3.)

- Jeg har ikke burger men jeg har to brød. - Ingeborg (4.)

- Hun har fått et barn, det er bra, da er det mye plass. - BK

- Jeg tenker urovekkende mye på snølast. - Nina L (1 .)

- Jonas, jeg håper du er forberedt på mange centimeter
- Henrik (2.)

- Musa var treig, jeg måtte skyve den oppover flere ganger
- Anders (1 . )

- Det trenger ikke å være sex, det er mye annet som er l ike
morsomt! - Ingeborg (4.)

- Koffor spring når man kan drikk vin? - Arve (3.)

- Du. . . kan biler kjøre l ike fort bakover som framover?
- Maren (1 .)

- Jeg l iker en stiv en! - Petter Martin (1 . /2.) om "kaffe"

Send inn sitater og sladder på aarhonen.no!
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3 9 4 6 7
6 5

9 1
7 1 3 4 2

3 9 4 7

5 6 4 3 9
2 5

4 8

4 1 6 2 3

Send inn summen av nederste rad i firkanten nederst i midten
(blank-blank-6) ti l ninaek@stud.ntnu.no. Trekning av premie
blir gjort 23. mai. Forrige gang vant Hallvard Veium.

Sudoku-konkurranse
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