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Hei alle nye og gamle byggstudenter!! 
 
Spikers er Bygg’s egen avis, som inneholder stoff om det meste som skjer i Hennes 
Majestets rike. Spikers Kårner er et svært uperiodisk tidsskrift, som lages for og av 
Byggstudenter. Dersom det er en liten journalistspire i deg, og du har noe å meddele det 
ganske rike, blir redacteuren ikke lei seg for det...alle er velkommen til å bidra. 
 
Vanligvis er Spikers full av stoff om happenings som har skjedd, sladder, gode 
kommentarer, bilder, tester og annet stoff som er aktuelt i Aarhønens verden. For å lage 
avisa trenger vi hjelp, derfor: Send meg tips, sladder, kommentarer, gode bilder, ideer til 
reportasjer og lignende på trinekva@stud.ntnu.no. Alt av interesse!!! Innsender kan  velge 
anonymitet hvis det er ønskelig… 
 
Det var litt om Spikers generelt. Denne spesielle utgaven som du står med i hånda nå, er 
laget spesielt for dere nye førsteklassinger. Gjennom avisa håper vi dere blir litt bedre 
kjent med hva som foregår her på Bygg. Blant annet finner du en presentasjon av de 
forskjellige styrene og hva de gjør for noe, og en del stoff om hva som kommer til å skje de 
neste ukene.  
 
 

Til slutt vil jeg takke alle som har bidratt med artikler til dette 
Spiker’s, og håper dere vil kose dere med bladet. 
 

Trine Kvåle Hervik 
Redacteuren 
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Oversikt over fadderperioden 
2003 

 
Dag Dato Arrangement 

Mandag 11.08.2003 Felles-samling  på kjeller’n 

Tirsdag 12.08.2003 

Boller  og brus med professorer, utdeling  av  
faddere , Krøniken og omvisning  om dagen. Egon 
om kvelden. 

Onsdag 13.08.2003 Faddervorspiel før fest  på Singsaker Studenthjem 

Torsdag 14.08.2003 Eget opplegg med Fadderne 

Fredag 15.08.2003 Utdeling  av prøvelsene / Åpen kjeller 

Lørdag 16.08.2003 
Munkholmen  på dagen og  Bli-kjent fest på 
kjelleren på kvelden  

Onsdag 20.08.2003 Sandvolleyball i Dødens dal 

Lørdag 23.08.2003 ”Prøvelsene” 

Mandag 25.08.2003 Swing-kurs 
Onsdag 27.08.2003 Immatrikuleringsball 
Onsdag 10.09.2003 Bowling / Go-kart 

Torsdag 25.09.2003 Rosendal Kino 

Torsdag 27.11.2003 Juleverksted 
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Kjære nye medstudenter ! 
 
Jeg vil på vegne av Hennes Majestet Aarhønen (bygningslinjens forening) få gratulere 
dere med deres studieplass på Bygg og Miljø ved NTNU.  Vi gleder oss alle til å få noen 
nye ”lekekamerater” her oppe i Trønderstaden. For de av dere som kanskje går rundt og 
lurer litt på hva dere har gitt dere ut på, kan jeg forsikre dere om at dere har gjort et godt 
valg. Det å være student i Trondheim er helt utrolig. Foran dere ligger en spennende tid 
med utfordringer og moro.  
 
Jeg kan garantere at dere vil bli tatt godt imot på alle kanter. Både av fakultetet, 
medstudentene og linjeforeningen. Det å flytte til et nytt sted og bli kjent med nye 
mennesker kan ofte være vanskelig, men her i Trondheim er det lett. 
Vi i linjeforeningen har et opplegg som i stor grad er med på å gjøre dette lettere. Vi har en 
fadderordning som strekker seg langt ut i det første semesteret, men hovedsakelig 
konsentrert til de første ukene. Dette er en ordning som lar dere bli kjent med deres 
medstudenter på alle trinn. Vi arrangerer en god del arrangement i løpet av denne 
perioden. Kan blant annet nevne ting som: 
 
-Sandvolleyball 
-Fadderfest 
-Bading og grilling på Munkholmen 
-Egen kinokveld for byggstudenter 
-Gokart/bowling 
++++ 
 
Vi har også en egen kro som kalles Byggkjelleren. Denne holder åpent nesten hver fredag 
+ noen lørdager. Her avholdes det ofte fester og benyttes mye som et vorspiel sted. Dette 
er et ypperlig sted å møte de andre byggstudentene. 
Så gled dere. Det gjør i alle fall vi. Dere står foran noen uforglemmelige år. 
 
Mvh 

 
_____________________ 
Espen Folkedal 
Kanzler i H. M. Aarhønen 
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                                                Hovedstyret 2003/2004    
 

Kanzler: Espen Folkedal 
 
Espen er kanzler, 23 år og kommer fra Solbergelva utenfor Drammen. Han 
er alltid med på en fest og ikke rent sjelden ender det opp med nachspiel 
hos Espen. Han er snill som et lam og har aldri brukt ordet nei når noen 
trenger hjelp. Espen kan sjarmere enhver jente i senk... Espen er kul. 
Espen hopper fallskjerm. Og Espen er SINGEL! 
 

 
Notarius Publicus: Inger Lise Kvalvågnes 
 
Inger Lise er eneste kvinnelige alibi i hovedstyret fra første klasse. Hun er 
fra et sted utenfor Haugesund, det kan man lett høre på alle de løye 
ordene hennes. Er du klar for en fest, møter du ofte på Inger Lise, men 
bare så synd at hun som oftest slutter kvelden litt tidlig for å dra på en 
spesiell hybel på Moholt…Da Inger Lise starta på Bygg, var det ikke få 
Bygg-gutter som var interesserte!! Men dessverre for  
dere gutter er ikke Inger Lise helt singel lenger… 
 
         Redacteur: Trine Kvåle Hervik 
 
Trine er vår  alles kjære Redacteur og er ansvarlig for å få ut denne avisen noen 
ganger i semesteret. Trine er kjent av alle for sin sjarmerende latter og sitt lystige 
humør som hun tar med seg hvor enn hun går. Hun er heller ikke av den typen som 

sitter hjemme på en lørdagskveld og har ofte blitt sett ravende rundt 
på jakt etter gutter som kan spandere en liten stiv en på henne. Hvis 
Trine ikke er ute og gjør byen utrygg sitter hun hjemme og ser 
Sylvester Stallone-filmer eller finner på andre sprell sammen med 
resten av jentene i Semen. (dette avsnittet er ikke godkjent av meg. 
–red.) 
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Skogvokter: Roy Nalbant 
 

Ser du en høy og mørk mann med et strålende godt humør er 
sjansene store for at det er Roy. Roy er nesten alltid glad. Roy 
jobber også på Samfundet i Serveringsgjengen, og Roy er et 
festmenneske av rang. Er det en fest en plass er det nesten 
garantert at du også finner Roy der, og det passer egentlig 
ganske fint til stillingen hans i hovedstyret. Han er årets 
Skogvokter, og det vil innebære at dere som nye 
førsteklassinger kommer til å se ekstra mye til han. Som 
skogvokter har han ansvaret for fadderperioden deres, og skjer 

det noe galt under fadderperioden deres, er det Roy som kommer til å bli hengt for det. 
Men det er også Roy dere bør takke for alle festene som kommer fremover. 
 
Krosjef: Kristian Aunaas 
 
Som krosjef sitter Kristian både i hovedstyret & i  krostyret. 
Her har han ansvar for arrangement fra begge sider.  Tross 
mye arbeid og det høye ansvaret, sier aldri Kristian nei takk til 
en fest. Med humøret på topp og en spøk på lur, sjarmerer 
han de  fleste. Allikevel er gutten singel!!?  
Hvordan dette er mulig er for oss som kjenner Kristian et ubesvart spørsmål. Men frykt 
ikke jenter. Selv om han sikter høyt er han ikke umulig å nå! 
 
Sjæfus Blæstus: Kjell ”Trakta” Kristian Straume 

 
Kristian er en kjernekar av de sjeldne. Han er en reddende 
engel for  de som føler at alkoholen går for tregt ned eller i 
verste fall havner i vrangstrupen. Hva er det jeg prater om? 
TRAKTA selvfølgelig. Bare for å gi et bilde av trakta så er 
bredde-dimensjonen på røret godt og vel  større enn en 
halvslapp tiss.  Han er sinnsykt glad i å bruke penger! Han lar 
seg nok lett utnytte økonomisk, jenter, så bare heng dere på 
han i fylla Heldigvis håver han inn masse penger på et eller 
annet pyramidespill som på et eller annet vis lønner seg. Han 
må jo ha en alternativ inntektkilde siden vårt skolelys har maks 
med hengefag… Det må nevnes at hans skal flytte inn med 4 

jenter fra Alta på 6 kvm (!), Kristian er  dessverre sunnmøring, men halvveis singel… 



Spiker’s Kårner 03-2003 

- 8 - 

 
Financeminister: Petter Nedregotten 

 
Petter er Financeminister i Hovedstyert og har ansvaret for alt av 
H.M.Aarhønens veldige rikdommer. Det vil si at det er han som 
styrer med alt som harr med økonomi og gjøre i hovedstyret.  
Dette er en enorm oppgave som Petter selvfølgelig løser 
utmerket. Ellers er Petter en ganske rolig og fornuftig gutt fra 
vestlandet (og ihuga Aafk fan) med en noe mer eksotisk 

bakgrunn. Spør så får du kanskje svar. Petter er en av de knakende greie (single) karene i 
hovedstyret du kan snakke og spørre om det meste. Og skulle du komme til å spørre 
Petter om noe får du helt sikkert ett fornuftig svar uansett hvor ufornuftig det kan høres ut 
(og nok er). Det siste er spesielt vanlig ute i de tidlige morgentimer…. 
  
Nettmester: Stig Nyland Andersen 
 
Stig er alles kjære dataguru, men langt ifra noe data nerd. Det er 
han som står bak H.M. Aarhønens fantastiske hjemmeside. Han er 
alltid på hugget etter ideer som kan gjøre siden bedre. Så har du 
noe på hjertet er det bare å ta kontakt. Stig er en forholdsvis seriøs 
akademiker, men den gutten kan absolutt feste. Når det er fest tar 
Stig av, spesielt på vår kjære kjeller. Ellers er Stig en blid, glad og 
hyggelig gutt som det er lett å komme i kontakt med. Men for dere 
jenter, dessverre han er opptatt. Stig bor faktisk med sin elskede. 
 
Vice-Kanzler: Liv Inger Brekke 

 
Liv Inger er Hennes Majestets ærede Vice-kanzler. Vice-kanzler 
er forrige periodes Kanzler og  skal med sin veldige viten og 
erfaring bidra til kontinuitet i organisasjonen. Liv Inger har sittet i 
hovedstyret i hele tre år. Hun er med på det meste som skjer 
innenfor linjeforeningen, og da mer enn gjerne festene. Der kan 
hun oppleves til tider skjevere enn tårnet i Pisa. Liv Inger kommer 
fra Buskeruds glemte plass, Darbu. Tross stedet, har hun vokst 
seg opp til å bli en alle tiders person med en smittende latter som 
er lett å dra kjensel på. Og jada gutter, Liv Inger er singel. 
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Ceremonimester: Borghild Teigland 

 
Borghild er Hovedtyrets Ceremonimester og har hovedansvaret 
for Aarhønens store årlige festligheter som Immfest, 
Bursdagsfest og Aarhønelekene(ÅL).  
Det er nok ingen tilfeldighet at Borghild sitter på akkurat denne 
stillingen, da rockefoten sjelden sover på denne jenta!  Som 
førstis var det like før Borghild ble etterlyst som ”Missing 
person” etter noen veldig fuktige Prøvelser. Hun mistet nemlig 
mobilen og de kjære der hjemme fikk ikke tak i henne. 
Fakultetet ble underrettet og Aarhønen spurt… At Borghild er 
fra verdensmetroplen Bømlo på Vestlandet  hører du med en 

gang hun åpner munnen. Når Borghild er på fest blir munnen hennes gjerne brukt til en 
mer stille aktivitet hvor intimitet med det motsatte kjønn inngår. Hun vet også å utnytte sine 
muligheter og teste ut sine omgivelser, da en kveld ikke nødvendigvis bare resulterer i EN 
fyr….. Denne jenta har glimt i øyet og sier ikke NEI til en fest, og Borghild er IKKE redd for 
høyder!Hun liker seg nemlig høyt oppe på himmelen med en fallskjerm på ryggen. 
Oppdalsturene har blitt mange og økonomien skrall. Men Borghild har blitt hekta og med 
egen fallskjerm til høsten kan ingen stoppe henne!Til informasjon for gutta: Borghild er 
SINGEL! 
 
Her kunne det stått en annonse dersom noen 
hadde villet at alle på Bygg skulle lest den. Det 
hadde ikke vært dyrt heller, 500,- NOK for ei 
halv side, og 1000,- NOK for ei hel side. Det er 
ikke mye for ei annonse… 

 
Dersom noen har kontakter som kunne tenke 

seg å sponse Spikers, ta kontakt på 
 trinekva@stud.ntnu.no eller 73 59 45 02 
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 ~Kart over Gløshaugen~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette er et enkelt oversiktskart over Gløshaugen-området. Det er ganske stort, så det er 
ikke helt enkelt å finne frem de første dagene, men etter et par uker blir man kjent i de 
områdene man bruker. Dette finner man i de forskjellige byggene: 
 

 Lerkendalsbygget – er Byggs eget bygg. Her har vi datasaler, lesesaler, 
grupperom, flere instituttkontorer, kontorer for eldre studenter, SPR-kontor, 
Student-studieveileder og ikke minst Aarhønekontoret! 
 Realfagsbygget – her finnes et stort bibliotek med mange leseplasser, felles 

datasaler, alle forelesningssaler som begynner med R (eks. R1), kantine som er 
østeninspirert og en liten Café Sito i underetasjen hvor det serveres kaffe og 
småkaker. 

Lerkendal 
stadion 

Lerkendalsbygget

Realfagsbygget

Sentralbygget
(Stud.post, 
bibliotek, 
Tapir mat og 
bøker) 

Perleporten og Materialteknisk 

Kjelbygget (PR-møter) 

Hovedbygningen
(studentservice)

Geologen (IVT-fakultetskontoret) 

Til Valgrinda 
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 Sentralbygget – her finner du alle forelesningssaler som begynner med S (eks 
S6), Bygg-biblioteket i annen etasje, Stripa (gangen i første etasje hvor mye skjer, 
mange stands og lignende), Tapir mat, matbutikken på skolen, Tapir bøker, hvor 
du får kjøpt alt fra fagbøker til å levere inn film til fremkalling, Stud.Post hvor alle 
studenter har en postkasse, Eplet-en kantine som serverer middag hver dag til 
38,- og Café Sito med kaffe og kaker. 
 Kjelbygget – forelesningssaler og grupperom som betegnes med KJEL (eks 

kjel1), PR-møter og Dolly Dimple’s, pizza-restaurant. 
 Hovedbygningen – studentservice, forelesningssaler som heter H1 og lignende 

og hovedbiblioteket. 
 Geologen – her finnes kontoret til fakultetet. 
 Materialteknisk – instituttkontorer 

 
 

~Kart over 2. etasje Lerkendalsbygget~ 
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         Semen
 
 
 
Semen er en gjeng med syngeglade og alkoholglade jenter som 
ikler seg munkekapper ved enhver passende anledning, de er 
Byggs stolte jentekor… Semen synger på immatrikuleringsfesten 

og bursdagsfesten, og 
har ellers 1-2 opptak i 
året. I tillegg rocker vi 
opp Oktoberfestivalen 
og Badekarpadlinga på 
høsten. Men Semen 
trenger flere jenter 
med skjærende 
stemmer, flere jenter 
med sans for en god 
fest, flere jenter som 
vil synes det er gøy å 
ikle seg en 
munkedrakt og bli 
kvitt alle hemninger 
for en kveld…Vil DU 
være med??? Vi 
kommer til å ha et 
opptak til koret nå i 
høst. Her er ingen 

krav, du kan synge hvordan du vil, gå i hvilken klasse som helst og 
ellers kun ha godt humør!! Send en mail til trinekva@stud.ntnu.no 
eller følg med når brødrene blæster i forelesningen, om du kunne 
tenke deg å være med. Vi vil ha DEG med… 
 

-Munkeskål fra Abbedissen 
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Hei alle sammen og velkommen tilbake etter en deilig, men alt for kort 
sommerferie. Nå har dessverre tiden for å børste støvet av skolesakene igjen 
kommet. Jeg håper alle har hatt en kjempefin sommerfeie. Selv om de fleste 
av oss heller hadde valgt å sitte på stranden med en iskald pils i hånden, så 
er det ikke så ille å komme tilbake. Det er alltid like moro å treffe igjen gamle 
kjente og finne ut hva for noe lurt vi skal prøve å lære oss dette semesteret. 
 
Til dere nye vil jeg også si velkommen til linjen vår. Det er alltid moro å treffe 
nye mennesker. Jeg kan garantere at det ikke kommer til å ta lang tid før 
dere blir kjent med klassekameratene deres. For at dere i 1. klasse skal få 
mulighet til å bli kjent med hverandre, så har vi åpnet kjeller’n i dag. Ta med 
godt humør og den grønne papirlappen sånn at dere får en velkomstpils eller 
brus. 
 
Ellers så kan jeg fortelle at vi har langåpent på kjeller’n 16. og 23. August. Da 
blir det rai rai til langt på natt. Krostyret kommer til å informere om bongsalg 
osv senere. Hvis det er fint vær, blir det sikkert mulighet for grilling! Hvis dere 
lurer på noe, så ikke nøl med å spørre.  
 
 

Mvh 
 
Kristian Aunas 
Krosjef H.M. Aarhønen 
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Byggkjeller`n/ Aarhønekroa         
 

Skrevet av Thorbjørn Kveim – Blæstesjef i Krodtyret        
 
Kjeller`n, også kjent som Aarhønekroa, er 
byggstudentenes selvfølgelige samlingspunkt på 
en fredags eller lørdagskveld. Her kan du 
oppleve at folk tar fullstendig av. Kjeller`ns 
kanskje viktigste plass er baren. Prisene her 
holdes på et absolutt minimum. Filosofien bak 
Kjeller`n er at den skal gå i null. Kjeller`n er en 
del av H.M. Aarhønens rike, og den drives på 
frivillig basis av Krostyret, som består av 7 
hyggelig og festglade personer.  
 
Den ligger på Moholt studentby. Nærmere 
bestemt Moholt Allè nr 10. Som navnet tilsier 
finnes Kjeller`n i kjelleren.  For de av dere som 
ikke har vært på Moholt studentby, ligger den 
oppe i siden øst for Gløshaugen. Det er mange 
mulighter for å komme seg dit, til fots, med 
sykkel, bil, buss, taxi eller noe annet 
fremkomstmiddel som du føler for.  På vanlige 
fredager har Kjeller`n normalt åpent fra 19.00 til 24.00. Det er altså en ypperlig mulighet til 
å vorse. Ca 5 ganger i semesteret får Kjeller`n ha langåpent. Da blir det alltid mye folk, 
mye liv og masse moro! Ofte er det spesielle temaer på langåpent. Den første helgen etter 
skolestart blir det bli kjent fest. Dette er en ypperlig mulighet for dere nye å bli kjent med de 
andre i klassen og med studenter som har slitt 
med matte en stund allerede... Ellers blir det 
blant annet arrangert full-før-barnetv fest, 
rebusløp, russefest, 80- tallsfest, 16.mai m.m. 
Mer info om dette kommer senere. For å kjøpe 
drikke på Kjeller`n trenger du en bong. Denne må 
du kjøpe på forhånd. Vi må vi gjøre det på denne 
måten for å drive ”lovlig”. En bong koster 200kr 
(tilsvarer 8halvlitere på kjellern). 
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Kjellern ypperste prest heter Kristian Aunaas. Han er krosjef. Han har hovedansvaret for at 
ting skal gå som det skal og ha kontakt med de andre kjellerene på Moholt. I tillegg sitter 
krosjefen i hovedstyret til H.M. Aarhønen. Han har med 6 andre personer i styret. Torgeir 
Moen er økonomisjef og har dermed den vanskelige oppgaven med å holde styr på 
økonomien (underskudd??). Christian Mikkelsen er Ølsjef. Han har stålkontroll på hva som 
befinner seg av øl i butikken og på kjellern. Dette har han god erfaring med, siden han har 
jobbet i øl- og brusbutikk i 4 år. Alexander Slobodinski har den fine tittelen Spritsjef. Han er 
ansvarlig får å kjøpe inn nok sprit til en hver anledning. Erik Bull-Hansen er 
Vedlikeholdsjef. Hva gjør han? Kjøper dopapir og annet som trengs til å rydde opp etter 

festene. Thorbjørn Kveim er Blæstesjef. Han har 
ansvaret for hjemmesidene og ellers blæste om hva 
som skjer i tiden fremover, sende ut mail etc. 
Krostyret har dessverre kun en jente med på laget. 
Hun heter Mona Nilsen Ervik. Hun er Barvaktsjef. 
Siden krostyret har behov for feste en del de og,  
trengs det hjelp bak baren. Normalt skal de nye i 
1.klasse ha en barvakt hver. Det er faktisk ganske 
artig (litt alkohol i årene har aldri tatt skade...)!  
 

Det var vel det å si om oss. Er det noe dere lurer på er det bare å snakke med noen av oss 
i styret. Vi er veldig hyggelige. Vi anbefaler dere på det sterkeste å ta turen innom Kjeller`n 
så ofte som du kan. Der er det alltid festglade og hyggelig personer. Deres første møte 
med Kjeller`n blir mandag 11. august. Håper så mange av dere nye dukker opp! Det blir 
meita feita...  
Besøk ellers kjeller`ns hjemmesider: 
www.aarhonen.ntnu.no/kroa 

 
 

 
Vi vil, fra og med neste Spikers-utgivelse, starte med kjøp- og 
salg-sider. Her kan man sette inn annonser på alt mulig, tjen et 
par kroner på en gammel sykkel, bytt et par flasker vin mot en 
gammel cd du har ønska deg, søk etter hybel, annonser at du 
skal ha stor ”knuse huset”-fest, kjøp/selg bøker eller legg inn 
en kontaktannonse. Dette sendes per mail til 
trinekva@stud.ntnu.no             ”Redacteuren” 
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BETON 
Hendes Majestæt Aarhønens excellente nonnekor 

 
 

Beton består av et X antall mannlige studenter kledd opp I 
nonnedrakter.Har man en gang opplevd dem live kommer man 
”garantert” til å ville oppleve dem igjen. 
 Det å være en av Betons søstre er ikke en hobby, det er en 
livsstil! 
 
Nonnene har endel faste opptredener i løpet av året, disse er: 

• Immfesten. 
• Badekarpadlinga. 
• Bursdagsfesten. 
• Åreturen. 
• I UKA-år; Oktoberfest & Ukatog. 
• I tillegg ca to opptak i året og et og annet rotbløyte om 

det passer seg slik. 
 
Krav til en potensiell BETONsøster er:  

• Mannlig student på BYGG! 
• Høylytt! 
• Glad i å lage liv! 
• Exhibishonistisk! (eller IKKE forstå dette ordet) 
• Må kle nonnedrakt!?! 
• Ikke plagsomt sjenert! 
• Må tåle mye alkohol uten å finne tonen! 

 
Hvis dette høres ut som deg, så søk opptak neste gang De 

Fagre Søstere Blæster i din klasse. 
Merk: Den potensielle medsøster må gjennomgå musikalskt 

krevende prøver og tester!  
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Skrevet av Industrikontakten 
Industrikontakten er den nyeste delen av H.M.Aarhønen. Industrikontakten (IK) har 6 
medlemmer hvorav alle sitter som studentrepresentanter i ulike prosjektgrupper til 
Næringslivsringen og/eller faggrupper her på skolen. Vår intensjon er å jobbe for en bedre 
studiehverdag for deg. Vi jobber blant annet med Sommerjobbgarantien, hvor det legges 
ned store ressurser i å sikre alle byggstudenter relevant sommerjobb. Videre jobber vi med 
prosjekt om bærbar PC til alle nye byggstudenter. Forenklet vil dette si at du vil få et meget 
godt tilbud på bærbar PC. Ellers er vi kanskje mest kjent blant våre medstudenter for å 
avholde bedriftspresentasjoner (også kalt PR-møter) med påfølgende pizza- og 
ølservering.  
 
På PR-møtene kommer bedrifter innenfor bransjen og har en skoletimes presentasjon av 
seg selv. Møtene foregår på tirsdager i Kjelbygget på Gløshaugen, vanligvis arrangerer vi 
ca. 6 møter pr. semester. Etter presentasjonen blir det servering på Dolly Dimples samme 
sted. Her blir det også arrangert den tradisjonelle Aarhønebingoen i regi av 
ekskursjonskomiteen. Dette må dere få med dere! Mer informasjon om PR-møtene 
kommer på plakater, mail og hjemmesiden vår:  
http://www.aarhonen.ntnu.no/indkont/  Her blir det også påmelding til PR-møtene, dette må 
skje innen mandagen før møtet kl 1200.   
 
Alle medlemmer av IK er byggstudenter som har blitt valgt inn ved avstemning i den årlige 
generalforsamlinga til H.M.Aarhønen. Alle medlemmer av IK i dag kan garantere for at de 
får mye igjen for vervene de sitter med. Som medlem av IK danner man seg nye kontakter 
og knytter bånd også utenfor skolens vegger.  
Fra venstre: Erik Østby Deglum, Elin Lykke, Kristoffer Skau, Marianne Folkestad og Ellen 
Jahren. Fraværende: Eirik Bolstad 
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Skrevet av Jan Moksnes - Næringslivsringen 
 
Næringslivsringen er et samarbeidstiltak mellom bygg-, anleggs- og eiendoms- (BAE) 
næringen og Studieprogrammet for bygg- og miljøteknikk ved NTNU. BAE-næringen er en 
av landets største, med over 300 000 sysselsatte og en samlet omsetning på ca. 330 mrd. 
kroner, og den engasjerer seg gjennom dette tiltaket i rekruttering av studenter til 
byggfagene og i næringsrelatert kompetanseutvikling på NTNU.  
 
Næringsliveringen har i underkant av 50 medlemsbedrifter som gjennom en årlig 
kontingent og frivillig arbeid bidrar til arbeidet i de løpende prosjektene. Prosjektene 
spenner fra utarbeidelse av informasjonsmateriell og støtte til utdanningsmessene, 
fadderordningstiltak for de nye studentene, sponsing av bærbare PC’er og tilbud om 
sommerjobber, til næringslivsstøtte i undervisningen gjennom BM fagene i de to første 
studieårene. 
 
Industrikontakten i Århønen deltar i alle prosjektgruppene og i styre og er en aktiv 
medspiller. 
 
Næringslivsringen kan vise til gode resultater siden oppstarten i 1999 og har bidratt til økt 
forståelse og bedre samspill mellom byggenæringen og universitetet. Vi håper at 
studentene gjennom dette tiltaket også blir motivert til et aktivt og målrettet studium og en 
karriere i en mangfoldig og utfordrende næring.  
 
Mer opplysninger om Næringslivsringen finnes på vår hjemmeside www.bygg.ntnu.no og 
ellers blir Bygg- og miljødagen på NTNU i slutten av oktober en god anledning til å bli 
bedre kjent med tiltaket. 
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Dragern 
 

Drager`n er bygglinjens eget korps. Har du en gang hatt en drøm om å spille eller kanskje 
du også spiller et instrument vil vi at nettopp DU tar kontakt med oss. Drager`n er som de 
fleste andre studentkorps, et korps der vi setter det sosiale i første rekke, og så får 
spillingen komme av seg selv etter hvert. Høres dette bare litt spennende er det bare å ta 
kontakt med oss på aarhonen-dragern@stud.ntnu.no. 
 
For deg som lurer på hva som skjer i Dragern kan dette kanskje være litt oppklarende. 
Etter en dødperiode i fjor og en stor utskiftning i medlemmene ser det ut til at Drager`n er 
på vei mot nye høyder. Vi startet opp igjen for fullt rundt påske, og etter mye aggressiv 
reklame fikk vi samlet nok medlemmer til at vi kunne spille i toget 17. mai.  
Ellers så har vi nå rundt ti medlemmer, men vi håper at ditt kull vil bringe mange nye 
medlemmer. I høst skal vi være med på Imm.festen. og SMASH som er en liten festival 
der studentorkestre rundt om i landet møtes, fester og spiller. Av de som har deltatt 

tidligere på 
SMASH er dette 
et absolutt must å 
være med på, og 
enda bedre: i år 
skal SMASH 
arrangeres i 
Trondheim. Du 
kan også finne 
mer på 
hjemmesiden vår: 
http://www.stud.nt
nu.no/studorg/dra
gern/ 
 
 
 
 
 
 



Spiker’s Kårner 03-2003 

- 20 - 

Her er også litt historikk om Drager`n fortalt av en av initiativtakerne til Drager`n: Karin 
Synnøve Østby. 
 
Drager`n ble opprinnelig startet etter prøvelsene høsten 1997. Det var da man for første 
gang hadde en oppgave under prøvelsene at man skulle ha et korps for å underholde 
Hovedstyret. Jeg var i denne gruppa og siden jeg hadde spilt i korps hjemme i Halden, fikk 
vi sendt opp uniformer. Vi kjøpte noen lekeinstrumenter og lånte en tromme. Ellers drakk vi 
jo selvfølgelig MASSE og hadde det utrolig artig. Anders Vedal, som også var på gruppa, 
laget sangen "jeg er byggstudent". Med andre ord en kreativ gruppe, som selvfølgelig 
slapp unna den berømte "fy-drikken". 
 
Etter prøvelsene (og bakfylla), ble jeg spurt om vi kunne starte et korps for 
byggstudentene. Vi ble 5 fra min klasse (da 1.kl- kull 97) og en 5-7 studenter fra høyere 
årskull. Etter en liten stund besto den harde kjerne av de du ser på hjemmesiden til 
Drager`n (medlemmer og gamle medlemmer) : http://www.stud.ntnu.no/studorg/dragern/ 
 
Det vi har gjort er å spille på: imm.fester, Oktoberfestene (som er et absolutt must), 
SMASH i Ås og Trondheim og så har vi jo øvet litt i ny og ne. I starten hadde vi faktisk 
øvelse hver uke!  
 
 

 
Bor det en journalistspire i deg, liker du å se navnet 
ditt på trykk, eller har du bare lyst til å være med i 

den absolutt kuleste avisa på Gløshaugen? Da burde 
du bli med i Spikers-redaksjonen. Vi trenger skribenter, 

stunt-reportere, fotografer og dataguruer som er 
gode på design!  

 
Lyst til å være med? Send meg en mail: 

trinekva@stud.ntnu.no 
”Redacteuren” 
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Ved imm.festen er det på tide og lete frem finstasen til semesterets første galla. Dette er 
en fest du som førsteklassing absolutt ikke bør gå glipp av, og som vi andre byggstudenter 

allerede har krysset av i avtaleboken. 
Det er her du for alvor blir viet inn i 
linjeforeningen, etter at du har fått din 
dom fra prøvelsene. Det blir servert en 
fortreffelig middag, Aarhønen kommer 
til å presentere flere sider ved seg selv 
og vi har live band som spiller god 
musikk utover i de sene nattetimer. En 
uforglemmelig aften (for de som husker 
den...) 

 
 

 
Våren 2004 fyller Hennes Majestet Aarhønen 91 år, 
og dette lar vi ikke passere umerket. Hennes 
bursdag feires i høytidelige former der studenter, 
professorer og høyheter er til stede for å hylle 
Hennes Majestet. På denne dagen vil vi også, 
dersom noen har gjort seg det verdig, utnevne nye 
høyheter. (En høyhet er en som har gjort noe 
spesielt for HM Aarhønens undersåtter.) 
Vedkommende stilles da for retten og får høre sin 
dom foran den gemene hop. Også på imm.festen 
vil vi ha live-band som spiller for danseglade 
byggstudenter.  
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Skrevet av Anette Kampesæter 
 
I november 2002 gikk syv jenter, representert fra 1.-4. klasse, sammen og dannet "Jenter 
og Bygg". "Jenter og Bygg" er en klubb som skal gjøre byggjentene mer rustet for det som 
blir sett på som maskuline oppgaver i det daglige. I og med at jenter er vokst opp med 
barbie og dukker, og gutter med biler og verktøy, sier det seg selv at vi jenter må gjøre noe 
for å komme opp på guttas nivå. "Jenter og Bygg" trengte et mer fengende navn, og det 
eneste naturlige navnet på denne klubben var PMS - Piker med Spiker. For at alle jentene 
på Bygg skulle bli kjent, arrangerte vi en ost- og vinkveld på Carl Johan. Dette fikk vi mye 
positiv tilbakemelding på. PMS skal i løpet av høsten blant annet  
arrangere en aktivitetsdag og bilmekkerkurs… 
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Det skjedde i de tidlige høstdager 1997 at de staute byggutta forente seg i en hellig union. De 
bestemte seg for at de dager der bygg ikke var representert ved et eget fotballag, skulle være talte. 
Og slik ble det. Ideen ble unnfanget i Steindal, og derav det velklingende navnet FK Steindølene. 
Stifteren, og Steindølenes første leder, var en herremann ved navnet Christian Einerkjær. Han ble 
senere utnevnt til høyhet for hans engasjement og innsats for Hennes Majestet Aarhønen. 

Deres oppgave er å bygge videre på Hennes Majestet Aarhønens disiplers stolte tradisjoner og 
sosiale miljø. Ikke bare innenfor byggverdenen, men også ellers i verden. Forhåpentligvis kan dette 
bidra til bedre mellommenneskelig forståelse, og en ende på all krig og urettferdighet. Gå ikke glipp 
av klubbens hjemmeside (http://www.stud.ntnu.no/studorg/fks)! Steindølene har også sin egen 
supporter klubb som heter Cornerflaggene. Det var en tid hvor Steindølenes hjemmekamper var 
overfylt av Cornerflagg med niste fra Dahls og høylytte heiarop. Dessverre måtte Steindølene flytte 
hjemmebanen til Lade, og Cornerflaggene fant ikke lenger veien til hjemmekampene. I år er derimot 
Steindølene tilbake på sin opprinnelige hjemmebane, Rosenborg grus, som ligger ved Rosenborg 
skolen bak Festningen, og Cornerflaggene har igjen kommet trekkende tilbake.  

Steindølene spiller i 5. divisjon avdeling 9, og kriger om å ta seriemester tittelen for Hennes 
Majestet. Sesongens store høydepunkt var under Hennes Majestet Aarhønens 90 års jubileum da 
Steindølene møtte Rosenborg  til dyst. Med ca 100 ivrige tilskuere, speaker og Champions league 
hymnen svingende over Rosenborg kunstgress, var alt tilrettelagt for et tett og spennende oppgjør. 
Tilslutt var det dessverre rutinen i profiler som Mini og Gøran Sørloth som trakk det lengste strået 
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og vant 7-5.Utover høsten vil det bli slått opp kamptidspunkter på Lerkendalsbygget for de 
resterende kampene som skal spilles. Steindølene håper på stor oppslutning av byggstudenter og 
feststemning fra sidelinja under serieinnspurten. 

MVH 
Øystein Tveter 
Leder FK Steindølene 
 
 
 
 
 
Mange byggstudenter reiser utenlands et år. Her er et reisebrev fra Sydney, Australia: 
 

Hei alle I kalde nord! 
 
  Ønsker du å bo nærme lange og vakre strender, 
pirre pigmentene og kjenne små sandkorn 
mellom tærne, og samtidig oppleve hva en storby 
har å tilby, så er nok Sydney ett Godt alternativ 
for deg!! Min nesten 4mnd lange sommerferie går 
mot slutten, 25grader i dag, noe jeg nå betegner 
som litt kaldt… Ferien har gått med til masse 
opplevelsesrik reising :o)! Australia er bare så 
svært og har så mye forskjellig å tilby pga avstanden, må bare oppleves! I tillegg ligger 
endel andre reisemål ganske nærme, f.eks. Fiji og New Zealand! Sydney er kanskje det 
dyreste stedet å leve I Australia, men fremdeles sinnsykt billig for norsk student som er 
vant til å bla opp… Både mat, å reise, å bo og å drikke er billig; halvliter ute koster knappe 
15nkr og en får god vin, 4 l til rundt 40 nkr på bottleshop!! Jeg bor sentralt I en 140kvm stor 
leilighet I 10etg med flott utsikt som de fleste misunner... 20 kvm terrasse. Leiligheten deler 
jeg med 3 andre, den er fullt møblert, har selvfølgelig tilgang til basseng, sauna, boblebad , 
treningsrom og 24h vakthold, noe vi betaler I underkant av 2500nkr I mnd hver for ;o) Arti å 
leve I luksus! 
  Det kryr av skandinaviere her… sikkert hørt det før. Og ja, vi  
rotter oss litt sammen, men jeg har likevel fått endel internasjonale  
venner. På universitetet mitt, er jeg omringet av aussies, de er ikke  
så altfor spennende og ingen kjekke gutter…sukk. Uheldigvis har jeg nok tatt opp litt av 
aksangen deres I en blanding med norsk tonefall. Endel lurer på hvor jeg kommer fra for å 
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si det sånn... 
  Det er en hel del å finne på her, noen surfer; har ikke hengt meg  
på den bølgen enda jeg, derimot er dykking min nye interesse! Andre ting som solsteking, 
finpussing av strandvollyball teknikk, isspising, en eller flere ol på Darlig harbour I sola ect 
er populaert… Shopping jenter, må jeg innrømme er noe bedre en  I Trondheim! Oxford 
street spesielt, består av endel spesielle butikker, små med klær som ikke alle går rundt i. 
 Bare synd at prisen for klær ikke er så langt fra norsk prislapp…)o: Oxford street er og 
homsegata nr1, så vet dere det, butikker og utesteder bærer preg av det!  
  Og så var det utelivet, stor by med masse muligheter!  Billig drikke; ja, det blir endel 
festing av det! Om sommeren er det shorts og t-skjorte/ skjørt og topp-vær om kvelden, 
bare herlig! Ellers er det diverse festivaler her, konserter; feks Red hot, Massiv Attack og 
Pearl Jam, utendørskino, utstillinger, billige restaurantbesøk og parader. I begynnelsen av 
mars var det en homse/lesbe-festival i Sydney kalt Mardi Gras, som er veldig kjent. Var 
veldig artig å se på hovedattraksjonen der, nemlig paraden med mye bar hud, sære 
kostymer, enorme hodepryder og plakater!  
  Til slutt må jeg kanskje nevne noe om universitetene og studielivet her. Helt klart ingen 
dans på roser å studere, men alt annet oppveier det uansett! Sjekk internasjonalseksjons 
hjemmesider, der finnes linker til universiteter. Jeg studerer ved The University of Sydney, 
flott campus og grei nok undervisning. Hører mye positivt om UTS, verdt å undersøke 
deres fagvalg og. Ellers er det endel gløsfolk som studerer på University of NSW, men det 
vet jeg lite om. Fagene er lagt opp forskjellig, noen har både eksamen og assignments, 
noen har prosjekt og noen har bare assignements.  For dere som har valgt retningen Bygg 
og anlegg,  er det veldig få fag å velge I, synd men sant… 
 
Hvis noen har spørsmål, så bare mail meg på: elisabwi@stud.ntnu.no 
 
Lykke til med dette semesteret! 
Hilsen fra Elisabeth 
             Liten trønder I stor by ;o) 
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En gong i året arrancherar 
H.M. Aarhønen semester til 

skidorparadiset Åre i Sverige. 
Då åker ca 100 

byggstudenter til hytter och 
hus nära skidorbakkene i Åre. 

Nån åker dit for at det är 
utførdrande och goda bakkar, 

mange skidliftar och 
mogleghet for goda 

skidupplevinger både på 
toppen och i bunnen av til sammen 40 liftar och 100 nedfarter. Nån 

åker dit for at AfterSkien på Tott hotell och spa (Sunwing) alltid holder 
det den lovar: ankomst direkt från bakken, kaldt drikka för tyrsta ganer, 
live-musik och trångt och svett foran scenan. Nån åker til Åre for at det 

alltid är ett bra party på en utav bygg-
hyttene, nån åker for at det alltid är fullt 

hus uta på stan. Nån åkar for at efterfestet 
som regel ender på ett hytteparty som ei 

är ferdigt enda, och nån åker for at 
Systembolaget har filial i Åre sentrum. 

Men ingen åker hem for at det var tråkigt i 
Åre. For åker du på semester med Bygg til 

Åre, så får du det roligt uansett hvad 
grunnen är til at du åker… 

 
I månedsskiftet januar-februar 
arrancherast nesta Åre-tur. 
Semesteren vil bli i en av student-veckorna i Åre (då är det fullt 
kjør i stan med studenter från flere ställen, men spesielt från 
Trondheim), och vi prøver å samkjøra slik at vi åker samtidig med 
nån av dom andra linjeforeningene på Gløshaugen. Billetjene vil 
bli solgt i løpet av høsten en gong, pay attention! Dom blir revet 
bort fortere enn du kan seia ”svenska synden”… 
 

Resledare i år är 
 Roy ”Hr.Nelson” Nalbant och Inger Lise ”Pippi” Kvalvågnes! 
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AKT står for Aarhønens Kulturelle Teater. 
Kvart år dei siste seks åra har AKT stått for  
bygg sin revy i samband med H.M. 
Aarhønenes bursdag som vi feirar med pomp 
og prakt i februar. Det heile starta på 85 
årsjubileet til H.M. Aarhønen. Tidlegare titlar: 
Byggmakkverk, Ikke i vater, Over en øl, Men høna mi får du aldri etc. Revyen består av 
morosame snuttar med innehald frå 
samfunnsaktuelle tema, interne  
bygghistoriar og litt rumpehumor. 
 
Stilling ledig: 
Skodespelarar 
Dansarar 
Syngemenn og syngedamer 
Lydansvarleg 
Lysansvarleg 
Kostymemakarar 
Kulisselagarar 
Etc.etc. 
Kvalifikasjonar: 
Ingen spesielle. Kun lysta til å ha det moro og lage moro for 
andre. Oppfordrar alle kreative og mindre kreative sjeler til å bli 
med! 
Frynsegoder: 
Bli kjent med folk frå alle kull 
PR (all PR er god PR!) 
Morosame vorspiel og festar 
Latter og sang  
Moglegheit til å henge ut personar du kjenner, eller ikkje kjenner.. 
(her skal ingen føle seg trygge!) 
Samt mykje, mykje meir!!! 
 
Kontakt: 
tonjeeid@stud.ntnu.no 
Tonje Eide Helle (Revysjef)    
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Nettsteder i H.M.Aarhønen 
 
Hennes Majestet Aarhønen har også egne nettsider der vi prøver å holde dere til en viss 
grad oppdatert på det siste som skjer og legge ut bilder etter store happenings. Etter  at 
undertegnede tok over som Nettmester i hovedstyret har vi forsøkt å konstruere nye sider 
for H. M. Aarhønen, og i skrivende stund er det fortsatt mye arbeid igjen før den endelig er 
ferdig. Håpet er imidlertid at sidene skal stå noenlunde nå når du leser dette. Da skal de 
fleste styrer og lag i H. M. Aarhønen være samlet inn under samme felles startside. 
Adressen vil være den samme som den gamle (for de som har sett den): 
 
 

http://www.aarhonen.ntnu.no/ 

Mail: aarhonen@stud.ntnu.no 
 
 
 
Videre har hvert styre og gruppe sin egen e-mail og disse er som følger: 
 
Hovedstyret: aarhonen-hs@stud.ntnu.no  
Krostyret:  aarhonen-ks@stud.ntnu.no  
Industrikontakten:  aarhonen-indkont@stud.ntnu.no  
Beton:  beton@stud.ntnu.no  
Semen:  aarhonen-semen@stud.ntnu.no  
Dragern:  aarhonen-dragern@stud.ntnu.no  
Spikers:  spikers@stud.ntnu.no  
AKT:  aarhonen-akt@stud.ntnu.no  
Web:  aarhonen-web@stud.ntnu.no 
 
 
Er det da noe du lurer på om mail eller nettsidene i H.M. Aarhønen er det 
bare å sende en mail til aarhonen-web@stud.ntnu.no. 

Stig Nyland Andersen 


