


En fadderhilsen til alle våre nye studenter.

Kjære alle nye studenter på Bygg- og Miljøteknikk. Endelig er 
høstsemesteret her, og endelig kan vi i fadderkomiteen ønske 
dere hjertelig velkommen til Norges beste studieby! De to neste 
ukene er det duket for tidenes fadderuke, og vi gleder oss til å 
bruke denne tiden til å gi dere den beste starten på studietiden. 

Vårt mål er å lage en fadderuke som passer for alle, og har hatt 
stort fokus på å sette sammen en variert og artig fadderuke for 
alle våre nye studenter. Med både vanndag i Høgskoleparken, 
volleyballturnering i Dødens Dal, discoparty på Rockheim og 
mye, mye mer, har vi fylt programmet med mange spennende 
aktiviteter som vi håper faller i smak. 

Velkommen til Trondheim, og velkommen til fadderuken 2018!

Hilsen hele fadderkomiteen!

Sarah Løvald
Faddersjef
H.M. Aarhønen 

Heihei!

Dere har nå entret deres første av mange uker på 
NTNU. Dere har gått deres første skritt på stripa, druk-
ket deres første sponsorkaffe og dere har forsøkt å 
finne en komfortabel sittestilling i et av Stripas mange 
auditorier (Red.anm: Umulig!). Dette er deres første 
dag blant fremtidige kolleger, bekjente og venner, 
forhåpentligvis flest venner. Dette er deres start på en 
linje som balanserer faglig dybde og sosialt samvær 
på en mesterlig måte. Her er det virkelig mulig å finne 
seg til rette. 

For et år siden satt jeg i samme situasjon som dere. 
Jeg var helt ny, kjente ingen og visste ikke hva som 
ventet. Dere er antageligvis i samme rådville sinnstil-
stand som jeg var i, men er det en ting dere kan være 
sikre på, så er det at dere har uendelig mye å glede 
dere til. Anbefaler sterkt å snakke med så mange som 
mulig de første dagene. Store deler av dine nye med-
studenter kjenner ingen, og er derfor høyst sannsynlig 
ute etter å bli kjent med nye folk. Det kan selvfølgelig 
være skremmende, men det synes de aller fleste. Prøv 
å vær sosial og utadvendt, så kan du fort ende opp i et 
basseng av venneforespørsler. 

Hvis ikke det funker, så pleier alkohol gjøre susen.

Haakon Nygaard Kristiansen
Redacteur
H.M. Aarhønen
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Aarhønens undergrupper
Aarhønen er en stor organisasjon som har mange styrer og undergrup-
per. De neste ukene kommer du til å møte på mange av dem, og for å 
gjøre reisen litt mer oversiktlig har vi laget en kort oversikt over de ulike 
tilbudene man kan benytte seg av. Her kan man enten ta et større verv 
ved opptaket senere i høst eller bare delta en gang eller to i løpet av 
semesteret. Les gjennom, og ikke vær redd for å spørre en eldre bygg-
student om hjelp dersom du leter febrilsk i blinde etter noe å delta på!

VandrendeBjelke
Dersom du liker å komme deg ut, enten det er topptur, klatring, kano-
padling, langrenn eller noe helt annet, så er VandrendeBjelke undergrup-
pen for deg. Hvert semester settes det opp turer og utflukter som treffer 
et bredt interessefelt. Vi har hatt alt fra rolig grilling i Bytmarka til tøffe 
toppturer på vinterfjellene i Oppdal. Finn årets aktiviteter på facebook, 
nettsiden eller instagram.

FK Steindølene
Glad i fotball? Da er det mye å velge mellom hos oss; vi har hele fire fot-
ballag! Tre herrelag og ett damelag. FK Steindølene er et lavterskel tilbud 
til alle byggstudenter som ønsker å spre et par lissepasninger rundt om i 
Dødens Dal. Vi har spillere med en bred variasjon av nivå, og ønsker å få 
med alle som vil bidra til god lagkultur og vakker studentfotball. Opptak-
streninger kommer like etter semesterstart.

Beton og Semen
H.M. Aarhønens nonne- og munkekor. Møter opp i tide og utide. Hold 
øyne og ører åpne, kanskje du får et glimt av dem i fadderperioden!

Bygg:Verksted
Har du lyst å lære god bruk av hammer, sag og annet verktøy før du blir 
byggingeniør? Da kan du være med på kurs hos B:V. Her har vi holdt kurs 
hvor man lærer å bygge alt fra vegger og trapper til høytalere og long-
board. Følg med på facebook og nettsidene for mer informasjon. Kan 
også friste med at det serveres pølse og saft på alle kurs!

Bjelkeklang
Glad i å synge? Glad i kor? Bjelkeklang er linjeforeningens kor, og står for 
vakre innslag på Aarhønens mange arrangementer, i tillegg til å holde 
egne konserter og være med på arrangementer med resten av kormiljøet 
i Trondheim. Følg med på sosiale medier for infomasjon om våre 
ukentlige øvelser.

Redactionen
Vi utgir hvert år 6 utgaver av Spikers Kårner – linjeforeningsavisen til 
H.M. Aarhønen. Den minste utgaven holder du nå i hånden. De andre 
utgavene inneholder artikler om alt fra anmeldelser av tavlevasken til 
ulike forelesere, til seriøse intervjuer med astronauter, næringslivledere 
eller andre interessante personer. Redactionen har også ansvaret for 
drift av nettsiden og sosiale medier. 

Krogjengen
Krogjengen drifter kjellerbaren til linjeforeningen som ligger i Moholt 
studentby. Her serveres øl og drinker til innkjøpspris og det arrangeres 
quiz, vors og andre sosiale eventer gjennom hele året. Krogjengen er 
også med på å bidra til at tørste byggstudenter får slukket tørsten sin på 
ulike arrangementer gjennom året. 

Aarhønens Kulturelle Teater (AKT)
Hvert år setter AKT opp Byggrevyen – en revy fylt med aktuelle og 
uaktuelle sketsjer og sanger. Her kan alle være med å bidra så mye eller 
lite man vil. Vi trenger skuespillere, teknikere, riggere og folk med godt 
humør slik at våre trofaste tilskuere også i år får en forestilling som for-
tjener sin plass i historiebøkene. 

Piker Med Spiker (PMS)
PMS arrangerer sosiale og seriøse arrangementer for jentene på studiet. 
Ost og vin-kveld, byggeplassbesøk, foredrag og filmkveld er eksempler 
på hvilke arrangementer PMS steller i stand. Ved hjelp av studierelatert 
inspirasjon og motivasjon ønsker vi at jentene på studiet blir bedre kjent 
med hverandre. Følg med utover semesteret for informasjon om våre 
arrangementer og, ikke minst, kom og få kake av oss som vi serverer 
hvert år på kvinnedagen!

Ceremonigjengen
Aarhønens mange arrangementer blir ikke til av seg selv. Immatriku-
leringsball, bursdagsfest, julebord og andre store tilstelninger er det 
Ceremonigjengen som står bak. Her får man vært med på organisering, 
innkjøp og logistikk på en måte som gir god læring og masse gøy! Dere 
får første møte med Ceremonigjengen sitt gode arbeid under Immatri-
kuleringsballet som holdes for alle nye studenter senere i høst. 

Industrikontakten
Hvordan søker man jobb? Hvordan får man kontakt med bedriftene? 
Hvordan får man gratis middag en gang i uken? Svaret på dette finner 
man ved å delta på de mange bedriftspresentasjonene og kursene 
som Industrikontakten setter opp for alle byggstudenter gjennom 
semesteret. Hold oversikt over bedriftspresentasjonene på Aarhønens 
nettsider, og sitt klar når plassene blir tilgjengelig. Disse går fort!
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Bygg - norsk ordbok
Aarhønen

Lerka

Kroa

Høna

Egget

Kontortid

Krite

Samf

Bodegaen

Å konte

Taktisk kont

Ystenes

HS

Koke

Øving

Bygg og miljøteknikks linjeforening. Oppkalt etter Hennes 
Majestet Aarhønen. 

Lerkendalsbygget, også kalt byggeteknisk, er bygget hvor 
alle byggstudenter søker tilflukt. Inneholder lesesaler, 
garderober, Høna og en fantastisk terrasse.

Aarhønens studentkro. Her tilbys det øl
og andre drikkevarer for en billig penge.
Det arrangeres ulike arrangementer 
som f.eks. quiz. Ligger på Moholt.

Vårt linjekontor, et felles oppholdssted 
for pratesjuke byggstudenter som er keen 
på å sosialisere seg. Her kan du krite blant 
annet brus, mat, is og øl. Ligger på Lerka.

Vårt faktiske linjekontor. Inneholder blant annet en iMac 
og haugevis med dokumenter. Ligger på Lerka.

Hver undergruppe får tildelt en fast time i uka, hvor de har 
ansvaret for Høna, kaffekoking og innkjøp/baking. Liker 
du gratis kake og kaffe er dette virkelig å anbefale. 

Å betale for en vare på Høna med et lite forbrukslån uten 
renter.

Studentersamfundet, trenger ikke 
ytterligere forklaring

Kjøttmarked. Hit drar du hvis du vil
unngå å dra hjem alene fra Samf.

Å ta en eksamen på nytt igjen, ofte på grunn av stryk. 

Stryke med vilje for å senere konte eksamen, sjeldent en 
god ide.

Legende

Hovedstyret (Gjengen i kjole og dress), de er ikke så 
skumle som de ser ut

Kopiere

Faglig tidsfordriv 

BM-Dagen

Tirsdag 6. november 
arrangeres Bygg- og Miljø-
dagen for 18. gang i 
Trondheim. 

BM-dagen er den største 
arenaen for å sette byggs-
tudenter i kontakt med 
bedrifter og næringslivet. 
Dagen vil bestå av bedrifts-
messe, foredrag, sommer-
jobbmaraton, prisutdelinger, 
kveldsarrangement m.m.

Næringslivsringen arrangerer 
foredrag på BM-dagen, der 
hovedforedragsholder vil være 
selveste samferdselsminister Ketil 
Solvik-Olsen! 

BM-dagen avsluttes med et 
kveldsarrangement i Banksa-
len. Her vil du få muligheten til 
å fortsette de gode samtalene 
fra bedriftsmessen i litt roligere 
omgivelser. Arrangementet er 
forbeholdt studenter i 4. og 5. 
klasse, men du kan fortsatt vinne 
en billett uavhengig av årstrinn via 
vår instagramkonkurranse! Legg ut 
et bilde av din beste byggopple-
velse i sommer, med hashtaggen 
#bmsommer18 og du er med i 
konkurransen! Tirsdag 6. novem-
ber arrangeres Bygg- og Miljøda-
gen for 18. gang i Trondheim. 

Under bedriftsmessen vil Real-
fagsbygget bli fylt opp med 
over 50 bedrifter som vil 
representere alle deler 
av byggeindustrien, fra statlig 
byggherre til private entreprenø-
rer. Dette er en gylden mulighet 
for å snakke med flere bedrifter 
over mange fagfelt og skape kon-
takter i næringen. 
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Nettsider som hjelper
- ntnu.blackboard.com

Dette er som student din hovedkilde til informasjon. Her finner du beskjeder 
fra forelesere, innleveringsmapper og pensum. All faglig relevant informa-
sjon deles via Blackboard. Din beste venn som student. 

Finnes også som app.

- innsida.ntnu.no
Din startside som student. Her finner du info om campus, linker til an-
dre viktige nettsteder og annen generell informasjon. Det er også her 
du finner timeplanen din for hvert semester. Du kan i tillegg reservere 
grupperom. Som du kanskje skjønner er innsida et fint hjelpemiddel 
for alle studenter.

- lånekassen.no
«Dra meg baklengs inn i lånekassa». Lånekassen gir dere pen-
ger de neste fem årene, slik at dere kan drikke pils, men pilsen 
er ikke gratis. Lånekassen vil nemlig ha igjen pengene sine, men 
du får heldigvis en god rente. En slik låneavtale er å foretrekke 
fremfor andre alternativer, som for eksempel forbrukslån. 

- fsweb.no/studentweb/
Her finner du den aller skumleste informasjonen for oss 
studenter. Nemlig eksamensdatoer og eksamenskarakte-
rer. Du melder deg også opp til hvert semester via Stu-
dentweb, i tillegg til å betale semesteravgift. 

- aarhonen.no
All Aarhønen relatert informasjon er samlet her. Info 
om undergrupper, tidligere utgaver av Spikers Kårner 
og mye annet. Det aller viktigste er dog Industrikon-
takten, de bruker aarhonen.no som påmeldingsplat-
form for bedriftpresentasjoner.

- sit.no
Her finner du det meste:
Hvis du er av det sporty slaget er dette nettsiden for deg. Her kan du booke 
hall og squashbane. Du kan også melde deg på arrangerte treninger.
Du kan også finne info om studentleiligheter, og du kan også søke om plass 
på en av disse. Det finnes attpåtil massevis av informasjon om spisesteder, 
kiosker og kantiner eid av sit.no

- vg.no
Når forelesningene blir fryktelig kjedelig er det greit å oppdatere 
seg på hva som skjer i verden (andre nettaviser kan også brukes, alle 
utenom nettavisen, leser du nettavisen kan du like gjerne følge med i 
timen)

- vinmonopolet.no

Åpenbart.

- systembolaget.se
Mye billigere enn Vinmonpolet. Det går i tillegg arrangerte 
busser til Sverige, slik at du kan fylle kvota så ofte du måte 
ønske. Thorleifs bussreiser tilbyr gratis busstur til «söta 
bror». Daglige avganger tillater en fattig student å slukke 
både tørsten og sulten til et par kroner mindre.

- samfundet.no
Hold deg oppdatert på hva som skjer på samfundet. 
Samfundet arrangerer haugevis med konserter, live-
shows, debatter og andre eventer. Det finnes ingen 
bedre måte å holde seg oppdatert på en å sjekke 
samfundet.no regelmessig. Her kan du også kjøpe 
billetter. 
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