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Hilsen fra fadderansvarlig
Velkommen til Trondheim.
Velkommen til NTNU. Og
ikke minst, velkommen og
gratulerer med valget som
EMIL-student! Det første som
møter dere i Trondheim er to
uker med fadderperiode og
oppstartsprogrammet Teknostart
(som omfatter et linjespesifikt
opplegg og starten av faget
Matematikk 1). Det er fakultetet
som står for Teknostart og
linjeforeningen EMIL som
står for fadderukene. Jeg som
fadderansvarlig håper dere
gleder dere og er klare for tidenes
artigste periode, hvor målet bare
er å ha det så gøy som overhode
mulig samtidig som du blir kjent
med dine klassekamerater.

Formålet med denne pamfletten
er å gi dere et inntrykk i hva det
vil si å være NTNU-student og
ikke minst EMIL-student, med
tips og triks for de første ukene i
Trondheim i tillegg til blant annet
de mest kjente studentervisene
som gjerne har gått i arv i flere
generasjoner.
Dere kommer garantert til å bli
bombardert med mye informasjon
de første dagene, så det er bare å
forsøke å følge med. Husk også på
at det ikke er noen skam i å spørre
faddere, medstudenter eller
styremedlemmer om hjelp, vi er
tross alt her for dere!
Gleder meg til å møte dere alle til
studiestart!

MediaKoms hilsen
Du er heldig! Heldig, og ikke minst begavet! Du har
kommet deg gjennom nåløyet, det sies å være rundt
3,1 kvalifiserte søkere per studieplass på Energi og
miljø! I tillegg har du gjort et utrolig bra valg! Energi
og miljø er verdens beste studie; jobbmulighetene
er mange og varierte og vi har Gløshaugens beste
linjeforening: EMIL!

Kjære fadderbarn!
Velkommen til Trondheim, velkommen til NTNU!
Nå er studentlivets harde og gode hverdag her.
Det er forelesninger, ukentlige innleveringer og
midtsemesterprøver. Professorene aner ikke hvem
du er, og campus er så stort og uoversiktlig at du
garantert går glipp av de første fem minuttene av hver
time.
Skrekk og gru! Og alle forteller deg at du er HELDIG
som har kommet inn på sivilingeniørstudiet?!

Linjeforeningen er aktiv. Om du vil, kan du være
med på EMIL-eventer flere ganger i uka, og det er
mange som er aktive i flere forskjellige komiteer.
Én slik komité er MediaKom. Vi er ca. 13 glade
EMILere som har det gøy sammen med å lage avis, ta
bilder, skravle, skrive, tegne, spise kake og filme. To
ganger i semesteret gir vi ut vår linjeforeningsavis:
Vannmagasinet. Hvis du liker noe av det samme, om
du for eksempel har en designerspire i deg, eller liker
å ta bilder, engasjerer deg i miljøet, liker å tegne, eller
hva som helst kreativt, så er MediaKom definitivt
komiteen for deg!
Du har mange morsomme dager foran deg, og ikke
minst fem (eller flere) fantastiske år! Nyt studentlivet
i verdens beste studentby, på verdens beste studie og
med verdens beste linjeforening!
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Greit å vite om oppstarten på NTNU
Øvinger
Pensumbøker
Alle pensumbøkene kan du få kjøpt på Akademika på
stripa, eller du kan velge å spare en god del hundrelapper
på å kjøpe brukte bøker. Fadderne dine vil nok gjerne
selge deg sine, og hvis ikke kan du få kjøpt fra andre
EMILere på Facebookgruppen «Kjøp og salg av bøker
- EMIL» (få fadderne dine til å legge deg til). En annen

Allerede første uken etter Teknostart skal de første
øvingene løses og leveres. Det er ikke krise om du ikke
får alle øvingene godkjent (så lenge du oppfyller kravene
til godkjent øvingsopplegg), men det å ha jobbet grundig
med øvingene gjennom semesteret gir deg en stor fordel
når eksamensperioden kommer. Når du har tusen andre

veldig grei mulighet er ibok.no, hvor du kan finne de fleste

ting du heller vil gjøre er det fristende å skrive av LF (LF =
løsningsforslag), men husk at du ikke lærer noe av det. Når

pensumbøkene til en billig penge. Ikke stress med å skaffe
deg alle bøkene den første uken, du klarer deg fint uten i

det er sagt kan det være både nyttig og lærerikt å bruke LF til
å sjekke svarene dine, eller som hjelp til å komme igang med

forelesningene. I de fleste fag finnes også kompendier, som
oppsummerer de viktigste delene av faget på en enklere

oppgaver du står fast på. Øvingene leveres rundt omkring på
Stripa og i Elbygget, og utleveres samme sted. De fleste kan

måte enn boken. Veldig greit å ha i de vanskeligste fagene.

også leveres på nettet.
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Det kan være vanskelig å finne et
sted å bo i en stor studentby som
Trondheim.
Besøk facebooksidenfacebook.
com/TakOverHodet for å få hjelp
med bra og billig overnatting ved
semesterstart. Trondheim har
nemlig innført en Tak over hodetgaranti for sine nye studenter, en
garanti man har klart å innfri 11
år på rad.
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Livet som NTNUstudent
Forelesninger
I forelesningene blir pensum gjennomgått, og du kan få mye ut av dem
hvis du klarer å holde konsentrasjonen oppe og følge med. Men alle
lærer på forskjellige måter, og hvis du får mer ut av oppgaveløsning eller
videoforelesninger er det bortkastet tid å sitte i forelesning og dagdrømme
eller sjekke facebook. Finn ut hva som passer best for deg!

Forståelse
For mange er overgangen fra fagene på videregående til fagene på
universitetet stor. Man skal gjennom et stort pensum og tilegne seg mye
kunnskap på lite tid, og ofte kan det føles som om man ikke forstår noe
som helst. Ikke mist motet! Selv om du har måttet bruke LF for å løse
samtlige øvinger gjennom semesteret vil du oppdage at utrolig mye løsner i
eksamensperioden. Prøv å jobbe jevnt gjennom semesteret, du opparbeider
deg kunnskap selv om det ikke føles sånn. Jobb gjerne sammen med andre,
husk at du lærer mye av å lære bort. Ikke la deg forvirre av ny terminologi og
kompliserte teoremer. Du lærer deg å forstå «språket» etterhvert. Hvis du
ikke skjønner hva boken eller foreleseren sier kan det være gull verdt å finne
videoer på nettet som forklarer problemet. Du kan også dra i øvingstimer og
få hjelp av en studass (studentassistent). I matematikk finnes «matte-lab» hvor
studasser og ofte en faglærer er tilstede for å svare på spørsmål.
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Eksamen
Når eksamensperioden kommer kan det være lurt å lage seg en liten plan for
arbeidet fremover - bestem deg for hvilke dager du skal jobbe med hvilket
fag. Ha en rutine på arbeidet, jobb konsentrert når du jobber og ha helt fri
når du har pause. Det er utrolig hvor mye konsentrasjon og tid du mister
på å sjekke mobilen i to minutter midt i en arbeidsøkt. Husk å spise, sove og
trene - i eksamensperioden har du faktisk tid til det. Oppgavene man får på
øvinger er ofte ganske forskjellige fra eksamensoppgavene, så jobb med gamle
eksamensoppgaver for å forberede deg. De første dagene kan oppgavene virke
uløselige, men du vil fort oppdage hvordan du må tenke og se at de samme
temaene og type oppgaver går igjen. Se i læreboka, kompendiet, videoer på
internett og spør medelever, eldre elever og foreleser når du står fast. Bruk
de ressursene du har tilgjengelig! Det er forskjellig for hver enkelt om man
jobber best på lesesal, hjemme, på grupperom sammen med andre, eller en
kombinasjon. Finn ut hvor du jobber best istedenfor å gjøre det alle andre
gjør. Det er ingen krise å stryke på eksamen. De fleste stryker en gang eller to
(eller flere) i løpet av studiet. Det blir holdt kontinuasjonseksamen i august, og
dermed har du sommeren på deg til å lære litt mer. Noen velger å konte med
vilje for å ha mer tid på de andre fagene, men du kan være sikker på at det siste
du vil gjøre når sommerferien kommer er å sitte inne og lese, så taktisk kont
anbefales ikke. Merk at du må stryke (eller levere blankt) på eksamen for å få
adgang til konten!

Bedriftspresentasjoner
I løpet av semesteret blir det holdt en rekke «bedpres»er, hvor du får
muligheten til å bli kjent med bedrifter og fremtidige jobbmuligheter, og få
gratis middag i samme slengen. EMIL-link arrangerer bedpreser for EMIL,
og annonserer disse på emilweb.no og mail. Ellers holder Teknologiporten
(teknologiporten.no) ofte presentasjoner som er åpne for EMILere.

Fritidsaktiviteter
Livet som student er så mye mer enn bare skole, og i Trondheim finnes det
nærmest ubegrensede muligheter for å engasjere seg i organisasjoner, lag
og foreninger. Hvis du liker å drive med idrett kan du (nesten) helt sikkert
finne din favorittidrett hos NTNUI, og hvis du bare trenger et sted å trene
kan et medlemsskap hos SiTs treningssenter være en god deal. Der betaler
man ca 1400 for ett års medlemsskap, og har tilgang til treningssentrene på
Gløshaugen, Dragvoll og Solsiden. Ellers kan det anbefales på det varmeste
å engasjere seg for eksempel i linjeforeningen, UKA eller en av de (veldig!)
mange andre organisasjonene og foreningene som finnes. Det å ha et frivillig
verv ved siden av skolen er lærerikt og spennende, det utvider miljøet ditt og
kontaktnettet ditt, og det ser faktisk bra ut på CV-en. I tillegg er det veldig greit
å ha noe å jobbe med utenom skolen, og å kunne fokusere på noe annet enn
matematiske teoremer innimellom. Nå i starten føles det helt sikkert som om
du ikke har noe tid til overs, men når du kommer inn i det vil du se at det blir
lettere å finne tid til andre ting.
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Energi og miljøstudiet
på NTNU

Gratulerer med godt valg av studie!
Å være EMIL-student på Gløshaugen er noe særegent. Man blir medlem i en av de
største og mest aktive linjeforeningene på NTNU, hvor det fins noe å engasjere seg i for
alle og enhver. EMIL er kjent for å være en linjeforening med stort engasjement innad og
et inkluderende miljø. Det sørger ikke bare styret for, men alle EMILerne som engasjerer
seg i komiteer og på andre måter.
Som EMIL-studenter vil dere bli ekstremt attraktive for store og anerkjente bedrifter.
De kommer til å bruke hundretusenvis av kroner på å imponere dere med gratis ting,
mat og drikke på karrieredager og bedriftspresentasjoner. Bare for å name-droppe litt
er Statkraft linjeforeningens hovedsamarbeidspartner, og dere skal på deres første
bedriftspresentasjon med de allerede i fadderperioden.
I løpet av høsten kommer det til å skje utrolig mye for dere, og ingen kan garantere for
noe (bortsett fra kjærestegarantien, da). Det eneste som er sikkert er fellesskapet
dere kommer til å bli en del av i høst er noe helt unikt. Vi i styret ser frem til å ta
dere i mot, og vi håper dere gleder dere til fadderperioden! Vi ses i august.

Håkon Eidsvik, viseknekt og næringslivsansvarlig.

Teknostart 2016
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Trondheim
for dummies
Midtbyen – Sentrum av Bartebyen
med høy tetthet av butikker og
utesteder. Ser du en mann ti
meter over hodet ditt, er du midt i
Midtbyen, på Trondheim Torg.
Pirbadet – Norges største
innendørs badeanlegg. For
rimeligere alternativer, spør
KomOgBad.
Ila – Ikke kjent for å være
sentralt, men sjarmerende, tross
til tider heftig kraftfôr-lukt fra
Felleskjøpet.
Lademoen/Svartlamoen
– Tilholdssted for byens
såkalte “alternative” beboere.
Attraksjoner innbefatter kafé,
spiseri, kultursenteret Ramp
og forretningskonseptet
Gratisbutikken.
Solsiden – Nyoppusset og vakker
bydel med høy tetthet av fancy
steder med uteservering. Fint
strøk for fine mennesker.
Møllenberg – Ikke spesielt kjent
for så mye, men et populært sted å
bo blant studenter.
Bakklandet – En samling trehus
og trange brosteinsgater som
tiltrekker store mengder turister
med kamera. Et fredelig men
samtidig livlig område.
Tyholt – Lett synlig pga. sin
roterende Egonrestaurant oppe i
skyene, som også fungerer som et
landemerke brukt til navigasjon i
folkesporten “nattorientering”.
Singsaker – (Uttales visstnok
riktig “sings-AAAk-er”) Kjent for

sitt studenthjem/sommerhotell
der det i blant holdes EMILarrangementer som klassefest.
Festningen – Stort grøntareal med
tradisjoner for grilling, eller bare
en gåtur med fin utsikt over vår
flotte by.
Øya – Her ligger
idrettsfasilitetene kalt Spektrum,
labyrinten av idrettshaller hvor
eksamener skrives. Er forbundet
til Midtbyen med byggverket kalt
“Eksamensbrua”.
Gløshaugen – Teknologiens
slott med nærhet til Dødens dal.
Gløshaugen, eller “Gløs”, vil også
bli ditt andre hjem de neste fem
årene.
Lerkendal – Stedet for
idrettsentusiaster og Norges
beste sparking av ball.
Elgeseter – Forbinder Midtbyen,
Øya, Gløshaugen og Lerkendal.
Severdigheter omfatter Elgeseter
bru, Samfundet og St.Olavs
hospital med sin hyggelige
legevakt.

Moholt – Populært tilholds- og
samlingssted for førsteklassinger
og utvekslingsstudenter. Åsted
for ville kjellerfester og nach på
engelsk.
Dragvoll – Landlig læringssted
som tross alle fordommer og rare
studieretninger har et ganske nytt
og fint idrettssenter.
Bymarka – Rekreasjonsområde
populært blant bartrær, skiløpere
og de generelt sporty. Trondheims
eneste trikk tar deg helt fram
til skiløypene. Studenterhytta
serverer pannekaker på vinterstid.
Byåsen – Forstadsbebyggelse vest
for Nidelven. Utmerket sted for
motbakke-entusiaster.
Tiller – (Ofte forvekslet med:
“Heimdal”, “Gokk”) Kommersielt
område med store utsalgssteder,
blant annet kjøpesenteret City
Syd.
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EMIL Styret
EMIL-styret er linjeforeningens øverste organ og har ansvaret for driften og ledelsen av organisasjonen i det daglige. Styret
består av syv faste medlemmer, med ansvarsområder innenfor alt fra arrangement og fadderuker, til økonomi og næringsliv.
Alle styremedlemmene fungerer på lik linje, med alle de rettigheter og plikter som dette innebærer.
Som medlem i styret tilegner du deg fort nye kunnskaper og ferdigheter, ikke bare innen ditt eget ansvarsområde, men også
om EMIL som helhet, NTNU og hele studentfrivilligheten i Trondheim.
Etter generalforsamling konstituerer styret seg selv, noe som betyr at det nyvalgte styret selv avgjør hvem som skal ha
hvilken stilling i styret. Unntaket til regelen er kongsknekten, som velges først. Les mer om hver enkelt stilling ved å holde
over hvert portrett.

Gjøgler, komitéansvarlig
(Håkon Magne Bye)

Fut, økonomiansvarlig
(Siri Hartvedt Nordén)

Trubadur, PR- og
kommunikasjonsansvarlig
(Erik-Anant Stedjan Narayan)

Lovn, arrangementansvarlig
(Solveig Strand)

Gjøgleren har ansvaret for
å holde liv i komitéene og
er deres høye beskytter,
og sørger for god
informasjonsflyt og samarbeid
mellom kommitéene og styret.

Futen har til enhver tid
oversikt over penger som
flyter ut, inn og som blir
værende i organisasjonen,
samt organisasjonens
økonomiske helse totalt sett

Trubaduren har ansvaret
for EMILs kommunikasjon,
samt drift av EMILWeb og
organisasjonens sosiale
medier, utarbeidelse av
kommunikasjons- og
blesteplaner.

Lovnen er styrets
arrangementsansvarlig og har
ansvaret for å planlegge og
gjennomføre EMILs velkjente
arrangementer..

Kongsknekt, leder
(Henrik Gjemdal)

Hyrd, fadderansvarlig
(Linnea Espevik)

Viseknekt, nestleder og
næringslivsansvarlig
(Håkon Eidsvik)

Kongsknekten er
linjeforeningens øverste
leder, og leder og har kontroll
på aktiviteten i EMIL og
opprettholder god kontakt
og samarbeid internt og
eksternt.

Hyrden passer på at 1. klasse
får den best tenkelige starten
på energi- og miljøstudiet, og
NTNU forøvrig, samt være en
sosial og omgjengelig person.

Viseknekten er
kongsknektens høyre hånd,
og har også ansvar for
samarbeidet EMIL-styret
har med næringsliv og andre
bedriftsrelaterte institusjoner
på NTNU.
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ManneKom
er den mandige
versjonen av KvinneKom,
og her er det fritt spillerom
til å slippe løs manndommen
i barske aktiviteter som
vedhogging, mørkt øl og
whisky.

Høystemt
Er du en sjarmør? Liker du å synge?
Har du genetisk anlegg for å kunne gro
skjegg?
Dersom du svarte “ja” på spørsmålene over er Høystemt definitivt komitéen for deg! Høystemt er energi
og miljøingeniørenes herrekor for veltalende herremenn.
Her vil du få produktivt utspill for alle timene du har sunget
for deg selv i dusjen, samt muligheten til å bedåre all verdens
kvinner med vakker, flerstemt musikk!
Vi møtes en gang i uken for å øve på sanger som vi fremfører på
ulike EMIL-arrangementer så vel som eksterne oppdrag og kortreff. I tillegg arrangerer vi hvert semester en høytidelig konsert
sammen med de skjønne jentene i vårt søskenkor Pikestrøm,
og en hyttetur hvor vi blir bedre kjent med hverandre og
utvikler oss musikalsk.
Du trenger ingen forkunnskaper for å bli med. Alt som
kreves er at du ser bra ut med grønn tversoversløyfe. Så frykt ikke om du aldri har sunget i
kor før du kom til Gløshaugen, du er i
godt selskap! Bli med!

Teknologiporten
er et kontaktpunkt mellom
teknologistudenter og næringsliv.
De arrangerer bedriftspresentasjoner
for studentene (slik som LINK gjør), men
deres presentasjoner inkluderer alle som
går på IVT-fakultetet. Teknologiporten eies av
linjeforeningene på IVT-fakultetet, og gir alt av
overskudd tilbake til linjeforeningene, basert
på hvor mange studenter fra hver linje som
kommer på bedriftspresentasjonene. Det
gagner derfor både deg selv og EMIL
dersom du drar på teknologiportens
bedriftspresentasjoner.

EMIL-Link
LINK er næringslivskontakten til
Energi og miljø- ingeniørenes linjeforening.
Kort sagt betyr det at komiteens hovedformål er å
opprette kontakt mellom studenter og bedrifter under
studietiden. Dette gjør vi gjennom å arrangere bedriftspresentasjoner, minglekvelder, seminarer, og fagdager. LINK
består av tre undergrupper: Bedriftskontakten, Web & Marked,
og Fagkom. De to første tar seg av LINK´s oppgaver vedrørende
gjennomføring av bedriftspresentasjoner og oppdatering av nettsiden
med jobbannonser og sponsorer, mens Fagkom jobber med den faglige
kvaliteten på studiet, med å arrangere eksamenskurs, og med diverse
seminarer. Å være med i LINK er en utmerket mulighet til å gjøre seg
kjent med næringslivet, knytte kontakter, og ha et viktig, spennende, og
ikke minst sosialt, verv som er bra å ha med seg videre. I tillegg er du
med på å hjelpe vår kjære linjeforening ved at jobben vi gjør bidrar
mye til linjen økonomisk! Vi kommer til å holde opptak rett i etterkant av fadderperioden, så om du kunne tenke deg å bli del av
en super gjeng som bidrar ekstremt mye til linjeforeningen
håper vi å se deg på opptaket!
Om du lurer på noe, er det bare å ta kontakt på
link-styret@emilweb.no

Komitéene på
EMIL

ØlKom
er for deg som virkelig
setter pris på øltyper av mange
slag, i stedet for bare billig
pils. Komiteen arrangerer bl.a.
bryggekurs, ølsmaking og leverer
selvfølgelig masse deilig øl til
kjelleren!

RevyKom
Revyen er vårsemesterets
store høydepunkt,
der Maskin og EMIL sammen lager et
kalas av en forestilling. Det hele starter om
høsten med ukentlige sammenkomster som
skaper latter, glede og et unikt samhold og etter
noen intensive uker på vårparten er det ”showtime”. Revy er for alle og derfor trengs også alt
av folk. Man dan bidra innenfor kostymer og
kulisser, band, PR, event, økonomi, koreografi,
lyd og lys og selvfølgelig trenger vi også
skuespillere og scenearbeidere. Så ta
med deg ditt engasjement og bli
med!
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FestKom
er EMILs arrangementskomité som holder de morsomste og mest beryktede festene i
linjeforeningen.
Festkom har lange tradisjoner i
EMIL og er en av linjeforeningens eldste
og stolteste komité. For en Festkommer er
ingen anledning for liten til å ta seg en fest,
og vi arrangerer alt fra stilfulle og staselige fester, til rølp med hjemmelaget
vin og klinegaranti (spør fadderen
din).

MediaKom
lager blant annet
Vannmagasinet og
fadderbarnpamfletten, i tillegg
til å ha det sosialt og drikke vår
hjemmebryggede presseøl på
EMIL-kontoret. Oppdag dine
kreative sider med oss!
IdrettsKom
Her møtes sporty EMILere på joggeturer, gymtimer
og håndballtreninger. I tillegg
arrangerer vi sportslige arrangementer som EMIL-lekene, skiturer,
futsalturneringer og volleyball. Alt
er fullstendig lavterskel, så her
er det bare å slenge seg på!

ÅreKom
er gjengen som er
ansvarlig for å arrangere
Emils årlige tur til skistedet Åre
i Sverige. Denne turen lover herlige skiforhold, og god stemning
på tvers av trinn og linjer. I år
er vi en stor gruppe som kan
garantere en forglemmelig tur.

Pikestrøm
er EMILs nydelige
kvinnekor, og består av
omtrent 20 aktive medlemmer
fra alle årstrinn. Dette er komitéen
for deg som liker å ha det gøy både
med sang, litt show og i generelle
sosiale omstendigheter. Og ja, vil
være med å skape vakre toner
med andre sangglade
piker!
KvinneKom
er komitéen for alle de
flotte jentene på EMIL. Her
arrangeres det alt fra vinkvelder,
middager og hytteturer, til
generelt kos og latterstunder. Hvis
du har lyst til å skape gode minner
med andre jenter på tvers av
trinnene, er dette komitéen
for deg!

16

MiljøKom
er komitéen for den miljøengasjerte
EMILer: EMILs grønne komité. Vi jobber
med å få studenter til å tenke mer miljøbevisst og
samtidig ha en flott studietid, for MiljøKom har fokus
på miljø både i betydningen klima og det sosiale miljøet på
EMIL.
I løpet av årene har MiljøKom hatt kampanjer som ”Ett-tørker-nok” og ”Trær er venner, ikke papir” som begge skal minne
studenter på at et lavere papirforbruk sparer miljøet, og hvert år
står MiljøKom bak hyggelige arrangementer som juleverksted og
eksamensgrilling i eksamensperioden for alle EMILere. Våren 2016
arrangerte vi for første gang Klimadagen i samarbeid med Tekna og
Symbiosis, et arrangement med fokus på hvordan man kan kombinere klima og karriere, og det er satt på planen for 2017 også! Hvis du
syntes dette hørtes ut som en komité for deg eller om det er noe
du lurer på, er det bare å møte opp på ett av våre møter eller ta
kontakt med MiljøKom-leder Anne Marthe Christensen,
amchrist@stud.ntnu.no
Alle som vil kan bli med i MiljøKom, det er
ingen opptakskrav!

KlatreKom
er komiteen for deg
som liker å klatre, eller deg
som enda ikke vet at du liker
det. Om vinteren driver vi med
buldring inne, mens til sommeren klatres det også ute.
Alt vi gjør er lavterskel og
passer for alle nivåer.

PrEMIL League
er komiteen for
alle som liker sport. De
arrangerer mye forskjellig som
omhandler sport, alt fra å se fotball sammen til å spille curling. I
tillegg har de ulike konkurranser i form av tipping blant
medlemmene sine.

KjellerKom
Kjære fadderbarn: Gratulerer med
valg av riktig linje! Kjelleren er et sosialt
samlingspunkt og tilfluktssted for alle EMILere i
en ellers tung studiehverdag. Her blir det ofte arrangert
vorspiel og fester. På kjelleren er det alltid god stemning, og
det er ikke ukjent å høre «They say I was in Kjelleren, but i can’t
remember». Det er kjellerkom sin oppgave å arrangere fester, stå
i baren og vedlikeholde kjelleren. Men i vår ble dessverre kjelleren
lagt ned på grunn av manglende brannsikkerhet. Vi i kjellerstyret
jobber derfor intensivt med å få kjellerne tilbake – slik at også du kan
få mulighet til å oppleve kjellerens mange magiske sider. Og selv om
dette er en tidkrevende prosess, lover kjellerkom at de i mellomtiden
skal holde deg opptatt med mange sosiale og morsomme begivenheter. Vi kommer til å fortsette å arrangere morsomme vorspiel og
aktiviteter, slik at man blir kjent med både unge og gamle EMILere,
og slik at EMIL kan opprettholde dette fantastiske, sosiale
tilbudet. Noen av de tidligere arrangementene vi har hatt, har
vært togaparty, afterski, glowstick party, gatsbyfest og
«full før barnetv»-fest, for å nevne noen. Med andre
ord – stay tuned! Vi gleder oss masse til dere
kommer!
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KontoKom
er komiteen for
deg som har lyst til
å lære deg regnskap
og samtidig gjøre en
uvurderlig jobb for
linjeforeningen.
MusikkKomP
gir deg muligheten til å
spille i band! EMILs nye band,
Bare EMIL band, spiller ofte
på arrangementer, og lager
alltid god stemning med
kjente og ukjente låter.

HytteKom
er kommiteen som
holder på med mulighetsstudie og konsekvensutredning
for en framtidig EMIL-hytte.
Opptak av eksklusive medlemmer med god hyttekompetanse
ønskes til opptak våren
2016!

LydKom
er en gruppe med
lydnerder som synes
høyttalere, lyskastere
og mikrofoner er gøy, og
har som hovedfunksjon
å administrere EMILs
lydanlegg.

Energi FK
omfatter våre egne
tøffe fotballag - for både
gutter og jenter. Med
høy popularitet og høyt
ferdighetsnivå er det ikke alle
som kommer med; disse
vet virkelig hvordan å
sparke baller.

Klovneløpet
er et EMIL-oppstartet
veldedighetsløp der
alt overskuddet går til
Sykehusklovnene på St. Olavs
hospital, som jobber for å gjøre
hverdagen litt lysere for de
syke barna. Arrangementet
trenger folk av alle slag!

InterKom
is one of the student
societies at NTNU. The
purpose of InterKom is to be a
social arena where international
students and Norwegians get
together throughout the year.
Events range from dinners,
tours, quizzes, hikes,
sporting events and
more.

KomPåTur
drar ut på tur og er
faktisk aldri sure! De
arrangerer turer omtrent
én gang i måneden, blant
annet hytteturer eller
surfeekskursjoner, i tillegg
til koselige søndagsturer i
nærområdet.
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EnergiKontakten, eller EK, er EMILs organiserte næringslivsnettverk. EK er bygd opp av tre deler:
NTNU, EMIL-studentene og næringslivet. Det er en av de viktigste organisasjonene EMIL har å støtte
seg på, fordi EK bidrar med en betydelig sum penger til linjeforeningen og støtte til ekskursjonene i
førsteklasse, andreklasse og fjerdeklasse.
Over 40 bedrifter er medlemmer, og betaler medlemskontingent hvert år for å få fortrinn på å
komme i kontakt EMIL-studenter - dere.

GRATIS PIZZA
Teknologiporten tilbyr mer enn gratis pizza til sine medstudenter. Vi lager plattformer
hvor du som student kan komme i kontakt med næringslivet, og din fremtidige
arbeidsplass.
Teknologiporten eies av de syv linjeforeningene på IVT-fakultetet, og alt vårt overskudd
betales ut til linjeforeningene. Dette gjør oss til en non-profit organisasjon.
Vi drives utelukkende av engasjementet til frivillige studenter, og i høst så trenger vi
flere. Hvis du kunne tenke deg å være med i et virkelig engasjerende miljø, med frihet til
å skape gode arenaer for dine medstudenter og ta del i Trondheims unike vervkultur. Da
synes vi du burde sende inn en søknad på Teknologiporten.no

Søknadsfrist 28.08
For å søke og få mer informasjon, besøk
www.teknologiporten.no
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STUDENTVISER
Skålesang
Å, dette skal være (---) sin skål.
Hurra!
Ja, dette skal være (---) sin skål.
Hurra!
Og skam for den som ikke
(---) sin skål vil drikke.
(Det drikkes)
Hurra, hurra, den skålen var bra.
Hurra!

Lambo
Kor
Se der sitter en fyllehund, mine
herrer lambo.
Sett nå glasset for din munn, mine
herrer lambo.
Se hvordan hver dråpe vanker
nedad halsen på den dranker
%Lambo, lambo, mine herrer
lambo%
(Repeteres til vedkommende
verset er rettet mot har drukket
opp.)
Solo
Jeg mitt glass utdrukket har
Kor
mine herrer lambo.
Solo
Se der fins ei dråpen kvar
Kor
mine herrer lambo.
Solo
Som bevis der på jeg vender
flasken på dens annen ende
Kor
%Lambo, lambo, mine herrer
lambo%
Hun/han kunne kunsten hun/han
var et jævla fyllesvin.
Så går vi til neste mann og ser hva
hun/han formår.

Nu klinger igjennom
den gamle stad
Nu klinger igjennom den gamle
stad på ny en studentersang
og alle man alle i rekker og rad
svinger opp under begerklang,
og mens borgerne våkner i køia og
hører den glade kang-kang,
stemmer alle mann, alle mann, alle
mann, alle mann, alle mann, alle
mann.
REF:
Studenter i den gamle stad ta vare
på byens ry!
Husk på at jenter, øl og dram var
kjempenes meny.
Og faller I alle mann alle, skal det
gjalle fra alle mot sky:
La’kke byen få ro, men la den få
merke den er en studenterby.
I denne gamle staden satt så
mangen en konge stor,
og hadde nok av øl fra fat og piker
ved sitt bord,
og de laga bøljer i gata når hjem i
fra gilde de for,
og nu sitter de alle mann alle i
Valhall og traller til oss i kor.
REF:
Studenter i den gamle stad ...
På Elgeseter var det liv i klosteret
dag og natt:
Der hadde de sin kagge og der
hadde de sin skatt.
De herjet i Nonnenes gate og
rullet og tullet og datt,
og nu skuer de fra himmelen ned
og griper sin harpe fatt.
REF:
Studenter i den gamle stad …
Når vi er vandret hen og staden
hviler et øyeblikk,
da kommer våre sønner og tar opp
den gamle skikk:
En lek mellom muntre butuljer
samt aldri så lit’ erotikk.
Og så sitter vi i himmelen og
stemmer opp vår replikk:
REF:
Studenter i den gamle stad …

Kua
Kua den har fire bein og hesten
den har mule,
og alle jenter gleder seg til de
skal ut oooooog ...
reise til Amerika og skaffe nye
venner.
Hva faen er det du tar meg for?
Jeg tar deg for en femmer!
Hei, skål!

Andra sidan
Halve forsamlingen roper:
Andra sidan är ni klara!
Hvorpå den andre halvparten
svarer:
Jajamensan, fattas bara!
Alle:
ÅÅÅÅÅ SUPA!

Bayer i hånden
Jeg er født med en bayer i hånden
og sådan har jeg tenkt meg at jeg
også ville dø.
Jeg drikker øl til jeg oppgiver
ånden, la døden komme langsomt
av seg selv pø om pø.

Barnestemmar
Halve forsamlingen roper:
Ja, vi har vora, klara
barnestemmar kvar, men har ni
era, klara barnestemmar kvar?
Hvorpå den andre halvparten
svarer:
Ja, vi har vora, klara
barnestemmar kvar, men har ni
era, klara barnestemmar kvar?
Og slik fortsetter det til en av
sidene har gitt seg!

Sjekkereplikker for EMILere
Fadderuker er høytid for flørt og romanse. Du har kanskje allerede lagt din elsk på den
digge blondinen i faddergruppa, eller kanskje kjekkassen ved siden av deg vekker franske
følelser? Uansett om du er på utkikk etter et langvarig forhold eller en het natt har vi samlet
et knippe sjekkereplikker som garantert medfører suksess hos din utkårede EMILer! (Og JA,
disse fungerer ekstra godt på fadderne!)

Det ser ut som du kjeder deg, skal jeg gi deg litt spenning?
Bli med meg hjem, jeg har pluss-hus.
Mitt brød er økologisk, beibi.
Kroppen kan faktisk fungere som en liten spenningskilde! Skal vi
koble oss sammen og måle utladningen?
Kan jeg koble deg til solcellepanelet mitt? Du simpelthen stråler!
Jeg kan finne ditt globale maksimum, men da må vi derivere vekk klærne først.
Du er mitt hjertes varmepumpe!
Har du sjekket entalpi-tallet ditt i det siste? For du er HOT!
Jeg kunne ønske jeg var din deriverte så jeg kunne ligge tangent til dine kurver.
		

Jeg har kabelen som passer til din inngang. 		
Vi kan redde miljøet hvis vi dusjer sammen.
Vil du være med meg hjem og gjøre det ohm-at og ohm-at?
Jeg er med i MediaKom!

ruka helt
er fra fadde r/
d
d
a
sl
n
in
d
/sladde
P.S. sen
emilweb.no
anonymt på

Vlad is awsome!

