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Leder
FOR en fadderperiode dette har vært, dere! Opplegget disse første 

ukene er skapt for at nye Energi og Miljø-studenter skal finne seg 

til rette i Trondheim by, på Gløshaugen og i det sosiale miljøet in-

nenfor vårt fantastiske studium, og i år har vært en suksess ove-

rens med tradisjon. Denne redaktøren har i hvert fall som fadder 

kost seg til ytterpunktene, så mye at hun prydes av tegnefilmaktig 

kul i pannen, en uimotståelig hes røst og forstuet albue grunnet 

dans etter tre dager.

Kjære alle fadderbarn, håper dere er fornøyd med studievalg (det 

bør dere være!) og at dere nå er motiverte og gira på deres første 

semester på Energi og Miljø, samt at dere har funnet venner og 

likesinnede i deres klassekamerater. I år skal dere gjennom intens 

skolehverdag, men også utrolig mye kule arrangementer i alle 

farger og fasonger. Det er ikke annet å gjøre enn å glede seg!

For mange kan fadderperioden oppsummeres i ett “ord”: YOLO.
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15. Klovneløpet
16. Hyttetur med småbarna
17. Fadderperioden 2012
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EMIL-eden (MÅ KUNNES!)
“Lær oss gleden over de enkle ting,

 og latter som ikke har ondt i sinn,

forlatelse fri for baktanke, 

og kjærlighet til alle mennesker under solen.”
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“Sommeren” er endelig over, og din tid som Energi 

og Miljø-student har omsider begynt. Uavhengig om 

dette er ditt første møte med den fantastiske barte-

byen, eller om du er en rutinert geit som simpelthen 

prøver et nytt beite, så ønsker vi deg velkommen til 

det vi mener er den beste  studieretningen NTNU har 

å tilby. Vi håper at du har fått en forrykende start på 

skoleåret og det som forhåpentligvis blir to fadder-

uker du sent vil glemme. 

Trondheim er en lekker by, og studentlivet her gjør det 

mulig å ha en frekk affære mellom innsatskrevende 

fag, sosiale aktiviteter og frivillige engasjement. Hvis 

du er ny i spillet, kan det hele virke umulig i begyn-

nelsen. Det er rett og slett for mye du skal ha tid til. 

Men gjør det du har lyst til, balansen kommer etter 

hvert.  

Vi håper at Trondheim og studieretningen lever opp til 

forventningene dine, og slår til med en overraskelse 

eller fem. Har du noen partikulære spørsmål er det 

bare å huke tak i hvem som helst. Vi er en likesinnet 

gjeng som alle har vært i samme sko som deg. 

Lykke til videre på reisen, unge EMILere!

Med vennlig hilsen

  EMIL-Avis

PS: Vi salutterer også vår nylig avtroppede redaktør Rikke 

Hannevik. Du vil bli savnet og ringt ved jevne mellomrom 

for spørsmål og slikt!

Gullkorn
& full-korn

Etter nesten gjennomført “Jag-

et” hadde fadderbarnet fått i 

seg en god del pils: “Nå er det 

ikke meg, nå er det bare pikken 

min som drikker!”

Mannlig Bærum-blondine til fad-

derbarnet sitt: “KAN jeg få 

vise deg hundebilder?” *puppy-

face*

Danseglad kvinnelig fadder et-

ter å ha blitt lei samtale med 

jevnaldrende går på førstis-

jakt: “Jeg skal gå og finne 

danseapen min!”

Meget beruset styremedlem til 

en uheldig markise under rebus-

løpet: “BBLLEEAARGGHHGHHGH!!!”

Bondegutt (3. kl.): “Hvis det 

blir krise, og den rette jenta 

ikke dukker opp innen 10 år, 

da melder jeg meg på Jakten på 

Kjærligheten!” 

Hørt på faddervors: “Ta en 

slurk med Antibac ...“

Facebookstatus fra nattestid: 

“Du vet at live dit er BORING 

når du SER ALLE Barbie filmene 

på rad... FML...”

“Du tuller ikke med en sulten 

mann!!!” (til tre menn som 

lurte sulten EMIL-student til å 

tro at 7 Eleven var åpen klok-

ken 00:28)

Hilsen fra Avis-komiteen
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Hilsen fra EMIL-styret
  Forfattere: EMIL-styret

Kjære alle nye og gamle EMIL-studenter.

Takk for en utrolig fadderperiode! Vi håper både førsteklassinger, faddere og andre har hatt det minst 
like morsomt som vi selv har hatt det. Det har vært mange og lange timer på kontoret, men all jobbing 
til tross, vi har virkelig storkost oss! Vi håper dere også sitter igjen med mange gode minner fra fester 
på Studenten, rebusløpet “Jaget”, ulike aktivitetsdager, hytteturen og mye annet. Vi vil gjerne rette en 
stor takk til alle komiteer og andre ivrige sjeler som har bidratt til å gjøre denne fadderperioden virkelig 
storveis!  Nå er det bare å glede seg til Klovneløpet 6. september og Immatrikuleringsballet 8.septem-
ber. Renselsen finner sted samme dag som ballet, slik at dere kan gå på ballet i deres fineste stas som 
vaskeekte EMILere. Hvilke prøvelser som venter dere vil bare tiden vise.

Mange klemmer fra EMIL-styret

Litt om oss:

Eia er vår alles kjære 
kongsknekt, altså lederen. 
Trygge samtaleemner er 
Mannekom og Energi FK. 

Sistnevnte kan du gjerne 
også ta opp med Vemund, 
som er viseknekt, ar-
rangementsansvarlig. 
Vemund er dessuten man-
nen bak de fantastiske 
EMIL-sangene dere har lært 
å kjenne godt disse første 
ukene.

Apropos musikk, må vi 
nesten videre til dronningen 
av å synge og danse med 
til blant annet Gabrielles 
«Ring meg». Dette er for så 
vidt Silje, som når hun ikke 
synger har kontroll på øko-
nomien med tittelen fut.

Vi har også den svært musi-
kalske Martin, trubaduren 
(AKA PR-ansvarlig), som 
spiller saksofon i The Funk-
tions, vårt utrolige linje-
foreningsband som vi så på 
EMIL-festen på Samfundet.

Kristian, vår hyrd, er et 
annet musikalsk menneske 
og den som holdt fadderne 
i tøylene under fadderperi-
oden.

En annen som er flink med 
tøylene er gjøgleren Malin, 
som holder orden på alle vår 
energiske komiteer. Enda 
godt Malin er minst like en-
ergisk selv.

Til slutt har vi Nora som er 
skalden/sekretæren  og 
derfor vil sende dere infor-
masjonsmail med jevne mel-
lomrom. Vær så snill og les 
dem, ellers blir hun trist og 
må trøstespise kake.
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Skrekknostart: Kleinhet og grupperefleksjon
  Forfatter: Bjørn Erik Rasmussen

Du har ikke følt deg så fremmed på 
mange år. Du ble tvunget inn i en 
bygning som visstnok er kjent som 
”Glassgården”. Gruppen har blitt 
spent fast rundt et bord du aldri har 
sett maken til før, og det lukter som 
om noen har dødd i rommet. Du gjør 
et ærlig forsøk på å beholde fatnin-
gen, men klaustrofobien du aldri har 
hatt dukker plutselig opp. Hvem er 
alle disse menneskene, og hva gjør de 
her?

Du kan ikke unngå å føle den første 
dråpen med svette som kommer til liv på 
din fantastiske panne. I et lite øyeblikk 
prøver den å bekjempe gravitasjonen, 
men kampen er fort over, og det som en 
gang i tiden var en søt og uskyldig dråpe 
med svette, har nå slått seg sammen med 
sine brødre, og det er en liten hær som 
sildrer nedover kinnbenet ditt.

Du bestemmer deg for å ta en rask titt på 
sidemannen. Sakte og usikkert fører du 
blikket over på din nabo, og du oppdager 
fort at han utkjemper den samme krigen 
som deg. I en brøkdel av et sekund har 
dere øyekontakt, fordi du trenger nemlig 
ikke lengre tid på å se frykten som kon-
trollerer øynene hans. Akkurat der og 
da tar du deg sammen. Du har sett en 
skadeskutt hjort, og tiden er inne for å 
gjøre noe. I et svært rolig tempo, kanskje 
altfor rolig, løfter du din klamme hånd og 
sikter deg inn på hans.

Noen få sekunder sendere møter klam 
hud enda mer klam hud, og du har gått 
igjennom et slags ritual med din side-
mann, men dere mangler ennå å dele 

navn. Etter en pinlig situasjon hvor dere 
presterer å snakke samtidig, får dere 
endelig utvekslet navn. Du har glemt 
navnet hans allerede, men hvilken rolle 
spiller det? Du har gjort din plikt. Men så 
vender du på hodet, og legger merke til 
at det sitter fire andre mennesker rundt 
bordet. Med et dypt og emosjonelt sukk, 
begynner du igjen å holde på med ditt.

Du har kun nådd å hilse på halvannen 
person, når en person i rommet reiser 
seg brått opp. Den begynner å mumle 
noe på et fremmed språk, og ikke lange 
stunden etterpå har den delt ut en fryk-
tinngytende papirbunke til hver og en. 
Blikket ditt låses på papirene. Du hører 
at andre har begynt å bla igjennom, men 
du har ennå ikke opparbeidet nok mot 
til å se på neste ark. For deg føles det ut 
som at tiden har stoppet, og at det som 
ligger foran deg er djevelen selv. Men 
så bestemmer du deg for å åpne papir-
bunken …

Du ser det nok ikke selv, men disse to 
ukene ender alltid godt. Riktignok må 
du kjempe deg igjennom ett tornekratt 
av klein teambygging, utbygging av 
vannkraftverk og gresk matematikk, 
men resultatet er det samme hvert år. 
Du sitter der, totalt forvirret, usikker på 
ferdighetene dine, og redd for at dette 
eventyret skal gå rett i dass. Heldigvis 
for deg, er det akkurat slik Teknostart 
skal fungere. Alle har sittet i den samme, 
vonde stolen som du har. Disse ukene 
skal ikke gjøre deg smart. Bruk tiden og 
kreftene dine på å bli kjent med resten 
av klassen din, det er det beste du kan 
få ut av Teknostart. 

5
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Du har begynt å studere – hva innebærer det?
  Forfatter: Bjørn Erik Rasmussen

Dette er til deg som smaker på stu-
dentlivet for første gang. Livet som 
student i Trondheim veksler mellom å 
være særdeles stressende, og så fan-
tastisk at du glemmer alt som heter 
øvinger, fag og eksamen.  Du kommer 
fort til å bemerke at det er visse ting 
som er essensielle i vår hverdag, og jeg 
skal peke ut noen av dem for deg.

Øvinger er obligatorisk arbeid som du ikke 
slipper unna. Dette er innleveringer som 
hjelper deg med å lese jevnt og trutt igjen-
nom et semester. Dessverre kan de til tider 
koste deg en god del timer som du helst 
skulle brukt på noe annet. Men fortvil ikke, 
vi studenter har våre metoder …

Begrepet «koking» kommer du til å høre 
mye om i løpet av ditt første semester. Nei, 
din mor kommer ikke til å koke potetene 
dine lenger, men det er ikke det dette han-
dler om. Noen ganger kommer timeplanen 
din til å være så skakkjørt og full, at tiden 
du har til å gjøre øvingene på ikke strekker 
til. Det er situasjoner som denne, at du står 
overfor et vanskelig valg: skal du la være å 
gjøre øvingen, eller skal du koke den? Selve 
kokingen får du finne ut av på egen hånd, 

men jeg kan fortelle deg at det ikke in-
nebærer en kjele eller vann. 

For mange er kaffe et nøkkelord i hverda-
gen. Kanskje sitter du i den båten allerede 
- og for all del, det er en oppkvikkende 
båt å sitte i - men flere av dere har nok 
overlevd uten kaffe i 20 år, og har store 
planer om en koffeinfri hverdag i mange 
år fremover. NTNU byr på lange og travle 
dager, og kaffe er en livredder disse da-
gene. Spesielt i eksamensperioden skal du 
ikke undervurdere verdien av koffein.

Er det én ting den gjennomsnittlige stu-
dent konsumerer mer enn kaffe, så er det 
øl. Det hagler med unnskyldninger for å 
drikke de gangene man kan, og en bety-
delig del av studielånet investeres i alko-
hol. 

Det beste sosiale miljøet som eksis-
terer finner du i Trondheim. Studenter 
er likesinnede og sosiale mennesker, og 
du kommer til å møte nye og fantastiske 
mennesker svært ofte. Hvis du er dårlig 
med navn, så ønsker jeg deg bare lykke 
til …
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EMIL fra A til Å
  Forfatter: Lovinda Ødegården & eldre fadderspesialers skribenter

A – Avis: EMILs fjerde linjeforeningsmakt, 
selvutnevnt sovende vaktbikkje og er det fan-
tastiske skrivet du nå leser i. Ingen ting er for 
stor eller smått, seriøst eller tullete. 
B – Badekarpadlingen: Konkurransen der 
førstek lassinger fra alle siv.ing.-linjene virkelig 
får vise hva de er gode for. Villere, våtere og 
mer illeluk tende eventyr skal man lete lenge 
etter! Etter et dessverre knusende tap i fjor, 
er EMIL klar for å gjeninnta tronen som mes-
ter i Fartskar! Gi alt!
C – Candiss: Det fantastiske jentekoret til 
Studentersamfundet iført rosa snekkerbukser 
som lusker rundt i byen. 
D – Dragvoll: De mytiske skrifter sier at det 
stud eres der. Det skal visstnok befinne seg 
“østenfor sol og vestenfor måne” (på andre 
siden av om kjøringsveien). 
E – EMIL-Elgen: Alles nye favorittdyr. Dukker 
opp med jevne mellomrom, og svarer visst 
på alle spørsmål du måtte ha. Bare se etter 
denne karen.

F – F: Karakteren som gir deg fripass til 
“sommer lekene 2013”, og den gode stemnin-
gen i begyn nelsen av august. 
G – Galla: (se også H) Da stu denter ikler 
seg det fineste de måtte ha i kles kapet, og 

staser seg med daljer og bånd. Ball er en 
typisk slik anledning. EMIL-ballet finner sted 
etter Renselsen (se R) i september. På ball er 
det meget viktig å ha lært seg studentenes 
nasjonal sang, ”Nu Klinger” (side 12) 
H – Hovedbygget: Også kalt “Harry Potter”-
slottet av noen. En av de fire første byggene 
bygget på campus, og ble 100 år i 2010. Ikke 
vanligvis et sted for forelesninger, men veldig 
kult for oppdagelsesferder. 
I – ISFiT: den Internasjonale Studentfestiva-
len i Trondheim. I februar kommer drøssevis 
av uten landske studenter og fredsprisvinnere 
på besøk til byen. Vil du bli inspirert av sterke 
talere på dagen, danse samba til beina ikke 
klarer mer om kvelden og spise nattmat med 
en Indonesier, en Nigerianer, en Chileser og en 
Canadier, er dette absolutt festi valen for deg. 
J – Janus: Bergensk ullvarefabrikk kjent for 
god kvalitet, noe som ikke kan sies om linje-
foreningen med samme navn. 
K – Kjelleren: Sosialt samlingssted for EMIL-
stu denter. Ligger på Moholt studentby i bygning 
29, buss 5 merket Dragvoll (se D) tar deg dit. 
Løse rykter in dikerer at festene der er hinsides 
all fornuft. Og rimelig fuktige.
L – LINK: Bindeledd mellom studenter og bed-
rifter. Fikser bedriftspresentasjoner med masse 
gratis mat og øl. En viktig del av middagene 
gjennom året får du av EMIL-Link. 
M – Magneten: Kantinen på EL-bygget. Yndet 
møtested for både komiteer og generell fjas-
ing. NTNUs beste grøt serveres der hver fre-
dag, som antakeligvis er da kantinen er på sitt 
fulleste.
N – Naturen: Noe en ekte EMILer i teorien skal 
bry seg om. Alle ser på Energi og Miljø-studen-
tene som “de som skal redde verden”, og vet 
du hva? Det skal vi faktisk. 
O – Ombul: Ombul og readme er linje-
foreningsavisene til henholdsvis Omega og 
Abakus. Skulle du mot all formodning være 
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ekstremt betatt av dystre håndtegnede illustras-
joner eller lange analyser av siste verson av 
Ubuntu, er dette aviser du burde følge med på. 
readme har blant annet kommet med statistiske 
grafer over “EMLI-Avis” sine språkfeil, og i år er 
deres skjeggete redaktør en gammel venn/fiende 
av EMIL-Avis’ redaktør. Kan bli spennende.
P – Påske: Eneste midt-i-semesteret-ferie vi får. 
Men før påske garanteres en lat termild opplev-
else når EMIL og Smørekoppen lager revy, som 
hvert år blir braksuksess. Arrangementer med 
påskekos finner ofte sted.
Q – Quiz: En fin ettermiddagsaktivitet. Få med 
deg noen venner og stikk på et av Trondheims 
mange steder som arrangerer quiz. 
R – Renselsen: Opptaket til EMIL. Hvorfor? 
Fordi urene må renses før de kan tre inn som 
medlem i linjeforeningen. Hvordan? “Vi snakker 
ikke om Renselsen”. La oss bare si at navnet i 
seg selv er ironisk. Mwahahaha.
S – Styret: En gjeng på 7 personer som virrer 
rundt i finstas og flosshatt som alltid er her for 
deg og spørsmålene dine. Du kan stille til valg 
til styret under generalforsamlingen som foregår 
senere i år og gi ditt bidrag til at EMIL fortsetter 
å være den beste linjeforeningen på Gløshaugen. 
(se også s. 4) 
T – Tulla deg bort? Spør den allvitende Info-
Hilde. Denne damen sitter på Infohjørnet på 
EL-bygget, og kan hjelpe deg med det meste 
du lurer på om NTNU eller universet. Forundrer 
oss ikke om hun vet hva meningen med livet er 
også. 
U – UKA: Norges største kulturfestival, i bredde, 
lengde, besøkende og begeistring. UKA og ISFiT 
arrangeres annenhvert skoleår. Å være med å 
arrangere en av disse festivalene er et must for 
alle som vil få mest mulig moro ut av studietida.
V – Vindmøller: Vi liker vindmøller. EMIL har 
også sin egen flotte vindmølle på Smøla Vind-
park som heter “EMIL in Ventus”. 

W – Web: Nærmere bestemt EMILweb. Vår 
splitter nye nettside der du har alt på ett sted. 
Her finner du nyheter, info om komiteene, 
avisarkiv, FAQ osv. og masse mer.

X – X-faktor: EMIL har tidligere vært rep-
resentert med braksuksess (alt er relativt) i 
Norske Talenter. http://www.youtube.com/
watch?v=HtsnHzyVKCU 
Y – Yttertøy: I form av allværsjakke, Trond-
heims nasjonaldrakt. Det er bare å investere 
mens du fortsatt har det store studielånet på 
konto, for “allvær” er et ord som er gift med 
ordet “Trondheim”.
Z – ZzzZZzZzz: Velkjent fenomen på lese-
salene i eksa mensperioden og i forelesninger 
dagen derpå.
Æ – Ærlighet: En god egenskap for en god 
EMILer. Men om du kaster panteflasker i sø-
pla, er kanskje en hvit løgn på sin plass.
Ø – Øl: Studentens viktigste “nærings”kilde. 
Husk, man blir mett av øl, men ikke full av 
havregryn. Lurer du på hvor alle Lånekasse-
pengene ble av, er øl garantert hovedskurken 
bak ranet.

Å – Åre: Skisted i Sverige og åsted for fyll, 
fanteri og masse moro. Årlig tur til Åre skjer 
rundt nyttår, koster en liten pengesum, men 
er absolutt en event å være med på. 
(PS: Ikke stagedive ned trappen, da knekker 
man tenner.)
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Trondheim by for dummies (eller ikke-trøndere)  

 Forfatter: Lovinda Ødegården & fadderspesialers skribenter

Midtbyen – Sentrum av Bartebyen med 
høy tetthet av butikker og ute-steder. 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, kul-
tursenteret Ramp og forretningskonseptet 
Gratisbutikken.
Solsiden – Nyoppusset og vakker bydel 
med høy tetthet av fancy uteserverings-
steder. Fint strøk for fine mennesker.
Møllenberg – Ikke spesielt kjent for så 
mye, men et populært sted å bo blant stu-
denter.
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 Egon-
restaurant oppe i skyene, som også fungerer 
som et landemerke brukt til navigasjon i fol-
kesporten “nattorientering”.
Singsaker – (Uttales visstnok riktig “sings-
AAAker”) Kjent for sitt studenthjem/sommer-
hotell der det i blant holdes EMIL-arrange-
menter som klassefest.
Festningen – Stort grøntareal med tradis-
joner 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 – (Trenger nesten eget kart) 
Teknologiens slott med nærhet til nylig opp-
graderte 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, Gløshau-
gen og Lerkendal. Severdigheter omfatter Elge-
seter 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. (Gløs >>> Dragvoll).
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 – (Alias: “Heimal”, “Gokk”) Kommersielt 
område med store utsalgssteder, blant annet 
kjøpesenteret City Syd.
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Først, til alle lovende små EMIL-spirer 
som vil redde verden: det er klart vi skal 
få det til! Men av og til vil det komme 
stunder da selv den mest glødende miljø-
forkjemperen synes det blir litt vel tungt 
å forstå kompliserte Matlab-koder eller 
Taylor-rekker. Kanskje motivasjonen 
daler en smule. Da er det bare å ta seg en 
liten pause, finne fram til litt energi-poli-
tikk, og motivasjonen kommer løpende 
tilbake! Her kommer en smakebit. 

Før sommeren vil de mest ihuga EMIL-Avis-
leserne (om de faktisk finnes der ute) kanskje 
huske at vi hadde en liten artikkel om regjer-
ingas klimamelding. Av ukjente, kanskje eksa-
menstruende, årsaker, kuttet vi av artikkelen 
på det aller mest spennende (relativt sett, 
selvfølgelig). Men fortvil ikke! Klimapolitikken 
i Norge, og internasjonalt, utvikles i samme 
hastighet som fluer i sirup, og klimameldinga 
er derfor fremdeles mer eller mindre siste nytt 
på klimapolitikk-fronten:

EMIL-Avis klipper og limer mer i klimameldinga
  Forfatter: Astrid Ånestad

(Forrige gang fikk 
dere lese at regjer-
inga har som mål å 
nå et karbonnøytralt 
samfunn innen 2050. 
De ville blant annet 
øke CO2-avgiften på 
petroleumssektoren 
med 200kr/tonn, og 

opprette et klimafond gjennom Enova for å 
støtte teknologiutvikling for å redusere utslip-
pene fra norsk industri.) 
 
Et annet, relativt godt kjent klimagrep regjer-
inga vil ta er å styrke kollektivtrafikken: Hurra 
for InterCity-tog på Østlandet og dobbelt så 
mye sykkelveibygging generelt! Mer CO2-
rettede bilavgifter og utvikling av 2. generas-
jons biodrivstoff. Innen transportsektoren økte 
energiforbruket fra 1990 til 2010 med 40%. 
Regjeringa vil i tillegg øke karbonlageret i den 

norske skogen ved en aktiv, bærekraftig skogs-
foredling, i tillegg til utvikling av biogassanlegg 
fra husdyrgjødsel og avfall. (Altså litt “ikke vær 
slem, gi treet en klem”-politikk ute og går ...)

Men hva med de mer EMIL-relevante sektorene 
energibruk i bygg og fornybar energi?
I 2009 var energiforbruket i bygg 83 TWh, 
derav 70-80% fra el, ca. 7 fra olje, 7% fra bio 
og 4% fra fjernvarme. Regjeringa vil satse 
på bygging av energieffektive bygg. Kravene 
i byggteknisk forskrift skal bli passivhusnivå 
i 2015, og “nesten nullenerginivå” i 2020. Da 
skal oljekjeler dessuten være faset ut av bruk 
i husholdninger og til grunnlast i store bygg. 
Dessuten, “staten som byggherre og eiendo-
msbesitter er pådriver i arbeidet med energi-
omlegging og utfasing av fossile brensler i 
bygningsmassen”.

Når det gjelder fornybar energi i Norge virker 
det som at regjeringa er fornøyd med det de 
har gjort så langt for en stund, med tanke på 
innføring av el-sertifikater, samt at Enova skal 
få økt rolle innen teknologiutvikling. Inter-
nasjonalt vil regjeringa styrke Norfund over 
bistandsbudsjettet. Norfund gir støtte til kom-
mersielle investeringer innen fornybar energi i 
fattige land (som f.eks sammen med Statkraft 
i SNPower.) Med andre ord høres det for én 
gangs skyld kanskje ikke så ille ut fra regjerin-
gas talerstol med tanke på klimaet. Men det er 
kanskje ikke så rart, i og med at det tross alt er 
regjeringa som skriver stortingsmelding om sin 
egen politikk. 



114      2012    Fadderspesial

EMIL-Avis klipper og limer mer i klimameldinga
  Forfatter: Astrid Ånestad

Hva sier kritikerne?

Fadder-Sladder
Eks-EMILer som snek seg med på 

rebusløpet overrasket med å 

shotte ketchup for smiskepoeng.

Styremedlem (2. kl) ser ut til 

å imponeres STORT av folk som 

shotter ketchup.

Tredjeklassing la ut om sin 

forkjærlighet for rød neglelakk 

og strømpeholdere til et par 

tilfeldige damer på tilfeldig 

nach.

Sunnmørsgutt (3. kl) hadde 

gjesteopptreden i Se og Hør i 

løpet av sommermånedene.

Snøskred i form av et bedruk-

kent fadderbarn ble observert 

ved stengetid på Studenten.

Kvinnelig styremedlem tok 

med seg fadderbarn hjem den 

første(!) kvelden i fadderperi-

oden for så å snu ham i døra.

Fire eventyrlystne EMILere dro 

med seg forbipasserende In-

formatikk-student og crashet 

Delta(FysMat)-party på Samfun-

det, iført E-kostymer.

Selv om det er mye bra i klimameldinga, pekes 
det også på en del svakheter: Bellona peker blant 
annet på at det ikke er nevnt planer om CCS 
utenom anlegget på Mongstad, foruten å være 
skeptiske til CO2-avgiftsnivået generelt. Både 
miljøorganisasjonen ZERO og Oljeselskapenes 
interesseorganisasjon, OLF, tviler på at økningen 
av CO2-avgift på petroleumsnæringen vil ha noe 
effekt på CO2-utslippene i det hele tatt. (TU)

Den største tvilen generelt, ligger alikevel i om 
regjeringa kommer til å lykkes med sine mål. 
Det er kommet lite konkrete virkemidler for å nå 
målene og resultatene er vanskelige å måle. For 
å kutte i industrien trenger vi ny teknologi, og 
teknologien må først utvikles før den kan brukes. 
Fremtiden i Våre Hender mener totalt sett at 
denne meldinga er alt for svak, hvis vi skal ha 
mulighet til å ikke overstige 2-gradersmålet.

Så, vil regjeringas politikk være god nok for å 
redde klimaet? Tja. Det er i alle fall klart at der-
som Norge skal ha en ørliten sjanse til å lykkes 
med å nå klimamålene sine, trenger de all mulig 
hjelp de kan få. Spesielt trenger de hjelp av så 
mange som mulig av slike kloke EMIL-hoder som 
oss, om vi skal realisere det klimanøytrale sam-
funnet i nær fremtid.
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Sanger og tekster en EMILer bør kunne

“Nu klinger” (studentersang)
    - Cassa Rossa (UKErevyen 1929)

Nu klinger igjennom den gamle stad
på ny en studentersang,

og alle mann alle i rekker og rad,
svinger opp under begerklang!

Og mens borgerne våkner i køya
og hører det glade “kang-kang”,

synger alle mann, alle mann, alle mann, 
alle mann, alle mann, alle mann

Refreng:
Studenter i den gamle stad, 

ta vare på byens ry! (klapp x2)
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

det er en studenterby!
Ooog øl og dram, og øl og dram,
og øl og dram, og øl og dram...

I denne gamle staden satt
så mangen en konge stor,
og hadde nok av øl fra fat 

og piker ved sitt bord.
De laga bøljer i gata 

når hjem ifra gildet de fór.
Og nu sitter de alle mann alle i Valhall

og traller til oss i kor:
Refreng

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
og griper sin harpe fatt:

Refreng

(Adagio)
Når vi er vandret hen

og staden hviler et øye-blikk, (klapp x2)
så kommer våre sønner

og tar opp den gamle skikk. 
En lek mellom muntre butuljer,

samt aldri så lit’ erotikk.
(Accelerando)

Også sitter vi i himmelen
og stemmer i vår replikk:

(TAR AV)
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

det er en studenterby!

1. “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!”

2. (Noen roper) Andre sidan er ni klara?
(Alle som ikke spurte) Jaja mensann, fattast bara!

(Alle) Åååååå, supa!

3. (En slags ropekamp, der det er om å gjøre å ikke gi seg.
Medfører ofte (les: alltid) heshet.) 

“Og vi har våra klara barnestemmar klar, men har i era klara barnestemmar kvar?!”

Fadder-Sladder

Drikkeviser og denslags
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- “Skjer’a? Jeg har elbil.”

- “Mitt brød er økologisk, beibi!”

- “Bli med meg hjem, jeg har pluss-hus.”

- “Kroppen kan faktisk fungere som en liten spen-

ningskilde! Skal vi koble oss sammen og måle ut-

ladningen?”

- “Kroppen min er enegimerket A.”

- “Jeg har sluttet å spise grønnsaker, satser på 

nullutslipp!”

- “Du er mitt hjertes varmepumpe!”

- “Jeg er flink i forhold, du kan si at jeg er en 

ideell leder.”

- “Har du sjekket entalpi-tallet ditt i det siste, for 

du er HOT!”

- ”Jeg er en skikkelig vinner. Jeg er faktisk taps-

fri.”

- “Du øker entropien i buksene mine.”

- “Kan jeg koble deg til solcellepanelet mitt? Du 

simpelthen stråler!”

- “Jeg kan finne ditt globale maksimum, men da 

må vi derivere vekk klærne først.”

Fadder-Sladder
En flørtepus av et fadderbarn 

fikk nummeret til fire jenter på 

immatrikuleringsfesten, men 

husket ingen av dem i etter-

tid.

Tredjeklassing ble strip-

pet ned av to ville jenter på 

Klubben.

“Dem tre der, DEM går på 

Gløshaugen, det ser æ på lang 

avstand!” (Hørt om tre EMIL-

gutter på Pstereo)

Tre kjekke karer i andre- 

klasse delte en pølse på stor-

vors iført toga. Mating med 

gaffel og søl inntraff. 

Glad fadder forsvant rela-

tivt tidlig fra EMIL-fest, 

hånd i hånd med en blondine i 

første(?). 

EMIL-jente satte seg fast i 

ryggsekken til spesielt vel-

trent Bygg-gutt på mandag.

Påkledd trekant fant sted 

inntil veggen på Samfundet et-

ter EMIL-festen.

Jente i første klasse ble 

intervjuet av VG fordi hun 

har bodd på “tak over hodet”. 

Finnes i avisen 24.08.

Sjekkereplikker som garantert 
vil fungere på en ekte EMILer

HAR DU HUSKET ...

- studiebevis? 

- å slå av komfyren?

- å kjøpe allværsjakke? 

- å søke deg på Samfundet?  

   Søknadsfrist 2. september 23:59! 

- å søke UKA 13? 

   Søknadsfrist 3. september 23:59!

- ta tran?
- å skaffe grønn tights? 
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BarneKom er komiteen for deg som enda ikke 
har blitt voksen og liker å se film, leke, spille 
spill og bare være barnslige blant studentlivets 
mange voksenheter. 

FagKom jobber for å forbedre Energi og Miljø-
studiet vårt, ved å ta fatt i ting som kan gjøres 
bedre, og sørge for at studentene våre får den 
utdanningen vi fortjener. 

FestKom sier seg selv. Denne komiteen har an-
svar for å arrangere store fester som Immatri-
kuleringsballet og den store Vin, Klin & Vårfest.

GourmetKom-gjengen møtes ca. en gang i 
måneden, der to av medlemmene går sammen 
for å kokkelere en storslått treretters middag for 
en del av gruppen. 

IdrettsKom arrangerer EMIL-gym, fotball-
turneringer og liknende, og jobber for å samle 
EMILere til morsomme sporty sammenkomster.

KjellerKom har ansvar for EMIL-kjelleren på 
Moholt, og arrangerer store og fuktige kjeller-
fester, samt små sammenkomster som visning 
av fotballkamp.

KomKom er en liten komité for de som har 
vært eller er med i en komité, som samles for 
hygge og sosialitet. Har 2 medlemmer.

KomOgBad er for alle badenymfer som hopper 
i havet uten å tenke på vær eller årstider. Dette 
er for de helsesterke, og alle badere får minst  
én kopp med noe varmt etter bad.

KomPåTur drar ut på tur og er faktisk aldri 
sure! De arrangerer turer omtrent en gang i 
måneden utenfor Trondheim, som hytteturer 
eller surfeekskursjoner. 

Kort og godt om EMILs komiteer

Energi og Miljø-Ingeniørenes Linjeforening sies å være den mest aktive på Gløshaugen. EMIL har 
rundt 20 komiteer (noen kommer og går), og det anbefales på det ytterste å bli med i så mange 
som mulig! Her kommer en kort introduksjon til komiteene for deg som gikk glipp av eller vil ha en 
oppsummering av komité-rebusløpet. For mer info om den aller beste komiteen, AvisKom, se bak-
siden. Det står i tillegg mye mer om hver av komiteene på EMILweb. Møt også alle komiteene på 
komité-presentasjon i Glassgården torsdag 30. august. Slå av en prat, still spørsmål, skriv deg på 
mailingliste og SPIS MASSE KAKE! 

KrigsKom er EMILs gode samvittighet og har 
som formål å redde verden, litt av gangen. 
Har du sett “Ett tørk er nok”-plakatene? Jepp, 
det er sånt KrigsKom driver med! 

KvinneKom er for alle jentene i EMIL, og 
de arrangerer masse gøy som juleverksted, 
sminkekurs, klesbytte-kveld osv., og du 
trenger bare å være med på det du selv vil. 
Anbefales for alle jenter!

Link er komiteen som ordner bedriftspresen-
tasjoner og dermed mange av dine middager, 
samt komité-rebusløpet, og har som mål å 
knytte Energi og Miljø-studentene til nærling-
slivet. 

ManneKom er den mandige versonen av 
KvinneKom, og her er det fritt spillerom til å 
slippe løs manndommen i barske aktiviteter 
som vedhogging, mørk øl og whisky.

MusikKomP gir deg muligheten til å spille i 
band! EMILs band spiller blant annet på flere 
av våre arrangementer, og er stadig på jakt 
etter nye talenter. 

RevyKom er antakeligvis noe av det morsom-
ste å være med på i løpet av året. Hvert år 
lager EMIL revy sammen med Smørekoppen 
(Maskin), med sang, dans og latterkrampe. 
Møtene innebærer leker, kake og ren moro.

ØlKom er for deg som virkelig setter pris på 
øltyper av mange slag i stedet for de billige 
pilsene på utesteder. De driver med brygging, 
smaking, og kanskje det blir en tur til Dahls-
bryggeriet? 
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Ingen fortjener å tilbringe tid på et 
sykehus, spesielt ikke barn. Sykehu-
sklovnene jobber for at barn innlagt på 
sykehus skal ha en hverdag fylt med 
humor, drømmer og fantasi. På Rik-
shospitalet har Sykehusklovnene i en 
rekke år bidratt med positive opplev-
elser og pusterom for barn som har det 
vanskelig. På St. Olavs Hospital er dette 
fortsatt pilotprosjekt, derfor ønsker vi 
studenter å gi noe tilbake til byen som 
vi elsker.

Den 6. september 2012 går startskuddet for 
Klovneløpet, et veldedighetsløp hvor hele 
inntekten dedikeres til Sykehusklovnene 
ved St. Olavs Hospital. Målsetningen er at 
250 deltagere skal være med, og at vi skal 
få et betydelig overskudd som går direkte 
til Sykehusklovnene. Det spiller ingen rolle 
om du er studenten som trener konstant, 
eller om du er studenten som aldri trener. 
Klovneløpet er åpent for alle studenter som 
ønsker å delta, og det settes ingen krav til 
form. Med andre ord finnes det ingen unns-
kyldninger for å ikke holde av denne datoen. 
Bli med på en løpetur, og gi noe tilbake til 
barna i Trondheim!

Selve løpet settes i gang på plenen bak 
hovedbygget på Campus Gløshaugen. Her 
vil det være knall stemning med kommenta-
torer på plass, og premieutdelingen etter lø-
pet vil foregå her. Løpet går fra Gløshaugen 
og ned til sentrum. Studentene vil løpe forbi 
Samfundet, Elgseter bro og Nidarosdomen 

Klovneløpet - fordi syke barn trenger det
  Forfatter: Bjørn Erik Rasmussen

før de kommer til Nordre Gate, hvor de vender 
og løper den samme ruten tilbake til målgangen 
på Gløshaugen. Når det gjelder klasser, vil det 
være én konkurranse-klasse for kvinner, og én 
for herrer. Her vil det være fellesstart og tid-
takning, og det vil være om å gjøre å komme 
først i mål. For de som er mindre konkurransely-
stne, vil det arrangeres en avslappet trimklasse 
hvor man kan ta løpet som en rolig joggetur 
sammen med gode venner og bekjente.

Etter målgang vil det være medaljeseremoni, og 
utdeling av diverse premier. Senere på kvelden 
åpner dørene på Samfundet. Her blir det After-
RUN, og det blir uten tvil ekstremt god stemn-
ing i Storsalen. Finn frem svettebåndet, den 
fargerike treningsskjorten og den klamme tight-
sen, og gjør deg klar for storfest! Alle studenter 
i Trondheim er velkommen til å bli med på leken, 
selv de som ikke har løpt tidligere på dagen, og 
inngangspengene vil gå direkte til Sykehusklov-
nene. 

Tilbakemeldingene Sykehusklovnene får er 
overveldende positive, og barn fortjener virkelig 
å ha disse tilgjengelig i det som er en vanskelig 
og tøff hverdag. Ønsket vårt med Klovneløpet 
er at overskuddet skal hjelpe Sykehusklovnene 
med å etablere seg på en permanent basis i 
Trondheim. Pengene samles inn igjennom våre 
samarbeidspartnere, og gjennom donasjoner. Ta 
deg tid og råd til å støtte Sykehusklovnene, det 
utgjør virkelig en forskjell! 

Sykehusklovnene skaper latter -- latter forlenger 
livet.
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Fadderfri hytte-ekstravaganza
  Forfatter: Audun Engstrøm 

Det var siste lørdag i en fantas-
tisk morsom fadderperiode og 
det hele skulle avsluttes med en 
hyttetur av det gode gamle slag-
et. Et tresifra antall fadderbarn 
hadde møtt opp sammen med 
EMIL-styret for og ta del i denne 
begivenheten. Det var med én 
gang klart at dette kom til og bli 
en bra tur, for stemningen var 
god allerede da bussene sv-
ingte ut av Perleporten og satte 
kursen mot BUL-hytta på Lian. 
Etter en drøy halvtime stoppet 
bussen og det rant umiddelbart 
ut fadderbarn, lasset opp med 
sekspakninger, både i poser, 
tursekker og  knipper rundt 
mageregionen. 

Etter en rolig gåtur kunne vi 
skimte hytta foran oss og en 
tydelig frekvensøkning i stegene 
tydet på at folk gledet seg. Det 
tok ikke mange sekundene etter 
at vi hadde kommet inn før man 
kunne høre tydelig tegn på at 
folk hadde opparbeidet seg et 
væskebehov iløpet av den korte 
gåturen, og lyden av bokser 
som ble åpnet, og skum som 
skummet, kom hyppig de første 
minuttene. Et par av gutta gikk 
også ekstremt offensivt til verks 
med kassegitaren og det tok 
ikke mange minuttene før «Won-
derwall» ljomet ut i rommet. En 
sang som forøvrig, i beste hytte-

tradisjon, gikk igjen et tosifra 
antall ganger iløpet av kvelden. 
Hyttekos.

Det tok heller ikke lang tid før 
EMIL-styret tok lederansvar og 
fyrte opp grillene. Det strenge 
mat-regimet om én hamburger 
og to pølser per person ble fort 
opphevet, som førte til at selv 
de mest sultne hardhausene 
spiste seg gode og mette. Et-
ter dette fulgte en periode med 
sosialisering og dagligdagse 
hytteaktiviteter, akkompagnert 
av live-musikk i loop. Det hele 
var nesten SÅ idyllisk at enkelte 
ytret sin bekymring om at dette 
kunne være starten på en skrek-
kfilm.

Etter en stund innkalte igjen 
EMIL-styret sine «undersåtter». 
Denne gang ble vi delt inn i 
grupper og skulle lage en sketsj 
basert på en delvis sann histo-
rie om EMIL-styrets personlige 
egenskaper. En morsom historie, 
full av selvironi. Et høyt nivå av 
kreativitet blant fadderbarna 
førte til at alle de xx gruppene 
som framførte høstet mye latter 
og applaus, hjulpet frem av et 
behagelig promillenivå hos de 
fleste.

Etter et kort jurymøte ble vi 
igjen samlet, denne gangen 

rundt en prosjektor hvor bilder 
fra diverse konkurranser o.l. i 
fadderperioden ble vist fram. En-
ergirike premier ble delt ut til de 
styret mente var de beste, både 
i form av edlere dråper og kaka-
obaserte slikkerier. Til tross for 
at enkelte ytret bekymring om 
økt mengde opprydning dagen 
derpå, ble både én og to flakser 
åpnet på stuegulvet i ren formel 
1-stil. Tiden gikk så altfor fort og 
det tok ikke lang tid før vi som, 
av diverse årsaker, valgte å dra 
hjem samme natten, ble geleidet 
mot bussene. Et knippe held-
ige av oss fikk med oss en bit 
sjokoladekake som Nora i styret 
hadde bakt til ære for et av fad-
derbarna, Simen, som hadde 
fødselsdag. En kake som var så 
god at jeg ikke har pusset ten-
nene mine siden. Neida. Joda. 

Bussturen hjem bar preg av 
en to uker lang fadderperiode 
hadde tæret litt på kroppen, 
kanskje spesielt blant oss som er 
født i god tid før sovjetunionens 
fall, selv om godt humør fortsatt 
var å oppdrive. En kjerne unge, 
lovende EMIL-fadderbarn hoppet 
av på Samfundet for å fortsette 
festlighetene utover de gryende 
morgentimene, mens resten av 
oss vendte nesen hjemover, fulle 
av minner om to utrolig mor-
somme fadderuker.

Været fra og med i dag og en stund fremover er spådd til 

såkalt Trondheim-vær. Det kommer en ubestemt mengde sterk 

usikkerhet inn fra nordvest, sammen med potensielt kjølige 

vinder i ukjent retning og nedbør i uvisst faseområde. Uante 

mengder regn vil sannsynligvis forekomme, antakkelig når du 

minst venter det. Over helgen er det meldt høy grad av vari-

erende trykk og uforutsigbarhet, så det er bare å finne frem 

paraplyen/surfebrettet/speedoen/ullundertøyet/redningsvesten.
 NTNU-været
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Middag med faddergruppa
Å lande litt etter intensiv sosial hardkjøring er 
viktig, derfor er neste oppgave kun å styrke 
båndet mellom fadder og barn ytterligere. 
Dette er arenaen for å snakke ut om alle 
psykologiske påkjenninger man har pådratt 
seg etter foregående arrangementer. Å se si-
viliserte mennesker på studentfest forvandles 
til ekstatiske dyr i jungelen kan være tøft for 
mange, og derfor er en alkoholfri middag på sin 
plass. Meningen med middagen er forøvrig å 
rive teppet vekk under føttene på de som tror 
fadderne bare er gale i fylla; faddere er gale 
uansett. 

Jaget!
Pausen er over og det sparkes nå i gang med 
hva allmennheten ser på som fadderperiodens 
høydepunkt. EMILs bar til bar runde gjør effek-
tivt narr av sirkuset sin versjon av «gøy». Her 
presenteres en verden av tjas, fjas og ablegøy-
er man aldri har sett maken til, hvor nivåfor-
skjellen mellom dette og din tidligere tolkning 
av «gøy» blir den mellom regnbueponniridning 
og det å se maling tørke. Her skal man smøre 
postlederne nord og ned, løse mystiske op-
pgaver og holde stemningen i taket. Dette er 
selvfølgelig nok et knep i fra styret for å trene 
oss videre i kunsten å arbeide sammen med 
ukjente mennesker. Enda smartere var det at 
de snedig fant ut, og foreslo, at inntak av visse 
alkohylgrupper er en effektiv katalysator for
å øke suksessnivået. Vi leker nemlig ikke 
NTNUs mest aktive linjeforening!

Fadderperioden: Alle dyrene på gården 
  Forfatter: Johan Nicolai Fjellanger

Bli-kjent-pizza-mandag
Om du har lyst til å se ca 150 nyvoksne men-
nesker sitte som på kaktuser, er dette arrange-
mentet for deg! Man kastes rett ut i student-
ertilværelsen av dresskledde mennesker med 
grønne bånd, som lokker med pizza, øl og kos. 
Hvem kan vel klandre deg for å være selveste 
inkarnasjonen av kleinhet om du er rett fra vi-
deregående og ikke kjenner noen her oppe? Den 
dagen noen oppnår en sosial suksess på dette 
arrangementet med nevnte vilkår, er den dagen 
griser flyr, det snør i helvete og kongen skriver 
en hysterisk nyttårstale. Likevel er det viktig 
som ingeniør å tidlig lære seg å håndtere frem-
mede og kunne arbeide mot et felles mål. Derfor 
er aller første oppgave på dette arrangementet å 
spise en pizza. 

Immatrikuleringsfest

Ettersom man etter pizzamandagens trening er 
blitt et sosialt geni, presenteres neste oppgave 
som er bittelitt vanskeligere: feste med de andre 
150 ukjente menneskene på linjen. Den litt van-
skeligere delen er at man også skal feste sam-
men med ytterligere 150 ukjente mennesker fra 
en annen linje.
 «Fra asken til ilden» er et begrep man blir godt 
kjent med på NTNU, spesielt etter ditt første 
mattefag. Her går det tilsynelatende fra å telle 
griser og sauer på tavlen til å optimalisere med 
differensiallikninger ved en trigonometrisk sub-
stitusjon i arealapproksimasjoner med endelige 
summer (true story). Griser og sauer kan være 
greit å kunne telle, ettersom så mange men-
nesker på samme fest fort blir til en bondegård. 
Heldigvis er det hyrder og bønder tilstede som 
passer på alle dyrene i gården, i form av fad-
derne. Dessverre kan deres tilstand på dette 
arrangementet, etter en lang og ofte avholds 
sommer, kort beskrives med «blod i alkoholet».

Fadderfri hytte-ekstravaganza
  Forfatter: Audun Engstrøm 
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Grilling & Volleyball
Nå skulle de fleste føle seg litt slitne etter all 
moroa, vil all fornuft tilsi. “Bare tøys og tull”, 
sa EMIL-elgen og sjanglet seg ut i sandkassa. 
Det blir sjeldent volleyball denne dagen, men 
heller det mindre kjente “Fjollidall”.  Dette 
er et spill som likner, men her er ritualene 
før kampen veldig viktig. Minst én spiller må 
ha omtalt banen som «sandkasse», helst to 
burde mangle, og en bør ha sagt «kan jeg 
ikke bare se på/heie/passe på tingene da?». 
Spillet spilles som om det stod på livet i ca. 
fem minutter, men etter det går det over til litt 
mer bedagelig spill, ettersom deltakerne får 
face-plantet fra seg. Maksgrensen for inntak 
av sand eksisterer, men de fleste overstiger 
denne grensen. EMIL-avisen anbefaler heller å 
være mann av sitt fór og spise grillmat!

Storvors & Kjellerfest
Tiden er inne for å la fadderbarna ta del i det 
vedvarende sosiale eksperimentet på EMIL: 
Hvor mange mennesker får du inn på et 
kjellerareal? Hvordan opptellingen og kontrol-
len av dette foregår, er det bare det sagnom-
suste KjellerKom som (kanskje) vet. 

Om det skulle forvirre noen at Storvors & 
Kjellerfests kommentar starter med en di-
gresjon, så må man huske på hvor fantastisk 
forvirrende dette opplegget kan være. Det er 
faktisk mennesker som går seg bort på EMIL-
kjelleren. Forklaringene er mange; en er de 
skammelig lave prisene på drikkevarer mens 
en annen er den store samlingen tettpak-

kede elementer. Det har seg nemlig slik at om 
man pakker noe tett nok sammen, begynner det 
å skje mystiske ting i form av radioaktivitet og/
eller bøyning av tid og rom. Vi konkluderer med 
at disse forholdene åpner porten til andre dimen-
sjoner og at det er her folk går seg vill. Siden alle 
sammen ofte er iført toga er denne dimensjonen 
mest sannsynlig Narnia. Togafesten er en minnev-
erdig kveld for noen, og et svart hull for andre.

Pirbadet/Munkholmen
Etter gårsdagens prosjekt er man naturlig nok 
litt sliten, for ikke å nevne svett. Kjelleren er et 
hypersosialt sted der vi deler på alt, til og med 
kroppsfluider. Tiden er derfor inne for å vaske seg 
på Pirbadet, og Munkholmen er ideell om været 
er fint. Dog, Trondheims værguder vil det sjeldent 
slik. Man skal likevel ikke forbanne dem – måtte 
gudene være nådig mot de stakkars sjeler – for 
de ser ut til å ha holdt pusten denne fadderperi-
oden. Det er klart vi må la dem trekke pusten 
minst én dag, fordi Trondheims værguder har 
nemlig hikke, depresjoner, alzheimers og hvem-
vet-hva i diverse sammensetninger. På kvelden 
denne dag fulgte et kjønnsbestemt program. For 
guttene var det studentLAN, mens jentene drar 
på pizza og preik, mest for å få en pause i fra 
guttene. Det ryktes om at verdensherredømme 
var på ADAs agenda den kvelden, men for gutter 
virker dette til å være mer “hysj-hysj” enn Illu-
minati. For mange var forsåvidt dette også en la-
oss-være-hjemme-og-ikke-gjøre-noen-ting-dag.

EMIL-fest på Samfundet

Om du ikke vet noe om Samfundet og ser 
det utenfra for første gang, kan det være en 
skuffelse. Frykt ikke! Selv om det ser lite ut er 
dette en utrolig labyrint som virker hundre ganger 
større fra innsiden enn utsiden. Arkitekturen 
skyldes at dette bygget var et gammelt sirkus 
som Studentersamfundet kjøpte i 1912. Etter 100 
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år er det blitt eksponentielt mer sirkus der og 
mange flere skapninger. Samfundet er et av de 
få aktuelle utestedene for studenter under 20 
i Trondheim, og har veldig gode priser. Her er 
det mange rare folk og dyr på kvelden, spesielt 
Bodegaen, som er en vill tur i skogen. Hyblene 
har begrenset adgang og kan virke fristende for 
mange, men dette er ikke noe for nybegynnere. 
EMILs invitasjon til Samfundet byr på fest og 
safari, men under kontrollerte forhold, ettersom 
de leier eget lokale. Innhegningen er forsåvidt 
lav, så det er fritt frem for den eventyrlystne! I 
år stelte linjebandet The Funktions i stand god 
stemning uten like, og sammen med sporty-
kledde Bygg-folk ordnet vi liv og røre og ølkledde 
gulv på Samfundet nok en gang.

Komité-rebusløp
Nå virker det kanskje som vår linjeforening bare 
står for fest, men den har faktisk pdd 20(ish) 
komiteer. Man lærer best gjennom å gjøre, der-
for får man en liten praktisk oppgave ved alle 
komitépostene. Her testes alt fra smaksløker, 
ballføring, legobygging og jukseferdigheter. At 
jukseevnen testes av FagKom er vell noe misle-
dende for de små barna, men likevel en minnev-
erdig post! Det sies at minst to grupper fant fa-
siten i bagen til arrangørene. 10/9 poeng (dette 
er ingen trykkleif) var det verdt! Kvelden rundes 
av med quiz og god stemning.

Bokstavfest
Å kle seg ut er en gammel tradisjon blant 
verdens studenter, og Trondheim er intet unntak. 
Nye studenter finner fort ut av at kostyme-
innkjøp er en viktig utgift i sin personlige øko-
nomi. Trondheims marked påvirkes betydelig av 
studentene, noe som gjør at bl.a Fretex sin øko-
nomi er litt av en lystig berg-og-dal-bane. Trond-
heims lakensalg får også føle på dette, i tillegg til 
diverse nips-effekter og post-esker. Modellér og 
optimalisér dette, BI-studenter!
Etter mye fundering, diskutering, spankulering, 
estimering og konjugering presenterte styret 
sin fantastiske idé til neste fest: bokstaven E. 
Det satte i gang lurveleven, og kreativiteten 
blomstret som aldri før (H-festen i fjor). Utover 
kvelden ble det observert kostymer inspirert 
av elv, eske, eng, endorfiner, eulertallet, el-
ementærmatrise, ekorn og elsker. (Sistnevnte 
var presentert ved morgenkåpe, dildo og masse 
pengesedler.) På Club Gossip var det høy musikk 

og dansing sammen med Placebos D-fest. (Skal 
nevnes at det var mange ukreative på Medisin, 
da halvparten av dem var dominobrikker.)

Dagen derp(å)
Og slik hadde det seg at (altfor) mange dager 
med festsprell og baksmell til slutt er over. 
Det er nå tilbake til striskjorte og havrelefse, 
derfor trenger man denne siste dagen for å få 
beina tilbake på bakken. Det er trist at det må 
ta slutt, men de fleste er vel litt glad for det 
også. «Sosialt sjokk» er faktisk en psykologisk 
tilstand der stressfremkallet angst hindrer deg i 
å fungere optimalt. EMIL stiller derfor fadderne 
med kvelder til disposisjon med psykologisk 
førstehjelp og gjerne en liten middag bare med 
faddergruppen. De fleste kan også sitte igjen 
med den følelsen av å egentlig ikke bli noe 
særlig godt kjent med noen, men poenget med 
fadderperioden er slett ikke å finne en beste-
venn med én gang. Undertegnede fikk f.eks. 
selv bakoversveis av hele opplegget, men kom 
sakte men sikkert på plass. Som EoM-student 
og en overlevende fra fadderperioden vil ga-
rantert din «klikk» dukke opp, og hvis du likev-
el føler deg ensom, så har Samfundet opptak 
nå! Fristen er 02.09 for å bli med i et miljø der 
alle får venner. Uansett! Punktum finale! Des-
suten har du faktisk fem år til sammen med 
dine klassekamerater. 

Til slutt vil jeg si at hele faddersjenansen for 
meg egentlig bare har vært et tilfelle av «Johan 
gjør ting han ikke kan», men man er som kjent 
sin egen største kritiker. Massiv kudos til styret 
og spesielt Kristian Stautland, vår alles hyrd, 
som har hatt hovedansvaret for fadderperioden. 
Del og ta vare på bilder, for dette sier jeg dere: 
Dette har vært to uker i livet dere aldri kommer 
til å glemme! (På godt og vondt.) Sladderspal-
tene og sitatene er mitt Q.E.D.
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Mission Impossible: Fylla-intervju på togafest  

  Forfatter: Lovinda Ødegården

Et av fadderperiodens høydepunkter er selvfølgelig kvelden der man ruller rundt i et laken i håp om 

at man ser bra ut, tar turen til et livlig storvors, etterfulgt av tidenes klammeste helaften på EMIL-

kjelleren på Moholt. Eventen var i år minst like bra som årene før, og i år fikk en tullete journalist 

en tullete idé om å sette igang et intervju av et beruset intervjuobjekt. I utgangspunktet var planen 

at intervjueren skulle være relativt edru og ha det litt ekstra moro, men Securitas har muligens noe 

annet å si om utfallet ... Intervjuene foregikk anonymt og på lydopptak, og det er gjort et så godt 

som mulig forsøk på å tolke dem rett. Spørsmålene var som følger: 

  1. På en skala fra 1 til 10, hvor full er du? 
  2. Hva er det beste med togafest? 
  3. Hva er det verste med togafest? 
  4. Hvor full måtte en elg ha vært for at du skulle blitt med den hjem? 
  5. Hva ønsker du å lese mer/mest av i EMIL-avis? 
  6. (spontant, tydeligvis) Hvis jeg stilte deg et bonusspørsmål, hva ville du svart? 

Første intervjuobjekt fant jeg inne, og var en 

lystig fadder, gavmild med sin sprit. 
1. “Ganske edru.” (liksom)
2. “Det er mye hud.”
3. “Ingen ting!”
4. “Edru! Sykt morsomt å våkne med en elg!”
5. “Mer sladder og lure tips.”
6. “Eeehm, tre?”

Etter spritinntak fra første offer, satte jeg kurs-

en ut, der jeg traff på fadderbarnet som går 

under dekknavnet “danseapen”.
1. “Akkurat nå er jeg ikke så veldig full, siden 
jeg hadde en hard dag i går, med undertegnede 
(høres i bakgrunnen: “HYSSSJ!”) som betrak-
tet mitt hår og var veldig full på Samfundet. Er 
nok oppe på en sekser, og satser på en god 15 
senere idag.”
2. “Veldig stor sannsynlighet for veldig mye 
hud.”
3. “Du har ingen ting å ha mobiltelefon eller 
penger i, og det er VELDIG vanskelig å gå på 
do, uansett hvordan måte.”
4. “Like full som meg.”
5. “Nå har ikke jeg lest avisen, men jeg tror det 
står mye om Energi FK, så jeg ønsker meg mer 
på tegneseriesidene”. 

6. “Jah!”

Neste objekt tar plass sittende på gresset uten-

for, og er en sørlandsblondine i 2. klasse.
1. “Syv, kanskje?”
2. “At jeg endelig får gått med togaen min som 
bare har vært i skapet SÅ lenge og ventet på 
meg!”
3. “Kjelleren er så svett og varm og lukter 
vondt.”
4. (Fyren ved siden av vil ta over svarene) 
“Spørs hvor god jeg er til å forføre, da. Jeg tror 
den må ha vært på en syver, ellers hadde det 
ikke gått.”
5. (Begge roper) “SLADDER!”
6. Samtlige som sitter i nærheten svarer: 
“JAAA!!!”

Neste intervju blir kaos fordi en drøss av 

førsteklassinger svarer samtidig, men jeg fikk i 

hvert fall noe ut av svarene.
1. “Mer edru enn deg!”
2. “Jentene har på seg VELDIG mye mindre 
klær enn vanlig!” “YEEEAAH!”
3. “Hvis jeg sitter sånn her, så ser man jo rett 
inn!” (etterfulgt av blotting av understellet sitt 
for journalisten)
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Mission Impossible: Fylla-intervju på togafest  

  Forfatter: Lovinda Ødegården

  1. På en skala fra 1 til 10, hvor full er du? 
  2. Hva er det beste med togafest? 
  3. Hva er det verste med togafest? 
  4. Hvor full måtte en elg ha vært for at du skulle blitt med den hjem? 
  5. Hva ønsker du å lese mer/mest av i EMIL-avis? 
  6. (spontant, tydeligvis) Hvis jeg stilte deg et bonusspørsmål, hva ville du svart? 

4. “Kommer ikke an på elgen, men jeg måtte 
vært MINST sånn som i går.”
5. “Antakeligvis sladder, masse fra førstek-
lasse!”
6. “17, 4. Men hva er spørsmålet?” (“Det er 
ikke noe bonusspørsmål.”) “HÆ?!”

En mannlig og snøvlete førsteklassing tiltrek-

ker oppmerksomheten.
1. “Seks.”
2. “Toga”. (“Bare toga?”) “Nei, det er jo all 
den huden også!”
3. “Vel, det er jo all den huden, da ...”
4. “Hæ?! Det hadde vært det samme hvor full 
elgen var, jeg hadde ikke blitt med den hjem 
uansett!”
5. “Sladder og sånt.”
6. “Ja.”

Så skjedde det noe rart, fordi den neste fil-

men innebærer et intervju med meg selv, 

gjort av et fadderbarn. 
1. “Jeg må si... ÅTTE! Og en halv! Nei, kom-
ma pi!”
2. “Ingen ser at jeg har på meg to forskjellige 
sko.”
3. “At man må gå med toga. Det suger.”
4. “Shit, elgen måtte vært minst 12, hvis ikke 
hadde han ikke spurt meg. Jeg hadde blitt 
med en elg hjem uansett!”
5. “Tekster som jeg har skrevet selv! Jeg er 
sykt morsom! Sykt morsom.”
6. “Blå himmel, med fare for regnbueponnier. 
Det er også værvarselet for i morgen. Hvis 
dette kommer i avisen, så kommer det ikke i 
avisen, for det er jeg som passer på.”

Deretter finner jeg et mannlig styremedlem i 

god stemning.
1. “Akkurat passe, sånn 6.”
2. “Halvnakne gutter, uten tvil.”
3. “Halvnakne jenter, uten tvil.”
4. “Jeg kunne vært helt edru, jeg er veldig 
glad i elgen. Jeg har jo vært elgen! Sånn inni 

hodet og sånn!”
5. “Om Lovinda, for hun er den kuleste 
redaktøren som har vært! (JA, jeg siterer!) 
Fakta faen óg, så det er ikke smisk! Jeg liker 
meg ikke foran intervju og sånt ...”
6. “At Kjetil <etternavn> er HUNK i toga. 
Er jeg anonym? Men da kunne jeg jo faktisk 
vært en jente!”

En smått beruset journalist finner en kompis 

og intervjuer ham.
1. “Sånn passe full!”
2. “At det er veldig luftig, sånn opp her.” 
(Tror vi skjønner hvor han pekte.)
3. “Jeg får ikke gå helt naken.”
4. “Hvis den er fra EMIL, så hadde den ikke 
trengt å være så veldig full.”
5. “Rykter. Rykter om fadderbarn!”
6. “Kan vi ta bonus-spørsmålet hjemme hos 
meg?”

Det aller siste intervjuet er bare kaos, da 
journalisten er litt borte og slenger ark 
rundt i hytt og pine, mens fjerdeklassingen 
hun prøver å intervjue er rimelig edru og 
er litt småskeptisk. I tillegg er det skrik og 
skrål i bakgrunnen, blant annet en ber-
genser som treffer mange kjente, en som 
er sint fordi kompisen har sladret til Hen-
riette, og en eller annen kar roper til slutt 
“KJEEEETIIIIL!!! OOOH, YES!” på en meget 
sensuell måte. 

Jeg vet ikke om intervjuene sluttet fordi jeg 

følte jeg hadde utspurt nok personer, eller 

fordi jeg ikke var oppegående nok til å gjen-

nomføre flere. Noe av det jeg lærte denne 

kvelden var at lydopptakene var fantastisk 

morsomme å høre på i ettertid, at fulle folk 

er ivrige intervjuobjekter, og at dette defini-

tivt må gjentas i senere tid.
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Bilder fra fadderperioden

Vinner-elgbildet

Fotokonkurransens 1. plass

Fotokonkurransens 2. plass

Fotokonkurransens 3. plass

Vi gratulerer alle vinnerne av fadderperiodens 
mange konkurranser! Håper dere fikk glede 
av premiene deres, for her er en ytterligere
premie: HEDER OG ÆRE i avisen.
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Kunsten å “elge”

Pink Ladies -- det eneste volleyballlaget med drakter

Vinner-elgbildet

Fotokonkurransens 3. plass

Observert dårlig opplæring av EMIL-
fadderbarn. Dette er IKKE resirkulering!



Vil DU bli med i EMIL-avis? (Hint: svaret er “ja!”)

AvisKom søker nye medlemmer i alle former og fasonger! 

Er du en kreativ sjel som har mange gode ideer, er god til 

eller glad i å skrive, liker å leke med fotoapparat, eller om 

du vil bidra til EMILs største og beste (og eneste) linjea-

vis, så vil vi gjerne ha deg med! Det er selvfølgelig ikke 

sånn at du binder deg til noe og er tvunget til å skrive noe 

i hver eneste avis. Du kan skrive akkurat så mye eller lite 

som du bare vil! Har du en god idé? Send den inn!

EMIL-Avis skal nå inn i en ny æra, og det samme skal mu-

ligens komiteen. AvisKom satser på å sprenge grensene 

og danne MediaKom, en komité som i tillegg til å lage 

avis, driver med PR, design av plakater, og kanskje få til 

litt video også? Så hvis du syns dette høres spennende ut, 

møt opp på vårt første møte utenfor EMIL-kontoret 
fredag 31. august, klokken 13:15.  

PS: Vi liker kake. Så det blir antakelig kake. 

Hva skjer i år med EMIL? 

Fadder-Sladder
(Sladder notert mens 

beruset, usikker kilde) 

“YOLO!!! ABLRE MED CHICK 

HJEM, PÅ DRAGVOLL, SOV 

IKKE DEN.” (fri tolkning)

Gutt i førsteklasse pole-

dancet på strippestan-

gen på kjelleren til den 

(og dermed også han) falt 

ned.

Fadder og førstis-blon-

dine hygget seg MEGET i 

sofaen på Klubben mens 

resten danset vilt.

Et dristig bilde av mann-

lig fadder med øl og bar 

mage pryder bakgrunnen på 

mobilen til styremedlem.

- Klovneløpet    
- Renselsen og 
  Immatrikuleringsballet           
- Generalforsamling  
- Låvefest 

6. september

 8. september
Ikke fastsatt, november-ish

To be announced

TORSDAG 30. AUGUST
19:15 
Energi - Pareto
OBOS Kunstgressbane (tidl.
Lade Kgrs.)

LØRDAG 8. SEPTEMBER
17:00 
Petroleum - Energi
6.div Menn avd.01
Gløshaugen Idrettspark

TIRSDAG 11. SEPTEMBER
19:15 
Energi - Pareto 2
OBOS Kunstgressbane

SØNDAG 16. SEPTEMBER
13:00 
NTNUI 3 - Energi
OBOS Kunstgressbane 

TORSDAG 20. SEPTEMBER 
17:30 
Energi - Realkameratene
OBOS Kunstgressbane

TORSDAG 27. SEPTEMBER 
17:30 
Smøreguttene - Energi
OBOS Kunstgressbane

TIRSDAG 2. OKTOBER
21:00 
Energi - Steindølene
OBOS Kunstgressbane

   
- Energi FK spiller kamp: 
       6.div Menn avd.01

(med forbehold om endringer/avlysninger)

Energi FK på Facebook: www.facebook.com/energifk


