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Leder
Som redaktør må jeg beklage for EMIL-Avis sin sene ankomst i år. Jeg kunne brukt
de neste tre linjene på å skrive unnskyldninger, men det holder med disse to. Som
noen av oss vet, så har vår linjeforening skaffet seg en hovedsponsor for året
(hurra for Link!), nemlig Vestlandsalliansen, som jeg benytter anledningen til å
informere litt om.
Vestlandsalliansen er ikke ett enkelt selskap, men et samarbeid mellom syv ulike
energiselskap på Vestlandet: Sunnfjord Energi, Sognekraft, SFE, Haugaland Kraft,
SKL, BKK og Tafjord. Disse holder til fra Ålesund i nord til Haugesund i sør, og driver

E-post

alle med å produsere, distribuere og omsette elektrisk energi basert på vannkraft.

avis@emilweb.no
tips@emilweb.no

Denne fornybarnæringen er i vekst, og økt investeringstempo kombinert med
en kraftig “pensjonistbølge” gjør at bedrifter som disse har et stort behov for å
rekruttere nye, kloke hoder. Det kan nevnes at hvert av de syv selskapene tilbyr
syv sommerjobber til studenter hvert år! Vestlandsalliansen ble etablert for å være
et operativt samarbeid på enkelte virksomhetsområder og for erfaringsutveksling
på fag- og funksjonsområder.
Vestlandsalliansen har meddelt at de er veldig fornøyde med å være EMILs hovedsponsor for 2013, og at de ser frem til et godt samarbeid med linjeforeningen fremover.
EMIL-Avis sier seg også fornøyd med dette, så lenge vi også kan velte oss i sponsorpengene og lage en fabeltastisk avis for våre studenter.
Stå på videre, flotte EMILere!

- Lovinda Ødegården, redaktør

Klem et tre,
vann en blomst og
vær glad i hverandre!
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Hilsen fra Styret
Vi i styret har nå dive’et inn i alt fra dumpstere til
momsutfordringer, og føler at vi virkelig har fått en
“flying start” på vervene våre i løpet av disse seks
ukene. Vi har samtidig fått æren av å representere
EMIL på H.M. Aarhønen sitt hundreårsjubileum, noe
som vakte store forventninger til hvordan vårt eget
jubileum vil bli. Snart er det duket for EMIL-festivalen,
noe som blir ekstra gøy for vår del da dette er det
første arrangementet vi i styret arrangerer. Det er ingen tvil om at EMIL går et spennende år i møte, og at
det er mye moro som venter.

Som vi gleder oss!

Hilsen EMIL-styret

Sladder & Sitater
Turarrangør (2.) unngikk kjip
bot
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“Det var en blanding av en
våt drøm og at jeg leste til
Omega-gutt

fysikkeksamen.”
(2.)

Korrektur på tidligere sitat:

“Heter det peking duck fordi
anden

kommer

- Blondine (2.)

fra

Peking?”

Brunette (2) ønsket å diskré
forlate

matte

4-forelesnin-

gen midt i timen, men idet
hun

skulle

snike

seg

forbi

resten av raden veltet hun en

kaffetermos nedover trappene

så kaffen sprutet og hele F1
snudde seg.
Fadder

av

avis-medarbeider

kysset hemmelig i et hjørne på
Byåsen.

“Er det noen som vet hva et
stivt legeme er?” (Gutt (2.)
øver til fysikkeksamen.)
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Siste Nytt fra Kjelleren
Kjellersesongen startet med et brak 17.januar med tap-

er det i hvert fall ikke noe å si på. I tillegg til at ølet smaker

pekransåpning og ”Back to School”-fest som ble en stor

godt, er billig og lager liv på kjelleren, er det også med på

suksess! Etter at ØlKom med Ulrik i spissen kom med

å skape en enda mer «bar»-aktig følelese på Kjelleren.

ideen om å sette opp EMILs egen tappekran på kjelleren i

(Bare ta en titt på bildet under til venstre!)

høst, fikk vi endelig smake på godsakene. Til tross for at
kjelleren lider av den lave temperaturen ute, så ble det

Neste gang kjellerdørene åpnet i år var det klart for valg av

en ganske så het kveld med dans og beerpong til langt på

nytt Kjellerstyre. Det ble et utrolig jevnt valg og en omstem-

natt. Tusen takk til Ulrik for initiativ og utførelse!

ming som gjorde det hele enda mer spennende, men til slutt
ble de nye utnevnt med Espen Aronsveen i spissen, og vi

Vår kjeller er faktisk den eneste kjelleren som har egen

ønsker dere et godt kjellerår! Vi i det gamle Kjellerstyret

tappekran med hjemmebrygget øl! Dette er virkelig noe

vil gjerne benytte sjansen til å takke for oss.

vi anbefaler dere kjære medstudenter å prøve ut. Det
servers til og med forskejllige typer øl – luksus! Og prisen

Ses på kjelleren!

EMIL-IPA
Alt ølet solgt på kjellern har foreløpig vært ØlKoms egenutviklede EMIL-IPA. Det er en tradisjonell Amerikansk
India Pale Ale (AIPA), en stilart kjent for sin generøse
bruk av amerikanske humlesorter. Det skal være rimelig
bittert i forhold til «smakssvake» ølsorter som pilsner,
og har en forfriskende humlearoma som hinter til ting
som sitrus, blomster, tropisk frukt, etc. I EMIL-IPA er det
kun brukt Cascade-humle. Ølet er tyngre i kropp enn det
som mindre erfarne øldrikkere er vant med, og det er i
tillegg noe mindre karbonert, men skal fortsatt være et rimelig lettdrikkelig øl man kan ha et par halvlitere av (eller 0,4 på
kjelleren, da). Ølet holder 6,3% ABV og et teoretisk bitterhetsnivå på ca. 40 IBU. Les mer om Indian Pale Ale i artikkelen
“ØlKom anbefaler IPA” på side 17!

(Snø)ManneKom
			

tar Bronse

I helgen stite ManneKom lag til koiefemkampen. Med samtlige lagkamerater godt hangover endte vi opp på tredje
plass. Altså, vi skulle egentlig vinne, siden siste grenen var
å lage høyeste snøman (noe vi vant overlegent!!!), men
så valgte dommerpanelet å ikke ta med snømann-scoren
i sammenlagt poengsum. (Dårlige dommere, eller kanskje
vi som er dårlige tapere?)

Om ikke vinnere på papiret, er EMILs ManneKom vinnere i
sjelen, og til høyre kan laget beskues sammen med vinnersnømannen, “Johnny”.
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“Gårsdagens Helter” inntar Verkstedhallen
Da er det den tiden igjen. Tiden hvor manus blir

du trenger å gjøre er å besøke Verkstedhallen 7., 8.

innøvd, sketsjer fin skrevet, kostymer laget og bil-

eller 9. mars! Forestillingene spilles klokken 18:00 og

letter solgt. Tiden hvor vi teller ned til årets EMIL &

21:00 den 7. og 8., og 18:00 den 9. Billetter selges i

Smørekoppen revy. Årets revy heter “Gårsdagens

uke 9 på Stripa og i Glassgården fra klokken 10-12,

helter”, og vi kan vente oss mye latter, mimring til-

kan bestilles på e-post ved revybillett@gmail.com

bake til barndommen, artige sketsjer, og fin musikk

eller ved SMS til Henriette Ellingsrud på 92634781.

fra både band og kor. Nevnte jeg kor? I år har vi

Dette er noe du ikke vil gå glipp av!

ikke bare ett kjempe bra band; våre herlige EMILgutter i Høystemt skal bidra med et nummer, der
det blir kor og kor-eografi.
Helt fra i høst har elever fra både EMIL og Smørekoppen samarbeidet med å skrive sketsjer, og årets ledere,
Lars Erik og Ingvild som begge går 2. klasse på Energi og
Miljø, har sørget for at motivasjonen alltid har vært på
topp. De sier at det i år er en veldig bra gjeng som skal
på scenen, og har gledet seg til intensivperioden startet
for fullt. Etter jul har de nesten daglig hatt små møter i
friminuttene, og det har alltid vært diverse små ting som
må ordnes, og nå begynner ting virkelig å ta form. Under intensivperioden øver skuespillerne hver eneste dag,
pugger manus og sangtekster, og de blir ordentlig sammensveisa. At de er år bare er åtte skuespillere i år gjør
ingenting, da de bare kommer til å få enda bedre kjemi
seg i mellom.

Selv om det i år er flere revyer/musikaler i samme uke,
håper vi at alle som hører til de to linjeforeningene vil
ta med seg selv og venner for å oppleve en herlig revy.
Mange vil ha i både pose og sekk, og det vil man absolutt få her, samtidig som man ikke tømmer en stakkars studentlommebok. “Gårsdagens helter” byr på
latter og glede og generelt en god opplevelse, og alt

Revysjefene Lars Erik og Ingvild
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Selvforsvarskurs med KvinneKom
Dagen etter komitéjulebordet holdt KvinneKom et gratis

Dette var, som alltid når KvinneKom arrangerer kurs, vel-

selvforsvarskurs på Idrettsbygget Gløshaugen. Instruk-

dig gøy! Med dette sier det gamle Kvinnekom-styret takk

tøren for kurset var flinke Kristian Hokstad, vår egen fut fra

for seg, og vi ønsker det nye styret i lykke til!

EMIL-styret, som har mange års erfaring med kampsport
(les: sort belte) og som kursholder. Jentene fikk grundig
gjennomgang av det aller mest grunnleggende av selvfors-

Det nye KvineKomstyret består nå av:

varsteknikk: Avled, kom deg unna, og løp som faen i motsatt retning (kort oppsummert). I avledningsbiten lærte vi
om de viktigste angrepspunktene, og teknikker for slag og
spark ble finpusset.

Leder: Vigdis Gustavsen
Nestleder: Kaja Sørgard
Økonomiansvarlig: Vilde Rye-Holmboe
Materialansvarlg: Kristine Korneliussen

Transport for en EMiLer?
Martin Schjølberg er tidligere Energi og Miljøstudent
(ferdig i 2011) og har etter endt studie vært opptatt av å
lage nettsteder som handler om energi og miljø. Han har
nå sammen med en kompis laget Norges eneste nasjonale
samkjøringsplattform for alle personer i hele Norge.
Nettportalen er tilpasset alle personer som ønsker å samkjøre, da kanskje spesielt for studenter, transportører og
leiebilselskaper som ønsker å få fraktet tilbake bilene sine.
Samkjøringsportalen kan bli svært populær dersom nettsiden får mange nok brukere. Det unike med samkjøring
er at man både sparer miljøet (som en EMILer burde tenke på) og penger. Verdt å sjekke ut om du trenger en billig
svipptur!

http://www.ecomy.no/
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Foreleser
			 Siterer
denter
u
t
S
				
Av foreleser Frank Mauseth

Når man foreleser for første og andre årskull på Energi og Miljø er det lett å utilsiktet havne i EMIL-Avisas
spalte «Foreleser-gullkorn». Men studenter kommer også med mange gullkorn, som for eksempel under
eksamen. Her er noen av mine favoritter fra årets eksamen i Kretsanalyse.

Som foreleser prøver man som best å berolige
eksamensnervøse studenter, men av og til slår det

For å være ærlig, så aner jeg ikke hvordan jeg

skal skissere denne funksjonen på noen som

tilbake. For eksempel, øverst på første side i en

helst måte. Antar at en av to ting har skjedd:

besvarelse stod følgende beskjed til faglærer:

-

Kjære Frank. Du sa at jeg uansett kom til
å få til punkt 1 på alle eksamensoppgavene

– du tok feil …

Om skisser og tegninger:

Jeg ser at i følge min tegning, så stemmer
det ikke 100 % at (…), men antar dette

skyldes unøyaktighet i tegningen; det er
grenser for hvor lett der er å få til en nøyaktig tegning med 0,7 bly. Jeg beklager dette.

(For ordens skyld: Det går helt fint å tegne med 0,7

Jeg har kommet frem til feil funksjon

(dette er nok mest sannsynlig, men jeg klarer ikke å finne en annen løsning)

- Jeg befinner meg i et blondt øyeblikk (noe
som også er en forklaring dersom jeg har
funnet feil funksjon)

Ærlighet og gjetting av svar:

Oppg. 2.2: Dette er eksperimentelt fra min
side men jeg går for denne.

Oppg. 2.3: Grafen vil se noenlunde slik ut
(…) Men jeg tror hele greien egentlig er feil.

bly.)

EMIL-Avis svarer
Dessverre har ikke avisens ører vært spisse nok (eller foreleserne morsomme nok?) til at redaksjonen har fått
innbrakt en stor nok samling sitater til å kunne trykke det. Det ryktes om et par morsomheter, men vi trenger
fler! Kan tipse om at ovennevnte skribent-foreleser Frank Mauseth har store tendenser til å slippe løs (ufrivillige)
gullkorn i ny og ne. Dog, vi kan i mellomtiden svare med dette sitatet:

(I introtimen til elektriske kretser) “Hans er mye større enn min, men gjør samme jobben”.
- Ragnar Hergum snakker om sin og Franks ...

							... diode.
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Er det én ting som er sikkert, så er det at EMIL an-

IdrettsKoms

takelig er linjeforeningen som topper listen over

gjeng med en felles interesse for idrett og moro. Vi har en

flest (og kuleste) komiteer. Tradisjon tro kommer

rekke arrangementer i løpet av skoleåret, deriblant EMIL-

en bitteliten komitépresentasjon i årets første ut-

lekene, volleyballturening i fadderukene det ukentlige

gave av EMIL-Avis. Utvidet informasjon finner du

EMIL-Gym.

medlemmer er en variert og lettsindig

enten på EMILweb, og om du er interessert i å bli
med i en komité, er det stort sett bare å si ifra!

InterKom ‘s main goal is to introduce international students at Energy and Environmental engineering to EMIL’s

BarneKom

er en liten komité som håper på å vokse

seg stor en vakker dag. Vi arrangerer filmkvelder for
våre medstudenter, hjelper KjellerKom med å arrangere

wide variety of committees. The committee is open for
both Norwegians and exchange students.

«Full Før Barne-TV» og kanskje får vi til en omvisning

KjellerKom

hos Nidar i ny og ne?

ILs Moholtkjeller, ordner vi vors, fest og andre aktiviteter,

er den festlige gjengen som drifter EM-

og står i baren og gjør det som trengs for å vedlikeholde

Energi FK ble etablert i 2008 som fotballklubb for En-

kjelleren. Vi starter kjelleråret i god tradisjon med togafest

ergi og Miljø-studentene. Høsten 2012 ble det opprettet

i fadderukene, og arrangerer langåpent og diverse andre

et damelag og et lag nummer to på herresiden, og klub-

ablegøyer jevnlig gjennom skoleåret.

ben teller den dag i dag tre lag.

Klovneløpet

startet opp i 2012, og med 115 frivillige

visjon er at Energi og Miljø-studiet skal bli

studenter ble det samliet inn 128500 kroner til Sykehu-

det beste og mest samfunnsnyttige sivilingeniørstudiet

sklovnene ved St. Olavs Hospital. Tanken er at studen-

i verden. Komiteen holder et øye med studiet, og sørg-

tene skal gi noe tilbake til byen, og hva er vel da bedre

er for å gjøre det så godt som mulig ved å ta i mot

enn å gjøre hverdagen på sykehuset i Trondheim lysere og

spørsmål, motivasjonsforedrag, og nytt i år er arranger-

lettere å komme gjennom? Sykehusklovnene er fortsatt i

ing av kurs.

oppstartsfasen her, så Klovneløpet 2013 vil fortsatt hjelpe

FagKoms

med å bli et fast innslag for barna.

FestKom

komiteen i EMIL som arrangerer de aller

morsomste og mest beryktede festene i linjeforeningen.

KomOgBad

På årshjulet vårt har vi immatrikuleringsballet, julebord,

bade, året rundt. Ingenting er mer forfriskende enn et bad

afterski, vin, klin og vårfest og låvefest. Dette er alt fra

i Trondheimsfjorden! Badingen skjer ca. 2-3 ganger i se-

stilfulle fester, til rølp med hjemmelaget vin og klinega-

mesteret, og etter et bad går vi på kafé og får varmen

ranti.

tilbake med en kopp kakao.

er en gruppe EMILere som er glad i å

er komiteen for de som ikke spiser

KomKom er en komité for alle EMIL-studenter som en-

for å leve, men derimot lever for å spise. Én gang i

ten er medlem av en komité eller har vært medlem av en

måneden går to GourmetKom’ere sammen og lager en

komité, med andre ord omtrent alle EMIL-studenter. Kom-

spennende treretters middag til en heldig gjeng på ca.

Kom høres kanskje ut som Energi og Miljøs mest useriøse

10 stykker. Hvert år ordner komiteen meget tradisjon-

komité, og det kan helt sikkert stemme. I komiteen blir

srike 17. mai-frokosten.

man kjent på tvers av trinnene uten planer på agendaen

GourmetKom

og utenfor skolens seriøse rammer med fredagspils og kos

Høystemt

ble dannet høsten 2012, da tjue unge vel-

talende herremenn tilfeldigvis møttes i krysningspunk-

på kontoret.

tet mellom 400kV og fluidmekanikk. Trondhjem har hatt

KomPåTur

studentsangforeninger og -kor like lenge som den har

skape god stemning og økt samhold gjennom aktiviteter

hatt studenter, og noe på etterskudd kom også Ener-

ute i det fri. Målet er å ha forskjellige aktiviteter så alle og

gi- og Miljøingeniørstudentenes mannskor Høystemt til

enhver får muligheten til å trives, men også utfordre sine

verden. Høystemt består i dag av 23 korister fra alle

grenser. Noe av det som prøves å arrangeres hvert år er:

trinn og én dirigent.

surfetur, koieturer, teltturer og ikke minst toppturer.

er EMILs egne turforening som prøver å
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KrigsKom er komiteen som ser på seg selv som EMILs

MediaKom

gode samvittighet, og det har vi gjort siden starten 1998.

som liker å skrive både seriøse og useriøse tekster, leke

KrigsKom prøver å gjøre verden litt bedre, væpnet med

paparazzi, diskutere, delta på arrangementer, stalke folk,

store smil, godt humør og et glødende engasjement. Krig-

sladre, drive med bilder og film. MediaKom består av en

sKom arrangerer blant annet juleverksted, miljøquiz under

liten gjeng som jobber for å gi våre studenter bevarte

fadderperioden og ”Ett tørk er nok”-kampanjen.

minner, opplysning og en god latter i den travle studie-

(tidligere AvisKom) er komiteen for deg

hverdag i form av vår egen linjeavis.

KvinneKom

er komiteen for alle jentene på EMIL, og

alt komiteen planlegger og gjennomfører av arrangement-

MusikkKomP

er er etter ønske fra, og i samarbeid med, medlemmene

har det variert fra rølperock med høy allsangfaktor til soul

i komiteen. Eksempler fra det siste året er filmkvelder,

og funk, men det er også ønskelig å få inn folk med nye

sykveld, hyttetur og diverse kurs (selvforsvar, pole-dance

impulser. Komiteen består i dag av to band, og vi håper

og sminkekurs). KvinneKom består i dag av rundt 100 ak-

pågangen er stor nok til at vi får beholde minst to EMIL-

tive og glade jenter.

band. Ambisjonsnivået er passelig lavt, og vi ønsker først

har holdt på i om lag 6-7 år. Musikalsk

og fremst å skape god stemning på linjeforeningsfester.

EMIL-Link

er Energi og Miljø-studiets næringslivskon-

takt. Komiteens hovedformål er å opprette kontakt mellom

RevyKom er et samarbeid mellom EMIL og Smørekop-

studenter og bedrifter under studieløpet, og dette gjøres

pen (Maskin) som hvert år setter opp den tradisjonsrike

hovedsakelig ved å arrangere bedriftspresentasjoner.

EMIL og Smørekoppen Revy. Det jobbes med revyen fra

Målet med arbeidet er å åpne en direkte dialog mellom

semesterstart med møter hver søndag til den skal fram-

studentene og potensielle arbeidsgivere, og å engasjere og

vises på våren. I år settes “Gårsdagens helter” opp 7-9.

motivere studentene til å fortsette studiet og å gi dem et

mars. På revymøtene er det impro-leker, «hi-ha-ho»,

konkret innblikk i hva en sivilingeniørs hverdag innebærer.

kake og sketsjskriving, og det er ingen krav til skuespillerprestasjoner eller andre egenskaper for å være med,

ManneKom

består av ekte menn. De hugger ved,

alle er velkomne og blir tatt i mot med åpne armer.

brenner bål, spiser kjøtt, blør, har skjegg/bart, drikker
whisky, løfter tungt og øver på å formere seg. ManneKom

ØlKom

arrangerer blant annet veddugnader på NTNUIs koier, den

interesse for godt øl, om du har eller ønsker kunnskap om

legendariske Mannetevling i Overhall, Ghetto-workout

disse edle dråpene.Komiteen arrangerer ølkurs, har smak-

i Glassgården, bar til bar, ølkurs, fotball på storskjerm

ekvelder og har ellers en enorm kjærlighet for å møtes og

med brygg fra ØlKom, og det mye omtalte opptaket som

diskutere øl! Vi brygger også vårt eget øl, både til eget

man(n) sent vil glemme!

forbruk og til større fester.

er komiteen for EMIL-studenter med en spesiell

Hilsen komitélederne 2013
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Full i Dag og Full i Åre
		Forfatter: Mads Bjørkeland
Full i dag og full i mårra - kom til Åre, sier jeg!

bygget, danse, mennesker, mer mennesker, altfor mange

Etter å ha hørt diverse røverhistorer fra eldre stu-

mennesker(!), svett, drink, dans, albue, blod, nach, god

denter om hvilke uhumskheter og galskap som

morgen.

foregår rett over i Sverigeland var det endelig
vår tur til å toppe de ærverdige eldre. Avreisen
gikk fra Gløs en vakker søndagsmorgen etter tre
foregående kvelder hvor mange hadde stiftet
bekjentskap med diverse flaskebunner. Alle sammen i tipp-topp stand der, altså.
Noen var tidlig ute, noen bor i nærheten, noen har
bekjentskaper med bil. I undertegnedes tilfelle var det
en koselig bartemann fra TrønderTaxi som reddet turen.
Vel inne i taxien brummet han fra dypt i barten at egentlig skulle han vært ferdig for tre timer siden, men at av
en eller annen merkelig grunn var det en haug med stu-

Rutinen satte seg fort, for de fleste dager med fantas-

denter som skulle til Gløs eller jernbanestasjonen. Forstå

tisk vær ble brukt i bakken med ski på beina, eller på

det, den som vil. Vi plukket opp et par ”jomfruer” i nød

en sofa med bøtte mellom beina. Bakken var nydelig og

og vips, så var bagasjen i bussen, bussen på veien og

bøtta grønn, mange tok også turen på monobolaget eller

studenter i søvn.

systempolet eller noe slikt for å hamstre opp til turen
hjem. Mesteparten så likevel bunnen på den flaska sene-

Vel framme i Svensklandia fikk vi den briljante veibeskriv-

re på kvelden. Og som alle vet, når promillen er høy blir

elsen ”Gå til Mitt i Åre”. Så vi gikk til midt i Åre, altså

hver jente en fager møy. Det har gått både ubekreftede

sentrum, og kom ikke lengre. Noen så seg lei og stakk

og bekreftede rykter om mang en svingom som flyttet

i bakken -- det var vel derfor vi var kommet til denne

seg fra dansegulv til sengehalm og kanskje startet også

vakre lille alpebyen på Lønneberget. Vi fant ikke akkurat

svenskepolka noe så seriøst som et ekte kjærestepar?!

raskt ut at hostellet vi skulle bo på faktisk het ”Mitt i

Ingen nevnes med navn, men at de skyldige har blitt

Åre”. Senere, med nesten alle i hus og etter at samtlige

observert hånd i hånd på campus etter Ex.Phil. er ingen

leiligheter

hadde

trøkket

hemmelighet.

taco i trynet, var det på
tide med det første dypdykket

i

svensk

alko-

hol. Alt som skjedde den
kvelden er ganske uklart for ganske
mange,
inklude

r

t

m e g

Noen så neste dagslys med mer glitter i ansiktet enn en

selv. Kort

viss tenåringsvampyr. At det også var betydelige meng-

oppsum-

der glitter i romkameratens seng ble ikke like glitrende

mering
det

blir

mottatt. Andre var ikke like heldige med det motsatte

likevel:

kjønn og måtte ty til ufrivillig nakkeslikking og tørrjok-

vors, øl, øl, kø, kø, kø,

king av sovende offer.
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stemningen. Selv med all verdens sympatipoeng for å
hoppe rundt på nattklubb med krykker ble det likevel
marsjordre fra lokalitetens vaktansvarlig. Andre så
seg ikke helt fornøyd med standarden på soveplass
og bestemte seg for å teste alternative overnattingslokasjoner. Vedkommende forsvant tidlig på kvelden
og ble meldt savnet til kompisgjeng lang tid etterpå.
Manngard ble utsendt, men ble dessverre hindret av
nachspiel og kunne ikke fullføre søk. Tidlig morgen/
sent nach dagen etterpå stod den skyldige med lua i
hånda, hånda på hodet og hodet fortsatt i snurr mens
At noen hadde tatt meg seg en Nintendo 64 på tur ryktes

han skrøt av den lokale glattcella. “Helt gratis privat-

fort rundt i de tusen hjem og vors med klassikere som

lugar med behagelige offwhite betongvegger, men litt

Pokemon Stadium, Super Mario og Smash bros ble en

lite damer” var dommen.

gjenganger for område 1. Når det bar på konsert med
Sveriges store sønn Bjørn Rosenstrøm, stilte EMIL så

Siste dag ble brukt på å vaske ut og de som var så

mannesterkt at nesten hele første, andre og tredje rad

heldige å få naboklage med utrykning måtte stå inne

bestod av brølende og hoppende strøm- og miljøentu-

for 1500 ekstra svenske kroner, som etter omregning

siaster. Kveldene var mange og lange og fylleturer ble

blir ca. 1314.65 norske. Resten hamstret sprit og ba-

kun avbrutt av marginalt med søvn og diverse ski&snow-

con, spydde, pakket, klaget på hvor lite de hadde fått

aktiviteter.

stått i bakken, og prøvde å huske hva i all verden som
skjedde hver kveld mellom klokken 23 og 7. Tilbake på

Karsk ble fortært fra sen ettermiddag til tidlig morgen

bussen stakk mange av rett til drømmeland.

og konsekvensene ble fort til et vinstett rett i foten til
vår alles kjære og totalt ukjente Mr. W som flyttet vors

Snakkes neste år(e). Tog du ‘an?!

fra leilighet til legevakt uten at det la noen demper på

Turens karakter på en skala fra 1-10: JIPPI!
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Styret tester

Dumpster Diving

Etter oppfordring fra MediaKom var målet for styrets nye eventyr “dumpster diving”. Konseptet går ut på at man
finner mat i kontainere bak matbutikker. Her kan det finnes mye rart - noe vi fikk oppleve på både godt og vondt.
Eventyret begynte en mørk tirsdags kveld. Vi hadde på forhånd bestemt oss for at dette var noe som måtte finne sted
på natten, altså etter stengetid, og derfor var det oppmøte på kontoret klokken 23. Etter å ha pakket oss godt inn i
diverse resirkulerbare materialer, var det en svært optimistisk (og iøyenfallende) gjeng som satte seg på bussen opp
til Dragvoll. Astrid hadde gjort research, og hadde funnet ut at dette var stedet å begynne. Dekket i plastikk, svømmebriller, strømpebuksehette, støvler, oppvaskhansker, svartsekk-kjole, Felleskjøpet-kjeledress og sydvest var vi klare.

Mari: I nylig tiltredt tilværelse som handikappet ble det plutselig litt vanskelig
å delta på selve divingen, så kan derfor ikke uttale meg hvordan det er, men
ryktene sier at vi ikke er de eneste som
bedriver denne sporten. Ikke rart, for
jeg var meget fornøyd da jeg fikk servert indrefilet med pizza og ostepølse!
Min rolle i dette gamet var å ligge utsrakt
på sofaen mens Kristian lagde mat, og få
gleden av å spise maten. Enkelte var litt
skeptiske til bakterieinnholdet i maten,
men siden jeg ikke hadde sett forholdene
maten kom fra tok jeg på meg rollen som
kontrollgruppe. Etter å ha spist større
mendge kake som kun var innpakket i
papp uten å bli dårlig, konkluderer jeg
med at dette er verdt å prøve (så lenge
du har to bein som virker og ledige armer
vel å merke)! Men mangel på selvplukket
tilbehør gjør at måltidet ikke skårer fullt,
og får dermed 5/6 dumpstere av meg!

Kristin: “Er du serr?!” Divingen begynte for min del på kontoret i gjenglemt-

stupt uti allerede, for han hadde spotta

mat” og “vi drar heller på telttur” ble

kurven, så beklager til eier av en Adidas-

tæssen ostegrillpølser. SWEET! Da første

vi

fotballtrøye. Tror neppe du vil ha den

fangst ble babymat hadde jeg mine tvil,

grenser selvsagt). Med nylonsstrømpe

tilbake. Jeg var sykt fornøyd med fang-

men dette måltidet ble over all forvent-

på hodet var jeg nesten like klar som

sten av noen heftige armyboots (nok en

ning, og Kristian fikk virkelig vist sine

Tale - tror det var få cm av henne som

gang: Beklager, eier) og med sydvesten

kokkekunster (jenter: mannemateriale i

ikke var dekket av plastikkposer og

på plass, følte jeg meg rimelig rustet for

denne karen)! Middagen får 4/6 dump-

teip. Siden jeg fra sikre kilder hadde

alt trashet jeg måtte komme utfor. Har

sters av meg (trekk for muligens innbilte

fått høre at Rema 1000 på Dragvoll

aldri sett slik iver etter å hive seg inn i en

bivirkninger).

var stedet med flest godbiter, kom det

gira likevel (innenfor rimlighetens

ikke som noe sjokk at den kontaineren

kontainer som Blom viste denne kvelden,
men han er tittelen befal verdig, og sør-

Astrid: Det skal sies at litt overtalelse

var opptatt. Skuffelsen var selvsagt

get for at middagen kom på bordet. Jeg

måtte til for å få med dette styret ut i

stor, men vi fikk til gjengjeld kåret

var relativt innstilt på å dive litt selv,

de stille timer for å lete etter utgått mid-

både én og to “dumpster of the day”

men før jeg fikk kavet mine 1.01 m oppi

dagsmat i søppeldunker. Etter å ha fork-

der vi stupte i søppel nedover Moholt.

dumpsteren hadde Kongen av dynga

astet forslag som “la oss plante vår egen

Høydepunktet for meg var nok da vi
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fant indrefilet under siste forsøk, spesielt
etter at jeg hadde blitt fortalt at SÅ høye
forhåpninger burde jeg absolutt ikke ha.
Gleden i Fredriks stemme da han opptil 18
ganger fikk hyle “OSTEPØLSE” er også et
godt minne, og det var selvsagt en opplevelse å bli forlatt alene på huk i dumpsteren da bussen kjørte forbi. Mat fant vi
hvertfall nok av, og skikkelig middag ble
det! Det smakte utsøkt, spesielt med tanke på innsatsen som lå bak. Moralen er
vel at datostempling kan tas med en klype
salt, og at lommeboken har meget godt av
litt dumpster diving i ny og ne. Er i hvert

å finne maten, en annen er å spise den.

Kjetil Jeg skal innrømme at jeg ikke var

fall fornøyd med at vi har sikra oss potet-

Jeg tror jeg snakker for alle (med unntak

helt fornøyd da det ble foreslått at styret

gull for resten av semesteret!

av befalen kanskje) når jeg sier at vi var

skulle teste dumpster diving, men likevel

ganske (les: veldig) skeptiske. Den aller

tok det ikke lang tid før jeg gikk med på

Tale: Så var det denne tirsdagen vi skulle

mest skeptiske var kanskje Pus, men et-

det - etter Renselsen må jo dette være

kle oss i plastikk fra topp til tå, nesten

ter nøye inspeksjon av kjøttet, satte han

barnemat! Og det var det, bokstavelig

skremme livet av bussjåføren, og vandre

i gang med kokkekunster ut av en annen

talt; babymat var så absolutt en del av

gatelangs for å finne ulåste kontainere for

verden. Det var også denne kvelden vi

fangsten! Vi begynte med å ta bussen opp

så å stupe ned i søppelet. Helt ærlig var

fikk kjennskap til Pus sin tidligere karriere

til Dragvoll, for ryktene sa at det var best

jeg skeptisk, men jeg skal innrømme at

som chef på Hurtigruta. Vi nøt middagen

å dumpsterdive der. Vi var nok på rett vei,

det var fantastisk morsomt. Jeg vet ikke

med god fornøyelse, Mari fikk dump-

for ved den første butikken vi kom til var

hva som var det beste. Det å se gleden i

ster-tulipaner i anledning “god bedring”,

det jo faktisk opptatt. Da det ikke var noe

Fredrik sine øyne hver gang vi fant frisk

og kvelden ble en suksess. Vurdering:

opplagt køsystem bestemte vi oss for å ta

mat, Kristin sine herlige (og random)

4/6 dumpstere.

turen til neste dumpster. I denne var det
svært lite som minnet om middag, men vi

kommentarer i løpet av natten, eller om
det var å løpe fra Astrid, som stod godt

Kristian: Jeg kan ikke benekte at jeg

fikk med oss noen lefser og litt babymat,

plassert i kontaineren, hver gang det kom

var tvilende til ideen fra første stund, men

i tillegg til at vi vitnet en nydelig vielse av

buss. Selve tokten begynte da vi endelig

hva gjør man ikke for EMIL-fellesskapet?

Fredrik og Astrid fylt av dumpster-blom-

hadde kommet frem til Rema 1000 på

“Word on the street” sa at de beste for-

ster. Nummer to kunne by på en masse

Dragvoll. Vi lot finner’n få være vinner’n,

holdene for diving var på Dragvoll. Derfor

potetgull og morsdagskake. Selv om det

og trasket nedover mot Gløshaugen. Men

tok vi siste buss opp, ikledd søppelsek-

var tilfredsstillende å finne noe spiselig,

da vi kom til Voll og Moholt snudde hel-

ker. Starten på divinga var ganske lystig.

var vi fortsatt et godt stykke unna mid-

let! Astrid, Fredrik og Kjetil var de mest

I godt humør gikk vi mot “den beste”

dag. Det var ikke før vi traff gullgruven

ivrige/tøffeste til å dykke langt ned i kon-

dumpsteren (i følge Astrid). Det som var

utenfor Bunnpris at vi virkelig fikk vann

tainerne, og jammen ble det ikke samlet

litt flaut var at den dumpsteren allerede

i munnen. Kun sekunder etter vi åpnet

inn nok mat til hele EMIL (nesten)! Vi ba-

var tatt av en kar som ikke så så fresh

kontaineren oppdaget vi en stor indrefilet.

det i blomsterbuketter, ostegrill, indrefilet,

ut. Ingen av oss hadde hjerte til å ta opp

Om ikke det var nok, tok det ikke lang tid

svinekoteletter, potetgull og kaker. Jeg må

kampen, så vi gikk videre med uforrettet

før Fredrik fant en tykk åre med ostegrill.

innrømme at det ikke ble mye dykking

sak. Heldigvis fantes det mange, mange

Dette ledet til gjentatte rop fra Fredrik i en

på meg - noen måtte jo holde vakt sam-

dumpstere nedover Moholt. Det var her

veldig barnlig og gledelig tone: “Ostegrill!

men med Pus (Kristian). Jeg var for øvrig

den virkelig gode looten var. Kvelden ble

Ostegrill! OSTEGRILL!”. Middagen var fak-

veldig fornøyd med antrekket valgt til an-

i stor grad reddet av at Fredrik lot jeger-

tisk veldig god, til tross for min tidligere

ledningen! Jeg synes også det er verdt å

og samler-instinktet ta helt overhånd. Vi

skepsis! Vurdering: 74/113 dumpsters.

nevne at det spørsmålet som ble stilt flest

endte opp med å stikke av med indrefilet,

ganger denne kvelden var “innafor?”, og

pølser med cheese, koteletter, pizza og to

Fredrik I begynnelsen var jeg relativt

at det som flest ganger ble ropt i retur

brett(!) med potetgull. Etter toktet sam-

skeptisk til hele opplegget, men det viste

også var “INNAFOR!!!!”. Dagen etter var

let vi oss hos Mari og spiste det som var

seg faktisk til å være midt i blinken for

det tid for dumpster-middag. Én ting er

spiselig. Vurdering: 4/6 dumpsters.

meg! Jeg ble rett og slett kjent med en
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Kommentarer underveis:

Dagens totale fangst:

iale målestokken. Etter litt forundring har

“Åååh! Tror dere vi finner en sånn

To blomsterbuketter, to kaker, to brød, 18

jeg kommet frem til at gulloppskriften på

elektrisk teaser?” - Kristin Nyland

pakker ostepølser, en 700g indrefilet, en

en vellykket diver (noe jeg vil karakter-

(Denne kommentaren er det nå viet et

stor pakke svinekoteletter, en pizza, ett

isere meg selv som) er kombinasjonen

vers til i EMIL-styret sin versjon av om-

brett med potetgull, fenalår (i pakke) og

av å elske gratis mat og i tillegg være

paompa: “Jeg var en tur på dumpster-

et glass med babymat (mors lapskaus).

svært lite kresen på hva man spiser. Skal

diving for å finne breezer, men alt jeg

jo nevnes at det er vanskelig for meg å

fant var fenalår og en elektrisk teaser.

ikke bli forelsket i hele opplegget når jeg

Heiåliåliåliåååå...”)

ny og spesiell side av meg, en side som
synes at dette var langt innenfor den sos-

Konklusjon:
4/6 dumpsters

finner blomsterbukett på blomsterbukett
langt nede i gullhaugene. Middagen var

“Bedre å bruke andre sine klær enn mine

helt upåklagelig, ettersom vi hadde kok-

egne.” - Kristin Nyland

I lyset av denne opplevelsen er konklusjonen at dumpster diving absolutt ikke er
noe å kimse av. Her kan man finne mye

ken Kristian som vartet opp alt fra ostepølser til inntørket pizza, hvorav alt

“Hemmeligheten er å krabbe laaangt inn,

var verdig gourmethimmelen. Alt i alt

det gidder ingen andre.” - Tale Paulshus

god nattmat, så løp og prøv selv, i ekte
EMIL-ånd!

kan dette være starten på en helt ny
hobby for denne karen, så dette får være

“The awkward moment når du skal

min anbefaling til EMIL-massene: Dropp

dumpsterdive, og det er opptatt ...”

bed.pres. og dive in!

- Kristin Nyland

GourmetKoms Hjørne
Søndag 3. februar ble forrige Gourmet-

bedre enn selve akten. En italiensk ostekake

Kom-middag avholdt med stor suksess.

bakt på ricotta og toppet med blåbær sørget

Komiteens medlemmer ble invitert til

for en verdig avslutning på denne erotiske

“Italiensk aften” av kokkene Britt Com-

opplevelsen. Italienere har jo rykte på seg

fort Hvinden og Kristian Holmefjord, og

for å være gode elskere, så da fikk Gour-

ved ankomst kunne en formelig lukte

metKom en gang for alle bekreftet den my-

forventningen blant de oppmøtte gjes-

ten.

tene (hvis det ikke var den stramme,
dog deilige duften av parmesan jeg er-

Det ble i etterkant av middagen nedsatt en

indrer nå).

komité (meg) som fikk ansvaret for å utforme GourmetKom’s 10 bud. De lyder som

Til forrett ble det servert asparges rul-

følger:

let i serranoskinke og fylt med mozzarella.
Graden av nytelse kan her best defineres

1. Du skal ikke ha andre kokker enn oss

som forspill; du liker det ekstremt godt

2. Du skal ikke misbruke Hellstrøms navn

(KvinneKom kan i det minste relatere), men

3. Du skal holde gourmetdagen hellig

jøie meg så mye mer du vil ha. Og heldigvis

4. Du skal hedre dine kokebøker

ble det mer.

5. Du skal ikke svi maten
6. Du skal ikke bryte kokkeskapet

Hovedretten var tagliatelle servert med en

7. Du er helt greit å stjele oppskrifter

kremet saus bestående av røkelaks. Top-

8. Du skal ikke begjære din nestes kjøkken

pet med parmesan, fikk endelig smaksløkene den stimulien som de hadde higet
etter. Likevel, akten er ikke over før et-

Den oppmerksomme leser vil se at det kun

ter den obligatoriske “dele en sigg på

er åtte bud i GourmetKoms ti bud, men det

senga”. Og desserten var om mulig enda

er fordi vi er litt rebelske.
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Chemikalen 2013: Reaksjon
		Forfatter: Bård Haga Bringeland
Også

kjemikerne

på

industriell

kjemi

og

Sangene utføres med kjente melodier og nye tekster.

bioteknologi har sine årlige show. Det spesielle

De har et liveband, et utvidet rockeband med blåser

dette året er at EMIL-KrigsKom er med i plottet.

og stryker. Det er mange som jobber mye for å få alt

- CHIT er Chemikernes interne teater. Vi begynte med
revyer, men etter hvert fant vi ut at sangnumrene

sammen. Vi har fått et eksklusivt intervju med to av
skuespillerne. Førstemann ut er Sondre:

egentlig gikk bedre. Dette er den femte eller sjette i

- Jeg er førsteklassing, har drevet med friidrett, nær-

rekka.

mere bestemt høydehopp. Jeg ble med litt på frivillig
tvang, ble overtalt av Ole til å være med. Det er egentlig litt utenfor min komfortsone å stå på en scene! Jo
flere som kommer på forestillingen, jo skumlere blir
det! I musikalen spiller jeg Bjarte, en kar med spesiell
bart, som er sykelig forelsket. Han fremstår som sympatisk, til å begynne med … Men vi har det kjempebra! Det kan være litt tungt å stå opp om lørdagen og
søndagen når man er fyllesyk og jævlig. Men det er jo
supersosialt og veldig gøy.
Så snakker vi litt med Hugo. Han spiller lederen i
KrigsKom:

I fjor var han med på Isobar, og i årets musikal Reaksjon
er Ole Bjørkedal chemikalsjef. Reaksjon begynner med
mordet av formannen i linjeforeningen, ganske snart
etter at han ble sammen med fagre Silje. En liten gruppe etterforskere/kjemikere, utstyrt med sunn fornuft og
kjemikunnskaper, settes på saken. En rekke mistenkte
involveres, blant annet en gjeng med studentpolitikere
– fordi de plutselig ville dele opp kjelleren – og dessuten
KrigsKom.

- Jeg går kjemi i andre klasse og på fritiden driver jeg
med musikal, hver lørdag og søndag i R1. I fjor var jeg
også med, og da spilte jeg inder og konfirmant. Det er
like gøy å fremføre som å øve. Det dukker opp øyeblikk
som er helt utrolige. I fjor måtte jeg være step-in for
en mafialeder. Midt inni min monolog kom han plutselig, stod på verandaen og bare overtok hele scenen
derfra. Det var et ganske spesielt øyeblikk, og det blir
mye skøy. Det er en kreativ prosess, om noen har ideer

Hvordan fremstilles da vår kjære komité i musikalen?

så kommer de med dem, for det er ikke farlig å drite

- De blir gjerne fremstilt som barneramboer, med trekv-

seg ut. Jeg har rollen som sjef i KrigsKom. Vi er litt ba-

ister i håret og vanngevær i hendene. KrigsKom utfor-

dass, men kanskje litt feige på innsiden? Håper ingen

dres av HCs egen komité Pappkom, som jobber for å

tar seg nær av det, vi prøver jo tross alt å parodiere.

fordre pappindustriens ressurser. En av sangene er en
duell mellom disse komiteene, der KrigsKom synger «Et
tørk er nok» og Pappkom svarer med

Det blir satt opp to forestillinger i Olavshallen, 6. mars
klokken 16:30 og 19:30 (galla). Har du lyst å se hvordan det går med Hugo og hans ″KrigsKom″? Info og
teaser ligger ute på
facebook.com/chemikalen2013.
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Et Høystemt Hitra

Fredag 8. mars møttes 21 sanglade herremenn på

med-regnet en pause hvor guttene fikk prøve seg på litt

Hitras ytterste utpost. Her ble de møtt av en gam-

isbading. Ingen utfordring er stor nok for disse staute

mel sjøulk som fraktet dem i en liten jolle til Norges

karer!

punktum, Skårøya. I majestetisk natur ble de overlatt til elementene på en de øy og måtte klare seg

Etter en lang øvingsdag var det tid for oppdagelsesferd!

selv en hel helg.

Øya hadde mange skjulte skatter, men for mange var nok
turens høydepunkt det som må være den største hyllest et

Slik startet historien som skulle vise seg å være årets så

kor kan gi sitt fedreland - nemlig nasjonalsangen. Og hva

langt definitive høydepunkt for Høystemts unge menn.

passer vel bedre enn å fremføre fedrelandssangen ut mot

Allerede fra fredags kveld var hytta fylt med klokkeklare

havet. I solnedgang. Mot Smøla. Med vindmøller. Det var

struper og firestemt sang. Etter et par timers øving var

et sant høystemt øyeblikk for EMIL sitt nyfødte mannskor.

det tid for et bedre måltid og en god øl i godt lag. Flere
festleker ble iverksatt og korets pris for ”den villeste

Etter å ha beskuet vindmølllene i horisonten vandret folket

historie”, selveste ”Monstermasten”, ble kåret. Festlighet-

tilbake og fikk seg en ordentlig festmiddag. Tonene fort-

ene fortsatte til langt på natt, men Høystemt-styret viste

satte i lystlig lag helt til de lyse morgentimer, dog stign-

ingen nåde, så lørdag morgen var det igjen tid for øv-

ingstallet til renhetsfunksjonen viste seg å være sterkt

ing. Vakre toner strømte fra huset store deler av dagen,

negativt. Slikt skjer når strupens reynoldstall bikker over
2300-tallet.
På søndagen var det lite annet å gjøre enn å rydde, pakke
sekkene og vente på at kapteinen igjen skulle besøke øya
for å hente de slitne, men fornøyde herremennene. De var
konsensus om at turen var vellykket og at koret var sterkt
samlet for å møte en spennende fremtid!
”Fjukande skyer, dat er mit liv. Skodda og tyngsla på dyri eg hiv.”
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ØlKom Anbefaler IPA
Historie: Dette ølkapittelet starta på slutten av 1700-talet då
Hodgson bryggjeri i London begynte å selgje øl til skipa som gikk
til India. Dette var sterkt humla øl for at det skulle klare den lange
transporten. På 1820-talet begynte andre bryggjeri å kopiere dette
etterkvart populære ølet og kalte det for India Pale Ale. Ølet sin
popularitet auka utover 1800-talet, og vart etter kvart sett på som
overklasseølet. Dette gode og smakssterke ølet spreia seg ut over
verda og vart champagnen i ølverda. Øltypen fikk sitt nådestøt under
første verdenskrig og forbudstida i USA. Nedgangstider i tillegg til
pilsen sin framvekst gjorde at IPA nesten døyde ut.
IPA fikk sin renessanse på 1980-talet når heimebryggjing vart populært i USA, då amerikanerane ville ha eit smakssterkt og bittert
heimebrygg og hadde mykje god humle tilgjengeleg (sjå bilete til
høgre). Dei siste 20 åra har òg britane tatt opp igjen denne bryggjetradisjonen, dei med ein noko meir nostalgisk tilnærming til denne
svunne øltida. Det har i seinar tid vorte veldig populært her i Noreg,
då òg med framveksten av mikrobryggjeri. Som du kansje skjønar
har IPA vore blant vinnarane på eksprimentell mikrobryggjing, og
verdens sterkaste øl “Sink the Bismarck” er ein IPA på 41% ABV
(Alcohol By Volume).

Karakter: Det er ein alkoholsterk og kraftig humla pale ale. Det
er som namnet tilseier ein lys øl, den kan være både klar og veldig
skodda. Ølet er typisk mellom 5 og 7%, dette ølet vart laga sterkt for
å balansere bitterheita frå humla. Ølet er generelt prega av kraftig
humlesmak (IBU: 40-60, men kan være høgare). Ølet passer veldig
godt til feit mat, men trass namnet passer det normalt IKKJE til indisk mat.
Av IPA har vi tre hovudklassar. Desse er Engelsk-, Amerikansk- og
Imperial IPA, desse tre har noko forskjellig smaksprofil og fokus.
Den mildaste på smak er Engelsk IPA. Denne er klassifisert som ein
bitter type, og er ikkje det dei fleste av oss tenkjer på som IPA. Det
dei fleste av oss tenkjer på når vi høyre IPA, er Amerikansk IPA som
er den fruktige IPA’en med preg av ting som hylleblomst, furunål og
sitrus. Den er intens i aromaen, og har ei veldig “Mike Tyson in your
face”-smak.

Kvar får vi IPA? No går det mot lysare tider, og det er tid for eit
noko lysare øl enn juleøl. IPA finst stort sett på polet og i gode ølbarar. Kvart einaste (mikro)bryggjeri med respekt for seg sjølv har
ein eller fleire IPAer i produksjon nå til dags, og stadig fleire kjem
på marknaden. Vi har til dømes EMIL-IPA, Nøgne IPA, Kinn Vestkyst,
Stone IPA, Brewdog Punk IPA, og mange nye variantar kjem ut heile
tida. Så prøv deg fram, kanskje du òg kan bli eit “hop head”!

Sladder & Sitater
Medlem av EMIL-Avis hadde
akkurat blitt vegetarianer,
for så å gå i storkiosken
for å kjøpe leverpostei.
”I kveld skal jeg oppføre
meg som jeg ikke har finger!” (hørt på halvingfest)
Prisen for “Mest spennende
bryster” ble uoffisielt delt
ut under halvingfesten.
Kvinnelig
fra

Sandnes

andreklassing

datt

på

isen

rett utenfor El-bygget foran en skoleklasse som var
på besøk. De pekte og lo av
henne.

SIT-kjekkas hadde ikke én,
men to tredjeklassejenter
sittende på fanget, for så
å dra hjem tidlig og vente
på en buss han ikke skulle
ta.
“Har vi samme hull, da?”,
spør en viss EMIL-redaktør
sin venninne i diskusjon om
ladere.
Hørt fra nordmøring på P15
under depressiv C++-progging: “Det e veke 7, snart
nyttår ...”
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Er du en av de som har havnet i en

enhver studenthybel, men denne lille

inn noe å oppbevare spagettien din i

hybel så liten, og med så mange i

livredderen

bruksområder

også. Pringles-boksene er akkurat per-

kollektivet, at du ikke vet hvordan

enn kun å koke vann! Du kan koke

fekt størrelse, og om du syns logoen er

du skal overleve hverdagen? Vel,

nudler rett oppi vannkokeren. Bare kok

sjenerende kan du enkelt dekorere etik-

frykt ikke, for MediaKom har satt

opp vannet, ha nudlene i det kokende

etten med f.eks. maling eller gavepapir.

sammen en liste med hybeltips for

vannet, og sett på lokket. La det trekke

å gjøre DIN hverdag litt lettere!

til nudlene er ferdig, og om du vil kan

7. Pringles-boks som høyttalere

du bare helle ut vannet mens nudlene

Du trodde kanskje vi var ferdig med

fortsatt er i vannkokeren. Om du er så

Pringles-boksen? Nope! Putt inn et eller

heldig at du har en vannkoker med helt

annet headset i hver sin Pringles-boks,

flat bunn, kan du bruke den til å steke

det er nok til å holde festen i gang og

ting med. Bare kok opp vann som du

GARANTERT ingen naboklager pga. høy

pleier, hell ut vannet, smør bunnen,

musikk!

har

flere

og nå er vannkokeren klar for å steke!

1. Strykejern som ovnsplate

(Advarsel: Erfaring tilsier at dette er

8. Grandispapp som serveringsfat

ikke bra for vannkokeren, og at den blir

Det er ingen hemmelighet at studenter

meget vanskelig å rengjøre etterpå.)

spiser mye grandis. Ta vare på pappen,
for den fungerer utmerket som server-

Ja, du leser riktig. Om du plasserer et
strykejern på hodet og fester det godt

4. Fisketråd som foto-henger

ingsfat, enten til pizzaen eller andre

fast, kan du bruke jernflaten som din

Har du en veldig streng utleier som ikke

ting du vil imponere dine medstudenter

egne lille ovnsplate! Nå kan du koke

tillater verken spiker eller lim på veg-

med. Ekstra poeng for dekorert papp!

nudler og steke egg med stekepanne

gen, kan du bruke fisketråd som foto-

uten å måtte vente i kø på å få bruke

henger. Fest små spiker i taklisten, og

9. Hjemmelaget myggnetting

komfyren. (Advarsel: Pass på å sikre

heng opp fisketråd som du kan feste

Det er mange studenter som har endt

strykejernet godt!)

bildene til. Eksempel på festemetode

opp med å leie en hybel i kjelleren til

kan være binders, teip eller små kle-

noen, og dette kan bli et problem. Hver

2. Hybelgrill

shengere. Når man kjøper fiskesnøre

gang man åpner vinduene kommer det

Om du fortsatt vil ha en egen ovnsplate

så må man huske på hva slags vekt du

ekle kryp inn på rommet ditt. Ved å

på hybelen, men vil ha et litt “mindre

er ute etter. Jeg kjøpte fiskesnøre som

kjøpe borrelås-teip og myggnetting kan

brannfarlig” alternativ, kan du kjøpe

kunne brukes til 50 kg fisk. Storfornøyd!

du enkelt lage en myggnetting som kan
fjernes i nødstilfeller. Teip opp borrelås

en smørbrødgrill, også kjent som “hybelgrillen”. Denne kan du enkelt bruke

5. Hjemmelaget kjevle

i kantene av vinduet og på kanten av

som både toastjern, ovnsflate og grill,

Om du trenger å kjevle ut en deig, men

myggnettingen, og du kan endelig nyte

og er et must-have for studenter som vil

glemte å handle en ordentlig kjevle sist

frisk luft uten besøk av edderkopper og

lage mat på hybelen. Kjøp gjerne med

du var på IKEA, frykt ikke! Om du fyller

maur.

en liten kost, slik at du kan rense hybel-

en brusflaske med varmt vann får du en

grillen hurtig etter bruk. Andre alterna-

overraskende bra kjevle som også er

Og sist, men ikke minst;

tiver kan være et stormkjøkken eller en

utrolig billig.

10. Gaffateip
Hva kan du bruke gaffateip til, sier du?

liten steketakke (google it).
6. Pringles-boks som spagettiholder

Svaret er alt. Om du tror at du ikke kan

3. Vannkokerens ukjente bruksområder

Ettersom du glemte å handle inn en

bruke gaffateip til noe, så bruker du

Vannkokeren er en essensiell del av

kjevle, glemte du helt sikkert å handle

gaffateipen feil.

vESTLANDSALLIANSEN ER STOLT SPONSOR Av

Vestlandet med sine verdensberømte fjorder og fjell
byr på mer enn vakker natur. På Vestlandet er det
også spennende jobbmuligheter for deg som vil
jobbe innen energibransjen. For info om ledige
stillinger, se vestlandsalliansen.no

- et samarbeid mellom energiselskap

EMIL-elgen
			 observerer
... at enkelte burde tatt det mer med ro i Åre.

Sladder & Sitater
(Åre-spesial)

... at samtlige EMIL-studenter tok gull i lacrosse. Hurra!
... at flere enn EMIL-styret burde prøve dumpster diving!
... at de gamle fortsatt er eldst, i hvert fall når det kommer til fotball.

Gutt og jente (2.) “fikk” vin-

flaske for sin danseopptreden

3-2 til FK 1.

til “My heart will go on”.

... at Arkitektene har gjenopprettet sitt tidsskrift A, for første gang

To jenter (2.) unngikk klein

på 14 år. Velkommen tilbake til verden! Vi holder øynene åpne for

konfrontasjon på guttedo ved
å

skrivefeil. (Nei, da.)
... at det nye bryggelauget i ØlKom, Ølkraft (høhø), er i godt gang!
... at isete trapper pluss alkohol er en livsfarlig miks som fort ender i
mye sofaligging. (Elgen snakker ikke av egen erfaring.)
... at vår kjente og kjære Frank Mauseth fortjener en spesiell takk i
avisen for sitt sitat-samarbeid!
... at ovennevnte Frank så vekk når han var på skjermen under visning av EMILs promovideo under Smeltedigelen.

Bidrag til
EMIL-Avis?
Sitter du og ruger på en hysterisk morsom tekst, en genial idé
som bør spres til verden eller et bilde som vil sjokkere EMILs
befolkning? EMIL-Avis har en lav terskel for journalisme, og tar
i mot de fleste bidrag! Send det inn til redaktøren eller tips oss
ANONYMT på tips@emilweb.no.

late

som

de

ikke

forsto

svensk, norsk eller engelsk.

Uheldig marinjente prøvde å
snike forbi fire EMIL-jenter

i dokø. De endte opp med å
bli kastet ut av både doen og
køen.

Gutt (1.) hatet livet da han,
etter først å ha stoppet bussen

for

å

spy

smalltalk’e

med

litt,
en

måtte

pratsom

bussjåfør hele veien hjem.

Gutt (1.) forsøkte å avslutte
nach

midt

under

“Sommer

på

jorda”, men måtte vente til
sangen var ferdig.

To andreklassinger reiste fem
mil for å dra på strippeklubb
den siste natten i Åre.

Liker du å skrive?
Liker du å ta bilder?
Liker du å tegne/illustrere?
Liker du å lage film?
Er du awesome?

Bli med i MediaKom!

Utested

ble

stappfullt,

så

en gjeng EMILere sørget for
god stemning på nærliggende
(rolig) bar med jenka og danseoppvisning
will go on”.

Sponses av

til

“My

heart

