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Leder
Et nytt semester er i gang, og Energi og Miljø-studiet har
nok en gang høstet et saftig nytt kull med EMILere. Fadderperoden gikk nok hardt utover de fleste, på godt og
bare litt vondt. Selvm som gammel tredjeklassing hadde
jeg gledet meg til å ikke bli syk de første ukene tilbake i
Trondheim, men etter å ha sittet og blitt sjenket på post
under Jaget fikk jeg en forkjølelse, jeg med. Hurra.
Nå, unge EMILere, har dere mye spennende i vente.
Dere er for øyeblikket ikke ekte EMILere før dere har blitt
renset. Dere får antakelig ingen hint om hva som skjer,
men det er en fabelaktig opplevelse. (I ettertid.)
Vil dere førstiser ha flere store ord og fleskesvor, les videre på neste side, for dette er
min spalteplass. Jeg vil derfor benytte anledningen til å hilse til mamma.
Som redaktør er jeg henrykt over de flotte nye medlemmene av MediaKom, og ser fram
til spennende filmprosjekter videre! FØLG MED! Virker det kult å være med på film, tenker du? Få tak i klovnen på bildet! (Og for siste gang: Nei, jeg stemte ikke Ap.)

Klem et tre,
vann en blomst og
vær glad i hverandre!

Lovinda Ødegården, Redaktør

3

Hilsen fra Avis - gjengen

Sladder og
sitater

Kjære førsteklassinger og nye EMIL-spirer,
Sommeren er over - “endelig” for kontekongene; “dessverre”
for resten. Din tid som Energi og Miljø-student har omsider
begynt. Uavhengig om dette er ditt første møte med den fantastiske bartebyen, 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

2013

Kvinnelig
niale

fjerdeklassings

økonomiplan:

ge-

“Jeg

er

superblakk. Venter til jeg får
studielånet med å betale semesteravgift!”

Korpsvinnende andreklassing fikk

det som forhåpentligvis har vært to fadderuker du sent vil

både seg og korpset jaget fra

glemme (på godt og vondt).

Samfundet av Betsson.

Trondheim er en lekker by, og studentlivet her gjør det mu-

Styremedlem ble dagens avfall-

lig å ha en frekk affære mellom innsatskrevende fag, sosiale

skvern da hun reddet alle som

aktiviteter og frivillige engasjement. Hvis du er ny i spillet,

ville bli kvitt kake etter komité-

kan det hele virke umulig i begynnelsen. Det er rett og slett
for mye du skal ha tid til. Men gjør akkurat 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.

presentasjonene.

Tilsynelatende barsk førsteklassing inngikk et veddemål om
at han aldri kom til å kline

Har du noen partikulære spørsmål er det bare å huke tak i

med en annen gutt dersom han

hvem som helst. Vi er en likesinnet gjeng som alle har vært i

søker Samfundet.

samme sko som deg.

“Shit! Det er en ekte pupp!”
-

Forvirret

quizmaster

under

Jaget.
Mannlig

fjerdeklassing

usikker

på hva han føler vedrørende det
at

foreleser

Ivar

Wangensteen

har like sko som ham.

Lykke til videre på reisen, unge EMILere!

Vi skrives!
EMIL-Avis

Strømningsforeleser

sjokkerte

studentene

å

sine

ved

drikke

vann fra en “uåpnet” ølflaske,
og

sa

at

etterpå.

han

skulle

på

fest

3
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F adderperioden på R im
av

Ina Marie Kruge

Dag 1

Dag 2

Vi møtte opp på Gløshaugen glade og spente,

Samme dag var festen i gang,

Hva hadde vi som nye EMILere i vente?

faddere, maskin og drikkesang.

Vi ble ønsket velkommen av menn i dress,

På Gossip varte festen lenge,

og det eminente styret sa “dette er null stress”!

vi ble kastet ut da de måtte stenge.

Dag 3

Dag 4

Dagen etter fikk fadderne vise,

På torsdag var vi klare for ‘Jaget’,

sine kokkekunnskaper – og vi fikk spise!

og alle ville være det beste laget.

Etterpå gikk turen til Studentersamfundet,

Mimelek, elg-bilde, pølse og sang,

i øl og dans kunne festen munne.

vi smisket oss fra bar til bar med ren EMIL-klang.

Dag 5

Dag 6

Så var det klart for idrettsdag,

Lørdag var dagen for utkledning og sprell,

volleyball vi spilte i lystig lag.

annenplass i Badkart, men vi feiret likevel.

Grilling, loddtrekning, turnering og prat,

Ikledd toga var alle veldig søte,

som EMIL-student er man ikke lat.

og for første gang fikk vi EMIL-kjelleren møte.

Dag 7

Dag 8

En rolig dag på Pirbadet ventet,

Så var det klart for Teknostart,

der vi nye krefter hentet.

vannkraftverk skulle bygges ut av mye rart.

For fadderuka vår var ikke over,

Helt om dagen, helt om natten,

moroa fortsatte tross en forelesning om lover.

er fadderukas lov for å henge med i matten.

Dag 9

Dag 10

Fest og konsert med EMILs band,

På onsdag var antrekket: noe på J,

rebusløp med komiteer og mang en stand.

av noens kostymer måtte man le.

Fotoshoot, musikkquiz og konebæring,

Og alle var gira på å knuse Medisin,

det finnes en komité for hver en særing.

EMILs ære ble ivaretatt med innsats og jubelhvin.

Dag 11

Dag 12

Discobowling var det neste på programmet,

Kvinne- og Mannekom vartet oss opp,

og det hele gikk for seg i en hyggelig ramme.

vi vorset på kjelleren og hadde det topp!

En rolig kveld før det braket løs,

Så bar det videre til Facebook-fest,

etter en hektisk uke med undervisning på Gløs.

vi feiret med klassen og hadde det best!

Dag 13

Dag 14

Fadderuka ‘13 nærmet seg en ende,

Til slutt vil vi takke for en super start,

men først skulle styret oss på hyttetur sende.

i to uker har vår fadderuke vart.

Grilling, kåringer, skuespill,

Styret og alle eldre studenter,

og deretter overnatting for de som vil.

har vist oss at ingenting skummelt venter.

Vi gleder oss veldig til fem herlige år,
og håper vi mye fest og moro får.
Og snart er vi klare for å redde verden,
alle førsteklassinger: Lykke til på ferden!
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Tett på EMIL-styret
Da er et nytt semester godt i gang, og vi i styret har allerede rukket å arrangere en super fadderuke! Nå går vi og gleder oss
til Renselsen og EMILs legendariske immatrikuleringsball. Vi har allerede styrt denne flotte linjeforeningen i åtte måneder, og
gleder oss masse til høsten sammen med dere. Det er mye gøy som skjer, og høydepunktet er utvilsomt 15-årsjubileet vårt i
november! Erfaring tilsier at det er vanskelig å huske alle navn etter fadderperioden, så her kommer hvertfall litt om hver av oss:
Skald: Hallaien! Jeg heter Mari,

Gjøgler: Hei! Jeg heter Tale Marie og

er 21 år og kommer fra Sotra,

er ‘92 fra Slemmestad. Egentlig er

men har faktisk ikke traktorlap-

jeg håndball- og fotballjente i hjer-

pen. Jeg er likevel alltid veldig

tet, men det siste året har det vært

GIRÆT for dét. Jeg er en aktiv

mest linjeforenig og studentmorro for

person med mye energi, elsker

min del. Jeg er veldig glad i å bli kjent

å stå på ski og er superfan av

med nye mennesker, og slår gjerne

“Harry Potter”. Etter å ha gått

av en prat - skal du få meg til å være

alt for mye på krykker har lagt

stille må du vel egentlig stoppe meg.

bak meg en lite lovende karriere

Ellers er jeg ei lita guttejente som liker å tulle og tøyse, og

som badmintonspiller, og vurderer nå å begynne med rumpeldunk i stedet. Jeg tilbringer

smilet er som regel på plass.
Fut: Hei alle sammen! Jeg heter Kris-

det meste av min tid et sted mellom Berg, El-bygget og

tian, er 23 år og EMILstyrets trønder-

Idrettsbygget, så vil du ha tak i meg er det bare å gå etter

ske alibi, født og oppvokst i Trond-

lyden; jeg snakker høyt, mye og fort.

heim. Mine interesser er friluftsliv
(litt), musikk og generell hygge. Jeg

Trubadur: Kristin Nyland heter

har svart belte i taekwondo som jeg

jeg, jeg er 21 år, og kommer fra

også underviser i. Ellers vil jeg gjerne

selveste hovedstaden. Jeg er en

få skryte av at jeg holder styre-

sprudlende jente med mye energi som alltid har en latter på lur.
Jeg har drevet aktivt med seiling
i mange år,

rekorden i Robot Unicorn Attack og
vannsklia i Pirbadet. Jeg gleder meg veldig til et nytt semester
med alle dere fantastiske EMIL-folk!

men seilekarrieren

Viseknekt: Navnet er Kjetil, 22 år

er imidlertid lagt på hyllen til

fra Oslo. Jeg spilte basket for Nor-

fordel for Lacrosse. MORO! Gikk

dstrand BC i seks år, samt en kort

et år på BI i Oslo før jeg tok til

“karriere” i NTNUI Geezes, men nå er

fornuft og kom meg opp til T-town. Jeg er en veldig sosial

det verv i linjeforeningen som opptar

jente som er med på det meste. Ruver hele 1.01 over bak-

det meste av tiden min. Jeg er ellers

ken, så hvis du vil ha tak i meg, SE NED!

veldig interessert i fotografi, noe jeg
studerte et år på FHS, før jeg begyn-

Hyrd: Heia! Jeg heter Fredrik og

te her på NTNU. Jeg er glad i å møte

er av samme årgang som Tina

nye mennesker, så det er bare å gripe tak i meg i gangen om

og Bettina i styret, nemlig en nit-

jeg skulle vandre forbi!

titoer. Ulikt resten av styret har
jeg ikke noen spesielle interess-

Kongsknekt:
Heihei! Jeg er Astrid og er styrets

er, studenterlivet holder i lange

eldste 91-modell. Jeg har alltid

bananer for meg. Bortsett fra god

bursdag i eksamenstiden og syns

humor digger jeg Disney (og an-

det er litt kjipt. Som Fredrik har jeg

nen barneanimasjon) over alt på
jord, så hvis du har lyst til å få fram et barnesmil hos en

ingen særegne interesser, annet enn

skjeggete kar er “Grusomme meg” (både 1 og 2) veien

Linjeforeningsarbeid gjør meg glad

å gå. Ellers er jeg en livsnyter av yrke, og velger å holde
på utfordringen jeg fikk på årets julebord; “yes man”. Vi
prates plutselig!

å kose meg med livet og fine folk.
og det gjør også mat. Ellers spiller
jeg også lacrosse for NTNUI. I motsetning til resten liker jeg
ikke mennesker, så vennligst ikke stopp meg i gangen.
(Dét er bare tull selvsagt.) Vi sees, håper jeg!
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EMIL fra A til Å
		
A

–

Forfatter: Lovinda Ødegården og eldre fadderspesialers skribenter
Avis:

EMILs

fjerde

linjeforeningsmakt,

På ball er det meget viktig å ha lært seg studentenes

selvutnevnt sovende vaktbikkje og er det fantas-

nasjonalsang, ”Nu Klinger”

tiske skrivet du nå leser i. Ingen ting er for stor eller

H – Hovedbygget: Også kalt “Harry Potter”-slottet

smått, seriøst eller tullete.

av noen. En av de fire første byggene bygget på cam-

B – Badekarpadlingen: Konkurransen der førstek

pus, og ble 100 år i 2010. Ikke vanligvis et sted for

lassinger fra alle siv.ing.-linjene virkelig får vise hva

forelesninger, men veldig kult for oppdagelsesferder.

de er gode for. Villere, våtere og mer illeluktende

I – ISFiT: den Internasjonale Studentfestivalen i

eventyr skal man lete lenge etter! EMIL er klar for å

Trondheim. I februar kommer drøssevis av uten

gjeninnta tronen som mester i Fartskar! Gi alt!

landske studenter og fredsprisvinnere på besøk til

C – Candiss: Det fantastiske jentekoret til Studen-

byen. Vil du bli inspirert av sterke talere på dagen,

tersamfundet iført rosa snekkerbukser som lusker

danse samba til beina ikke klarer mer om kvelden og

rundt i byen.

spise nattmat med en Indonesier, en Nigerianer, en

D – Dragvoll: De mytiske skrifter sier at det stud

Chileser og en Canadier, er dette absolutt festivalen

eres der. Det skal visstnok befinne seg “østenfor

for deg.

sol og vestenfor måne” (på andre siden av om

J – Jubileum: EMIL feirer i år 15 år, og i forbindelse

kjøringsveien).

med dette feirer EMIL også jubileum i november. Det

E – EMIL-Elgen: Alles nye favorittdyr. Dukker

feires med ny offisiell logo og masse stas!

opp med jevne mellomrom, og svarer visst på alle

K – Kjelleren: Sosialt samlingssted for EMIL-stu

spørsmål du måtte ha. Bare se etter denne karen.

denter. Ligger på Moholt studentby i bygning 29,
buss 5 merket Dragvoll (se D) tar deg dit. Løse rykter indikerer at festene der er hinsides all fornuft. Og
rimelig fuktige.
L – LINK: Bindeledd mellom studenter og bedrifter.
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 fjasing. NTNUs
beste grøt serveres der hver fredag, 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-studentene som
“de som skal redde verden”, og vet du hva? Det skal
vi faktisk.
O – Ombul: Ombul og readme er linjeforeningsavisene

F
til

–

F:

Karakteren

“sommerlekene

som

gir

2014”,

og

deg
den

fripass

til henholdsvis Omega og Abakus. Skulle du mot all for-

gode

modning være ekstremt betatt av dystre håndtegnede

stemningen i begynnelsen av august.

illustrasjoner eller lange analyser av siste verson av

G – Galla: (se også H) Da studenter ikler seg det

Ubuntu, er dette aviser du burde følge med på. re-

fineste de måtte ha i kleskapet, og staser seg med

adme har blant annet kommet med statistiske grafer

daljer og bånd. Ball er en typisk slik anledning. EMIL-

over “EMLI-Avis” sine språkfeil, som nå er fjernet av

ballet finner sted etter Renselsen (se R) i september.

grammatikknazier som nå lager avisen vår.
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P – Påske: Eneste midt-i-semesteret-ferie vi får. Men
før påske garanteres en lattermild opplevelse 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. Moahahaha!

X – X-faktor: EMIL har tidligere vært representert

S – Styret: En gjeng på 7 personer som virrer rundt

med braksuksess (alt er relativt) i Norske Talenter.

i finstas og flosshatt som alltid er her for deg og

Et raskt Youtube-søk på “Norske Talenter Lifewest”

spørsmålene dine. Du kan stille til valg til styret un-

gir deg EMILs gamle “boyband”.

der generalforsamlingen som foregår senere i år og gi

Y – Yttertøy: I form av allværsjakke, Trondheims

ditt bidrag til at EMIL fortsetter å være den beste linje-

nasjonaldrakt. Det er bare å investere mens du fort-

foreningen på Gløshaugen.

satt har det store studielånet på konto, for “allvær”

T – Tulla deg bort? Spør den allvitende Info-Hilde!

er et ord som er gift med ordet “Trondheim”.

Denne damen sitter på Infohjørnet på El-bygget, og

Z – ZzzZZzZzz: Velkjent fenomen på lesesalene i

kan hjelpe deg med det meste du lurer på om NTNU

eksamensperioden og i forelesninger dagen derpå.

eller universet. Forundrer oss ikke om hun vet hva

Æ – Ærlighet: En god egenskap for en god EMILer.

meningen med livet er også.

Men om du kaster panteflasker i søpla, er kanskje

U – UKA: Norges største kulturfestival, i bredde,

en hvit løgn på sin plass.

lengde, besøkende og begeistring. UKA og ISFiT arran-

Ø – Øl: Studentens viktigste “nærings”kilde. Husk,

geres annenhvert skoleår. Å være med å arrangere en

man blir mett av øl, men ikke full av havregryn. Lur-

av disse festivalene er et must for alle som vil få mest

er du på hvor alle Lånekasse-pengene ble av, er øl

mulig moro ut av studietida.

garantert hovedskurken bak ranet.

V – Vindmøller: Vi liker vindmøller. EMIL har også
sin egen flotte vindmølle på Smøla Vindpark som heter “EMIL in Ventus”, gitt til EMIL på linjeforeningens
femårsdag.

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
W – Web: Nærmere bestemt EMILweb. Vår splitter nye

å være med på.

nettside der du har alt på ett sted. Her finner du ny-

(PS: Ikke stagedive ned trappen; da knekker man

heter, info om komiteene, avisarkiv, FAQ og masse mer.

tenner.)
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Trondheim by for dummies (og ikke-trøndere)		
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, kultursenteret 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 studenter.
Bakklandet – En samling trehus og trange brosteinsgater som tiltrekker store mengder turister

Lerkendal – Stedet for idrettsentusiaster og Norges

med kamera. Et fredelig men samtidig livlig om-

beste sparking av ball.

råde.

Elgeseter – Forbinder Midtbyen, Øya, Gløshaugen

Tyholt – Lett synlig pga. sin roterende Egon-

og Lerkendal. Severdigheter omfatter Elgeseter bru,

restaurant oppe i skyene, som også fungerer som

Samfundet og St.Olavs hospital med sin hyggelige

et landemerke brukt til navigasjon i folkesporten

legevakt.

“nattorientering”.

Moholt – Populært tilholds- og samlingssted for

Singsaker – (Uttales visstnok riktig “sings-AAAk-

førsteklassinger og utvekslingsstudenter. Åsted for

er”) Kjent for sitt studenthjem/sommerhotell

ville kjellerfester og nach på engelsk.

der det i blant holdes EMIL-arrangementer som

Dragvoll

klassefest.

alle

Festningen – Stort grøntareal med tradisjoner

har

–

Landlig

fordommer
et

ganske

og
nytt

læringssted
rare
og

som

tross

studieretninger

fint

idrettssenter.

for grilling, eller bare en gåtur med fin utsikt over

(Gløs, Dragvoll - potet, asparges).

vår flotte by.

Bymarka – Rekreasjonsområde populært blant bar-

Øya – Her ligger idrettsfasilitetene kalt Spe-

trær, skiløpere og

ktrum, labyrinten av idrettshaller hvor eksamener

de generelt sporty. Trondheims

eneste trikk tar deg helt fram til skiløypene. Student-

skrives. Er forbundet til Midtbyen med byggverket

erhytta serverer pannekaker på vinterstid.

kalt “Eksamensbrua”.

Byåsen – Forstadsbebyggelse vest for Nidelven. Ut-

Gløshaugen – Teknologiens slott med nærhet til

merket sted for motbakke-entusiaster.

nylig oppgraderte Dødens dal. Gløshaugen, eller

Tiller – (Ofte forvekslet med: “Heimal”, “Gokk”)

“Gløs”, vil også bli ditt andre hjem de neste fem

Kommersielt område med store utsalgssteder, blant

årene.

annet kjøpesenteret City Syd.
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Kort og godt om EMILs komiteer
Energi og Miljø-Ingeniørenes Linjeforening sies å være den mest aktive på Gløshaugen. EMIL har i overkant av 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 komitérebusløpet.
Det står i tillegg mye mer om hver av komiteene på EMILweb. Den aller beste komiteen står ikke under, men kort
og godt lager MediaKom avis, plakater etter etterspørsel, tar bilder av eventer, og nå ryktes det om nyoppstartede
filmprosjekt! Det er aldri for sent å melde seg til å bli med - ta kontakt!

EMIL-styret er også en komité i seg selv, og består av syv medlemmer i svarte klær og flosshatt. Disse har litt ekstra ansvar i
hverdagen, da de har som oppgave å holde styr på hele EMIL og
alt derunder. Les mer om styret på side 5.

BarneKom er komiteen for deg som enda ikke har blitt voksen
og liker å se Disneyfilmer, leke, spille spill og bare være barnslige innimellom blant studentlivets mange voksenheter.
Energi FK omfatter våre egne tøffe fotballag - for både gutter
og jenter. Med høy popularitet og høyt ferdighetsnivå er det ikke
alle som kommer med; disse vet virkelig hvordan å sparke baller.
FestKom sier seg selv. Denne komiteen har ansvar for å arrangere store fester som Immatrikuleringsballet 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.

Høystemt er EMILs ganske ferske mannskor for veltalte herremenn. Med sanger og show uten like er Høystemt helt klart
blant Gløs-korenes elite.
InterKom har tatt på seg ansvaret å sørge for at alle internasjonale studenter i EMIL-retning føler seg godt tatt i mot og sosialt
inkludert, ved hjelp av blant annet turer og sammenkomster.

IdrettsKom

arrangerer

EMIL-gym,

fotballturneringer

og

liknende, og jobber for å samle EMILere til morsomme og
sporty sammenkomster.
KjellerKom har ansvar for EMIL-kjelleren på Moholt, og arrangerer store og fuktige kjellerfester, samt små sammenkomster
som visning av fotballkamp.
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Klovneløpet er et EMIL-oppstartet veldedighetsløp der alt overskuddet går til å etablere Sykehusklovnene på St. Olavs hospital gjøre hverdagen litt lysere for de syke barna. Arrangementet
trenger folk av alle slag!
KomOgBad er for alle badenymfer som hopper i havet uten å tenke på vær eller årstid. 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.
KrigsKom er EMILs gode samvittighet og har som formål å redde
verden, litt av gangen. Har du sett “Ett tørk er nok”-plakatene?
Jepp, der har du KrigsKom. Nyeste prosjekt er ENØK-assistansen.

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

LINK er komiteen som ordner bedriftspresentasjoner og dermed
mange av dine middager. Komiteen har som mål å knytte Energi
og Miljø-studentene til næringslivet og å gjøre vårt studie så bra
som mulig.

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 to band,
The Funktions og Watt Sound spiller ofte på arrangementer, og lager alltid god stemning med kjente og ukjente låter.

RevyKom er antakeligvis noe av det morsomste å være med på
i løpet av året. Hvert år lager EMIL revy sammen med Smørekoppen (maskinistene), 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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Er det noen som absolutt ikke fortjener å

Mange, mange personer hjelper til både på dagene, før,

tilbringe tid på et sykehus, så er det barn.

under og etter alt dette skjer. Vi har opplevd vanvittig

Barn innlagt på Rikshospitalet har i flere år

mye goodwill og hjelpsomhet fra sponsorer og privat-

fått hverdagen sin beriket med Sykehusklov-

personer i arbeidet for å få 5. september til å gå så

nene. Klovnene skaper helt spesielle øyeb-

smertefritt som mulig og for at Sykehusklovnene skal

likk som gjør at sykehusets daglige rutiner

få så mye penger som mulig. Penger som er sårt til-

må vike plass for humor, fantasi og drøm-

trengt.

mer. På St. Olavs Hospital holder Sykehusklovnene nå på å etablere seg, men trenger

Vi vil rette en kjempestor takk til alle de som har bi-

økonomisk støtte for å fortsette arbeidet sitt.

dratt og ofret sin tid til dette prosjektet. 5. september

Derfor ønsker vi studenter å gi noe tilbake til

håper vi at ikke bare har gitt penger til Sykehusklov-

byen som vi elsker, ved å hjelpe klovnene til

nene, men også gode minner som deltakerne tar med

å bli i Trondheim.

seg videre. Vær du trygg, det kommer et Klovneløpet
2014 også!

Den 5. september 2013 går startskuddet for
Klovneløpet 2013 - som arrangeres for andre
gang etter et særdeles vellyket Klovneløpet 2012
- et veldedighetsløp hvor hele inntekten dedikeres
til Sykehusklovnene ved St. Olavs Hospital. Denne
dagen er spekket med ting som skjer: Tett oppunder 500 løpere løper tur/retur Gløshaugen –
Nordre gate; en stafett med over 15 påmeldte lag
skal konkurrere på plenen bak Hovedbygningen;
nesten et tresifret antall barn skal delta på et arrangement i Nordre; kjendiser skal løpe om heder
og ære i en stafett. Dagen rundes av med en el-

PS: Det er fortsatt mulig å bidra til denne saken.
For donasjonsmuligheter, gå inn på
		www.klovnelopet.com.

levill rask-fest med dresscode “treningsantrekk” i
Spektrum, med stand-up- komiker Jonas Rønning
som hovedattraksjon.

- Snorre Nordbo Olsen, leder av Infogruppen
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MediaKom kårer
		3 vinnerne av fotokonkurransen på komitérebusløpet
Tittel:
“Guidet tur på Dragvoll”

Juryens begrunnelse:
God tittel, gjør narr av Dragvoll,
kombinering

av

hodeplagg,

skulderstripping på G til venstre,
safarihatten i fokus, trynet på
dragvollingen med slange-hetten
var gøy å zoome inn på.

Tittel:
“Skandale: Fredrik Blom mesker
seg med fadderbarna”

Juryens begrunnelse:
Morsom tittel, gjør narr av styret,
fyren liknet sykt på Fredrik Blom
når han halvveis lukker øynene,
alle jentene var med, jenta nederst til høyre er en gutt.

Tittel:
“Klasse fra Dragvoll tatt på
fersken i gruppevoldtekt”

Juryens begrunnelse:
Random tittel, gjør narr av
Dragvoll, gutter med parykk,
brukte

egne

ting

(paraply),

fargerike klær, han med paraplyen ser akkurat passe creepy ut.

Runner-ups som fortjener en hederlig omtale

Tittel: “Slik er de nå - Styret om 50 år”

Tittel: “Lars Monsen tames a lion”

Tittel: “Dragvolls skjulte hemmeligheter”

Vinnerne av gruppebildet fra Jaget
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New international and master students at EMIL
		

Forfatter: Astrid Ånestad

Every year a new load of fresh, loud and energized 1st year EMIL sprouts are finding their
way into the warm and including EMIL-family.
At the same time, somehow more quiet, new
students are joining in at higher study levels.
With about half(-ish) of the EMIL-students
gone on exchange in the 4th year, the two next
semesters would have turned out a bit quiet
for the fourth graders, if it hadn’t been for
the entry of master student to “El-power” and
“Energy Planning”.
Playing Kubb in the park

This is the third year with master programs
of Energi og Miljø, and this fall 16 master
students are joining “El-power”, 13 students
joining “Energy planning”, 3 students from
the Nordic Master program, along with an unknown number of Erasmus students taking
more or less random energy related classes.
The buddy-weeks for the master students followed a known recipe: Barbeque in the park,
volleyball tournament (which team Master
1 won!), quiz, bar-to-bar round, toga party,
hangout in the Basement, football cup

and

even more barbeque in the park. (Why change
a winning team, ey?). This year the show-was
really good, and we hope that will be a trend
for the next years’ buddy-weeks!
So if you see a new student in your lectures,
or at the reading halls: We hope, in true EMILspirit, that you will welcome your new classmates!
During the academic year, the International
committee at EMIL, InterKom, will host arrangements for the international students, but
everyone in EMIL is of course welcome! Here
all the exchange students get the opportunity
to get to know each other, and the Norwegian
ones can come and get to know some new
people from abroad.

Other buddy-week photos
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Utgavens Forfatterprofil:
								 Mari Melkevik
FØDT: 16. oktober 1991
FØDESTED: Lillehammer
FAVORITTDIALEKTORD: Månebedotten
DØD: Ikke ennå
OGSÅ KJENT SOM: Mari Melkevik,
marimelk

Den hittil ukjente forfatteren Mari Melkevik fra NTNU sitter i linjeforeningsstyret på Energi og miljø
og studerer på heltid. Melkevik kommer fra Sotra, men har nå bosatt seg i Trondheim grunnet
studier og videre forfatterskap. Hennes nyeste verk, limericksamlingen Eksamen i TEP4100 Fluidmekanikk vår 2013, kan leses offentlig for første gang ved denne avis. For andre enn tredjeklassingene som var Melkeviks meddeltakere under denne eksamenen lønner det kanskje seg å ha
et eksemplar av nevnte eksamen - kanskje også løsningssforslaget - ved siden av seg for å oppnå
full nytelse av Melkeviks mesterverk.

Eksamen i TEP4100 Fluidmekanikk vår 2013
Vi sitter i D2 med fluidmekanikk,
Et heftig eksamenssett utdelt vi fikk.
Jeg kan ikke nok
Til å nå opp,

Så var det vindstrøm på Spektrums tak,

Men gir likevel settet et blikk.

Ikke akkurat en enkel sak.

Akvariet i Trondheim vil ha en ny tank;

Og trykket spesielt,

På hvordan dette løses er jeg rimelig blank.
Må regne på fluidkrefter,
Er mer enn jeg mestrer,

Finne hastighetsfelt,
Navier-Stokes kan jeg ikke teorien bak.
Så var det bare å levere,

Og Matlab i fluid er irrelevant!

Og håpe de andre gjør det bedre.

Kontrollvolum til ballen kunne jeg klart,

Når konten, kommer;

Men på resten er jeg ikke særlig smart.
Finne dragkoeffisient,
Det har jeg helt glemt
Både strømning og oppgave er nok turbulent.

Vi snakkes i sommer,
Dette blir nok en koselig ferie ...
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Klesshoppingens Ankepunkter
		

Forfatter: Lars-Erik Moslått

Overforbruk og fokus på klær kan lett gå på

der disse forholdene fra de våkner til de sovner med en

bekostning av din og andres livskvalitet - i dag

knapp matpause, og dette for en lønn de knapt holder

og i fremtiden, på denne og på den andre siden

seg i live med. Dette takket være kleskjeder i Vesten

av jorda.

som presser prisen til produsentene, og utnytter politikkens svakheter og markedets lovløshet på tvers av

Klær dekker naturligvis visse menneskelige behov, og
det må de få fortsette å gjøre. Det er den moderne
irrasjonelle fråtsingen man bør ta en vurdering på om
man vil delta i; der man ser på årstidene og lommeboka fremfor klesskapet før man går i butikken. I vår
opplyste tid hvor handlinger følger av argumenter, vil

landegrensene. Kjøper du klær fra de store billigkjedene
støtter du nåtidens slavedrift.
Å

droppe

den

unødvendige

klesshoppin-

ga vil si at du ikke lenger bytter bort penger
med

klær

du

ikke

trenger.

Et

åpenbart

gunstig utfall.

jeg lufte noen av argumentene imot.
Penger

kan

På vår overbefolkede klode har vi begrensede res-

til

surser og utallige problemer å bruke ressursene på.

ulike

Ettersom forbruk av klær er forbruk av jordas res-

ting.

surser, vil sløsing av klær være sløsing av jordas res-

klær

surser.

overflødig.

en

brukes

hel

del

morsomme
Overflødige
er

bare

Viktigheten av endringene i klestrender er kun en dårlig spøk fra markedskreftenes side. Å følge disse fører til et
stadig tilbakevendende behov for å vurdere garderoben og kaprer dermed mye

I Norge befinner

fokus til noe særdeles overfladisk. I tillegg

det seg i dag et urimelig

kan du lett avsløre manglende integritet. La
trendene seile sin egen sjø, så kan du bruke
fokuset på noe mer givende. (Det er viktig med
en hobby, men de andre poengene i artikkelen kan
tyde på at du bør finne en annen enn shopping.)

stort antall ting per person, der
iblant klær. Allikevel produseres det på
høygir for å tilfredsstille etterspørselen. Når et
samfunn har alt det trenger av en viss ting burde ideelt
sett all produksjon, utover opprettholdelse av tilstanden,

Fornying av klærne symboliserer endring, er typisk

opphøre. Siden vår økonomiske historie startet lenge

noe folk vil si. Hvis man føler man har gjennomgått

før vi fikk kunnskap nok til å betrakte noe i et globalt

en så stor personlig endring at man ikke lenger føler

perspektiv, har ikke bærekraftighet på klodenivå blitt in-

seg hjemme i klærne sine virker det passelig å en-

nfelt i forbrukskulturen i samfunnet. Det er derfor mini-

dre litt på innholdet i klesskapet. Men de færreste

malt med økonomisk drivkraft for bedrifter til å legge

mennesker endrer seg drastisk like hyppig som de

opp til et fornuftig forbruk. Det økonomiske systemet vi

handler inn klær. Samtidig, de menneskene som ikke

har, som er basert på ubegrenset forbruk, er tvert imot

er i stand til merke din mentale utvikling uten at du

noe vi i dag vet er ufornuftig. Mens vi venter på at poli-

bytter ut garderoben kan neppe være blant de mest

tikere setter dagens kunnskap i system blir det opp til

interessante vennene.

hver enkelt å trappe ned forbruket.

Mediene dokumenterer stadig umenneskelige til-

I Norge kastes det over 130 000 tonn klær hvert år.

stander på klesfabrikker i Asia. Kjemikalier fra

Forbedringspotensialet er enormt og det eneste vi stort

produksjonen både pustes inn av forfallende ar-

sett trenger å gjøre er å slutte å holde på som i dag.

beidere og dumpes ukritisk. Fabrikkbygningene er

Klær er ikke en forbruksvare. Vi vet langt bedre enn hva

ofte falleferdige og livsfarlige. Mennesker jobber un-

dagens kultur tilsier.
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ØlKom Anbefaler
Weissbier
Historikk: Weissbier er uløselig knyttet til høytysk
kultur. Arkeologiske funn viser at weissbier er blitt
brygget i Bayern og Bøhmen i minst 3000 år, men det
er først på 1500-tallet at stilarten virkelig blir populær.
Den holder sin popularitet som det foretrukne ølet i regionen inntil fremveksten av de mer moderne lagerne
som helles, dunkel og pilsner vokser fram på starten
av 1800-tallet.

Siden 60-tallet har stilarten fått en renessanse og økt kraftig i
popularitet, både hjemme i Tyskland og som eksportvare. I dag er
weissbier igjen sydtysklands foretrukne ølstil, og en av regionens
største eksportartikler.
Navnet weissbier betyr bokstavlig talt «hvit øl», og kommer av

2013

Fadder-Sladder
På

post

noen

under

samle

300 kr.

Jaget

kondomer,

skulle

mottok

Mange av jentene i første ble
yre etter mannekoms strippeshow og klinte til på klassefest.

Andre

fadderbarnkåte

gutter måtte vente i tre kvarter.

Om noen lurer på hvorfor N.N.

i første klasse har brukket

hånden: Ung jomfru i nød på
Torget + masse Hell’s Angels
(selvspredt rykte).

den lyse fargen hvetemaltet gir ølet. Den går også under det mindre kjente navnet «hefeweizen» som betyr «gjær-hvete» eller
bare «weizenbier» som betyr «hveteøl».

Blid

Stavangergutt

dragende

på

SAMME

ble

sett

stakkars

fadderbarn retning “hjem” ca.
Karakteristikk: For å bli karakterisert som weissbier etter den

hver kveld i fadderperioden.

tyske renhetsloven må maltsammensetningen være minst 50%
hvete, mens resten er forskjellige lyse byggvarianter. Den høye
andelen hvete gir ølet sin lyse farge og karakteristiske smak, som
en rund, fyldig og aromatisk stilart. Den er spesielt kjent for sin

To fadderbarn ble sett urinerende

i

oppgangen

Kjelleren. Straff venter.

til

høye andel forskjellige fenoler og fruktestere som blir utviklet av
gjærstammene som er dyrket fram til typen. Disse gir en del fruktige aromaer som er vanskelige å beskrive, men vanlige karakteristikker inkluderer nellik, banan, vanilje, eple, muskat og til og
med tutti-frutti-tyggis. Stilarten er vanligvis lavt humlet og først
og fremst dominert av hvetemaltpreget og fenolene fra gjæringen.

Førsteklassing reddet brud i

nød på Den Gode Nabo allerede
første kvelden ute.

(Flere?) fadder og fadderbarn
ryktes å ha tatt kvelden sammen etter en fuktig kveld.

Den vanlige weissbieren er normalt ca. 5,0% ABV, men det finnes
unntak og underarter som avviker fra dette. Det finnes også underarten dunkelweiss, som er en lysebrun versjon av stilen, med

Tredjeklassing sist sett hånd
i hånd med 94-modell

en del toffee og karamellaromaer i tillegg til hvete- og gjærpreget.

Fyllik-fadder kjøpte ALT ølet
Nå ble jeg tørst. Hvor får jeg tak i weissbier? Enhver ølbar
med respekt for seg selv vil føre minst én weissbier i flaskeutvalget sitt. Siden weissbier oftest ligger over 4,7% finner man ellers

mot slutten av togafesten til
nach som ikke ble noe av.

Endte opp med å dele ut alt.

de gode ordentlige weissbierene på Vinmonopolet, som fører flere
av de vanligste merkene fra Tyskland. Blant disse er Weihenstephan, Erdinger og Franziskaner. Mange norske bryggerier har
også begynt med stilarten, bl.a. Ladegaardsbryggeriet som har en
weissbier i somerutvalget sitt.

Full fadder dro fra fadderbarna og endte opp på feil
utested under Jaget.
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Studentene energiøkonomiserer Trondheim
Skal vi redusere klimagassutslippene tilstrek-

I løpet av oktober skal studentrådgiverne gjennom-

kelig, må vi redusere energiforbruket. Mange

føre husbesøk med rådgiving til minst 75 husstand-

har et ønske om å redusere sitt energiforbruk,

er i Trondheim. Prosjektet vil bli lansert mandag 14.

men vet ikke helt hvordan man kommer i gang.

oktober, og husstander kan melde seg på kampanjen

Heldigvis er ikke hjelpen langt unna! Høsten

frem til 14. november. Etter hvert som husstandene

2013 blir det nemlig oppstart av et nytt og

melder seg på, vil ENØK-assistentene fortløpende i

spennende pilotprosjekt kalt ENØK-assistanse

par dra ut på hjemmebesøk til husstander i Trond-

– studentenes energihjelp for husstander i
Trondheim.

heim som ønsker råd om energieffektivisering.
Prosjektet har som hovedmålsetting

ENØK-assistanse

er

et

samar-

å bidra med lavterskel rådgiving til

beidprosjekt mellom EMIL Krigs-

husstander i Trondheim som ønsker

Kom, Naturvernforbundet, Sør-

å bli mer energieffektive. Ordnin-

Trøndelag

og

gen er ment som en bevisstgjøring

påmeldt

blant husstandene om hva som er

deltager til ENØK-assistanse må

mulig å gjøre i hvert enkelt hjem,

man være student ved NTNU og

for å bidra til at de setter i verk

fylkeskommune

Tryg-stiftelsen.

Som

gå Energi og miljø (eller en annen
relevant ingeniørretning).

tiltak og eventuelt kontakter profesjonelle rådgivere for videre konsultasjon og installering.

Å være ENØK-assistent innebærer at
man blir kurset og får enkel opplæring om

Forskere ved Institutt for tverrfaglige kul-

hvordan man utfører lavterskel energiråd-

turstudier ønsker å gjennomføre et for-

givning. I løpet av september skal det arran-

skningsprosjekt for å systematisere erfarin-

geres fire kvelder der de påmeldte studen-

gene fra pilotprosjektet. Dette vil ha spesiell

tene vil få kursing i å gi ENØK-råd. Erfarne

fokus på hvordan rådgiving faller inn i det

energirådgivere fra Naturvernforbundet, sam-

faktiske livet og hverdagen til klientene. Her

men med Enova og forskere fra NTNU står for
opplæringen.

ønsker man å kartlegge veien fra rådgiving til
gjennomføring av tiltak, med vekt på vanskeligheter
og hindringer som evt. skulle påvirke endelig gjennomføring av foreslåtte tiltak.
Interessen for prosjektet og responsen fra studentene har så langt vært stor, og med full deltagerliste
og til sammen rundt 30 påmeldte ENØK-assistenter,
gleder vi i EMIL KrigsKom oss til å sparke et nytt semester i gang med nye utfordringer og nytt prosjekt
på agendaen. Vi håper alle ENØK-assistentene er
klare til å ta fatt på høstens energihjelpetjenester!

Assistent-spirene godt i gang med første kurs

- Kaja Bergwitz-Larsen, ansvarlig for prosjektet
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Hvem er EnergiRike?
		

Forfatter: Bard Haga Bringeland

Norge er både energirike og energiriket. Fossene og elvene våre gir oss god og fleksibel

Nytenkning stod sentralt på dag 2, med innle-

elektrisitet, sokkelen vår er stappfull av et

dende motivasjonsforedrag og sterke oppfor-

svart energikonsentrat og alskens gasser,

dringer til å tenke langt utenfor boksen. Dette tok

vi har gode vind- og bølgeressurser og des-

studentene med seg da de i grupper skulle gi seg

suten en hel del Thorium (som kan utnyttes

i kast med case-oppgaven: Å lage en fremtidig

i atomkraftverk). Hva skal vi gjøre med alle

bydel med næring og bolig i harmoni, selvforsynt

disse mulighetene? Trenger vi å gjøre noe i

med energi. Etter noen timer med brainstorm-

det hele tatt, eller skal vi bare fortsette og

ing og jobbing presenterte gruppene kort sine

drive vannkraftverkene og plattformene - for

ideer for resten, og juryen premierte den mest

vi har jo nok og billig energi? Energi og Miljø-

nytenkende gruppen. Kveldens tur gikk til Tap-

studenter lærer mange forskjellige problem-

petårnet, Stavangerstudentenes egen bar, med

stillinger å kjenne, men vil du være med å

god stemning, mat, drikke og hyggelige folk. Det

finne løsningene også?

ble sent den kvelden ...

Vårsemesteret er vel overstått, men rundt 50
studenter er ankommet Lyse Energi sine lyse lokaler i Stavanger. De er fra alle studieretninger:
Mange ingeniører, noen fysikere, kjemikere, økonomer, ja til og med én historiker. Men de har
noe til felles; de bryr seg om hvilken retning energiriket Norge går i. Studenter i organisasjonen
EnergiRike arrangerer hvert år et forum for disse
studentene, med et interessant faglig program, og
ikke minst en sosial del. På fredag formiddag brøt
det løs, med blant annet speed date med Lyse,
foredrag om muligheter med offshore vind og

Casegruppene må svare for juryen om det er noen
svakheter ved presentasjonen.

fremtidens bygg, og et underholdende foredrag
av den livlige Frank Aarebrot ved UiB. Kvelden
tilbringes på Sola flymuseum med omvisning og

Lars Anders Myhre, styreleder i EnergiRike og ut-

mye god mat og drikke - en god måte å bli kjent

dannet geolog, var med på oljeeventyret fra da

med de som skal i samme bransje!

man fant første dråpen i Nordsjøen. Hvem andre
kunne gi en mer livaktig omvisning på Oljemuseet? Med mange små og morsomme historier var
besøket altfor fort over og forumet avsluttet for
denne gang.
Neste år ryktes det om at arrangementet blir i
Bergen, Vestlandets hovedstad. Har du også lyst
på en helg med stort faglig utbytte, morsomme opplevelser, god mat og kjekke folk? Sammen sørger
EnergiRikes mange store sponsorer samt EnergiKontakten for at et antall Energi og miljø-student-

Middag og stemningen i taket på flymuseet!

er får dekket både reise, hotell, kost og deltakelse.
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Det var foredrag om status til CCS (karbonfangst
og –lagring), om norsk aluminiums- og betongindustri og hvorfor det store Havsul-prosjektet (offshore vind) som gikk ad undas.
Et hovedspørsmål gjennom konferansen var «Hva
skal vi gjøre med kraftoverskuddet?». For alt
tyder på at vi fremover, med utbygging av småkraftverk og vindturbiner og prognoser med økt nedbør, får et overskudd. Skal vi da bygge kabler til
Vinnerne på studentforumet fikk presentere sin
fremtidsvisjon foran hele EnergiRikekonferansen.
(Red.anm: Legg merke til at nummer to fra venste er
vår egen Bård!)

Storbritannia

og

kontinentet

og

eksportere

elektrisitet, som erstatter for kull og annet
fossilt? Mange i industrien mener det er mer
hensiktsmessig

og

lønnsomt

å

lage

miljø-

Dette gjelder forøvrig også EnergiRikekonfer-

vennlig

ansen, som avholdes i Haugesund i august med

erstatter for kinesisk aluminium basert på kull og mer

drøyt 200 deltakere fra både næringsliv, politikk

primitive prosesser. Eller kanskje omlegging til

og akademia. Den er ikke primært for studenter,

elbiler spiser opp det meste av økningen? Hva er

men likevel minst like interessant! Der er man

mest lønnsomt i økonomi- og klimaregnskapet?

aluminium

og

andre

metaller,

som

midt inne i de aktuelle energidebattene, hvor
tiden fram mot 2020 stod i sentrum. Ola Borten
Moe åpnet konferansen og snakker ned utbygging

Som Energi og miljø-studenter har vi muligheten

av utenlandskabler, og dagen etter sitter han med

til å velge retningen energiriket Norge tar, og den

energisjefene i Tyskland og diskuterer samme sak.

bør vi også ta!

Hele studentforumet: Fornøyde, energirike studenter!
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Styret Tester

2013
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I denne utgaven av “Styret tester” skulle alle

innom MTV og programmet “Snooki og JWOWW” var på

hemninger slippes løs. Valg av bokstav for fad-

skjermen. Alt i alt en svært vellykket kveld, og ryktene

derperiodens temafest var naturlig nok J, og vi

går om at neste sesong blir spilt inn i Trondhein ...

skulle naturlig nok være Jersey Shore. Litt ulikt
nivå av engasjement med en gang, men gøy ble

Kjetil:

IT’S T-SHIRT TIME! CABS ARE HERE!

det! Stikkord for kvelden: Solpudder, hårvoks, Ed

Jeg må inrømme at jeg

Hardy og fist pump. En vinner!

var en av de som var
mest gira på konseptet,

Mari:

For å være helt ærlig, så hadde jeg ikke hørt

og

det

leverte!

Hvem

om Jersey Shore før fadderukeplanleggingsmøtene i

ønsker vel ikke å ha en

vinter, men plutselig var denne (for meg) ukjente reali-

“god” grunn til å op-

tyserien et hett tema. Kristin var supergiret på å være

pføre seg om en idiot en

Snooki, og J-fest ble et faktum. Etter litt research på

hel kveld? Jeg baserte

Wikipedia, googling av bilder og et par halve episoder,

meg selvfølgelig på sje-

følte jeg meg rimelig klar. Kjør på med korte skjørt og

fen slev, DJ Pauly D. Ikke

fargerike topper, ta på så mye solpudder, øyenskygge

bare kunne jeg bruke en

og mascara at selv Linni Meister ser usminket ut, så er

god halvtime på håret

det bare å dra til New Jersey. Selv om jeg ikke var like

mitt med god samvittighet, men jeg kunne slippe ut

(heltsinnsyktvillt) giret som visse andre, så var det en

min indre douchebag og være så høylytt og kvalm jeg

morsom opplevelse å gå inn i rollen som Italian-Amer-

bare ville. Vi begynte kvelden med vors hos J-Woww

ican fest-, -slåss og -fistpumpentusiast. Mest imponert

(Astrid) hvor vi alle forsynte oss godt av solpudder og

ble jeg kanskje over guttene, som gikk ganske langt

hårspray. Alle var vel enige om at Snookie (Kristin) var

utenfor sin komfortsone og kjørte på med solpudder

mest lik seg selv, mens Mike “The Situation” (Kristian)

og ca. to bokser voks hver til det ukjenkjennelige. Jeg

var kveldens største (les: kleineste) forandring. Det

lærte meg nyttige uttrykk som DTF og GTL - et must

stoppet ikke på vorset, men heller trappet opp når vi

å kunne når man drar til Jersey Shore. Selvsagt ble vi

kom til vårt rette element: Dansegulvet. Det tok faktisk

festens ukårede vinner av antrekk, og det ble en mor-

ikke mer en et snaut minutt før Dina (Tale) tok såpass

som kveld hvor man kunne rave rundt og gjøre som

av på dansegulvet at hun slo ølglasset mitt i taket og

man ville uten at noen så stygt på deg. En liten ekstra

det regnet øl. Heldigvis var jo dette før alle andre kom

“fun fact” oppstod forresten da jeg tilfeldigvis zappet

(GIRA). Kveldens nøkkelord: XS, Ed Hardy, tattoo, GTL.

22

3
Tale:

2013

Jeg trenger vel ikke engang fortelle dere at
dette

SELVFØLGELIG

Kristin har allerede pakket parykken i håp om å leve
som Snookie der borte.

var Kristian, eller Mike
“The

Situation”

(som

Kristian:

Er det sant at styret arrangerte J-fest

han tvinger oss til å kal-

for å kunne være Jersey Shore? Ja, det er sant. Nå

le han nå, sitt påfunn).

skal det sies at det var andre i styret som var større

Endelig fikk han lov til

forkjempere for JS enn det jeg var. På møtet da vi satte

å være den blodhar-

tema holdt faktisk Tale pusten helt til alle lovte at det

rye trønderen som han

skulle bli Jersey Shore i fadderuka. Når sant skal sies

ble født til å være! Da

var det ikke så ille som jeg fryktet det skulle bli; det var

Kristian endelig hadde

faktisk ganske gøy! Jeg fikk en lyninnføring i guidoenes

klart å overtale alle i

mange uttrykk og generelle oppførsel. Det ble ropt så

styret med å være med

mye “I’M GOING TO JERSEY SHORE, BITCH!”, “CABS

på dette begynte vi med

ARE HERE”, og “ALLRIGHT WE GOT A SITUATION” at

antrekkene: Med brunkrem, tighte t-skjorter og én boks

jeg slet med tinnitus i tre dager etterpå. Akkurat det

voks i håret var guttene forvandlet inn til Pauly D, Mike

med “SITUATION” var kanskje litt min egen feil og. For

og Vinny. Selv falt det meg naturlig å være Dina. Etter

å oppsummere: Jeg fikk se på Kjetil som lagde en “per-

å ha ønsket meg delt blondt/svart hår hele livet koste

fect blowout” i en halvtime, fikk fistpumpe uhemmet

jeg meg gløggers med det fantastiske håret, verdens

i tre timer på D12 og jeg slapp å hive meg over en

lengste løsvipper, fuskepelsjakke i leopard og military

granat for Fredrik. Alt i alt en bra kveld, 8/10 poeng!

silkejumpsuit. I tillegg til denne fantastiske outfit’en
klarte alle jentene å tryne oppi solpudderet - og det

Kristin:

hele var komplett. Meatball 2 var klar for fest sammen

Snookie fra Jersey Shore har lenge vært mitt forbilde,

med resten av guidoene og guidettene! Watch out: ETT

og jeg har derfor observert Snookies vaner og oppfør-

SMELL SÅ ER DET KVELD - Jerseystyle. Forresten, er

sel for å best mulig kunne leve meg inn i rollen. Men

MEGET stolt av EMILs nyeste medlemmer, som gruset

når sant skal sies, så trengte jeg ikke å spille så mye.

Placebo på D12.

Hennes natur falt meg inn helt instinktivt og forvandlin-

I’m going to Jersey Shore, BIIIIIIIIITCH!

gen tok overraskende kort tid. Tømte det jeg hadde av
Fredrik:

Ja, jeg var Vinny ... Eller noe. Jeg fikk på

foundation og solpudder, og smudga det greit utover

meg sminke, og vips, så var badboyimaget mitt som

trynet til det oransje skillet mellom hake og hals var like

jeg har jobbet med i et helt år borte. På festen var det

markant som skillet mellom New York og New Jersey.

helt rått, intet mindre, intet mer. Det at vi vant tvekam-

Med sjokkrosa lepper og dødslange vipper var veien

pen mot Medisin sier alt som den kvelden egentlig, og

lårkort til å bli en ekte Guidette. På med miniskjørt, ani-

undertegnede storkoste seg.

malprint, og hæler til å dø av. Push-up til haken, skjørt
nesten like langt oppe og med sort parykk; Meatball

Astrid:

J er nok en av de bokstavene i alfabetet

1 var DTF. Ble en ekte Snook-alike og ugjenkjennelig

med færrest alternativer til kostyme. Likevel trumfet

for folk flest. Fistpumping, twerking og grinding ble det

styrets trang til å få oppføre seg idioter uten hemn-

ikke nok av, og det var første kvelden jeg har faceplan-

inger i vulgære antrekk for en kveld et lettere valg av

tet og flashet uten

bokstav. Siden jeg er ganske aggressiv av natur ble jeg

en

fort tildelt rollen som J-Woww, og kunne smykke meg

mentar.

med fraser som «After I’ve had sex with a guy I will

måtte også avslutte

rip his head off». Det var på med leopardtightsen, hår-

kvelden på Snookie-

poof herfra til himmelen og falske negler, før resten av

vis: Bli båret hjem

guidoene og guidettene inntok fist-bumpposisjon i stua

av to staute karer.

mi. Det ble naboklage nedenifra siden Kristian løp så

Takk

mye fram og tilbake fra badet for å fikse tan’en. Fredrik

Snookie is in my

fikk lykkelig dumpster-divet litt etter biceps og Kjetil

blood,

imponerte med mengden Ed Hardy-klær han dro ut av

mer fram igjen ved

skapet sitt. Kvelden ble en slik suksess at styret nå

første

planlegger en lengre tur til New Jersey neste sommer.

SUKSESS!!!

eneste

kom-

VILT!

for
og

Jeg

deeet!
kom-

anledning!

Lykke til med et nytt semester!
Ønsker du å jobbe med klimavennlig
energiproduksjon og fremtidsrettet
infrastruktur, har vi i Vestlandsalliansen
lyst å bli kjent med deg.
Les om oss på www.vestlandsalliansen.no

- et samarbeid mellom energiselskap

EMIL-elgen
			 observerer
... at MediaKom har rekruttert noen flotte nye tilskudd -

... at EMILer vant en konkurranse hos Norsk Tipping og

alle med hver sin interresse!

vant et KORPS!

... at EMIL-styret har inspirert folket med sin dumpster

... at SVÆRT få - både i første og andre klasse - kjente til

diving! Det ryktes om en gruppe EMILere som prøvde ut

Alfred under rebusløpet. Alfred er altså EMILs fantastiske

dette på egenhånd med suksess.

tre. ♥

... særs mye facerape’ing (av styret) i fadderperioden.

... at Renselsen nærmer seg med stormskritt og gode
dufter i det fjerne.

... at denne spalten trenger flere innlegg.

t
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r
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Været fra og med i dag og en stund fremover er spådd til såkalt Trondheim-vær. Det kommer trolig en ubestemt mengde sterk usikkerhet inn fra
nordvest, sammen med potensielt kjølige og/eller varme vinder og i ukjent

retning og nedbør i uvisst faseområde. Uante mengder regn vil sannsynligvis forekomme, antakelig når du minst venter - og ønsker - det. Over hel-

gen er det nølende meldt høy grad av varierende trykk og uforutsigbarhet,

så det er bare å finne frem paraplyen/surfebrettet/togaen/ullundertøyet/
solfaktor 85/bomberommet/armringene.

“Nu klinger” (Studentersang)
Fra Cassa Rossa (UKErevyen 1929), og må kunnes av hver en student!
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 på siste refreng)

Utgavens Facerape (visdomsord?)
Brought to you by:

The Curly Gentleman

TM
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