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Hilsen fra rektor og 
faddersjef 

 

Heia heia!

Først og fremst gratulerer så meget med studieplass på Lektorutdannin-
gen i Realfag. Du har tydeligvis gjort noen riktige valg i ditt liv, fordi 
nå begynner ikke bare utdanningen til verdens beste yrke, men også 
tilværelsen i Norges (om ikke verdens) beste studieby!
Det du nå holder i handa er en ekstraordinær utgave av Spanskrørets 
linjeforeningsavis, Vitnemålet. Her finner du informasjon, tips og triks 
skreddersydd til en førstegangsstudent. 

Vi anbefaler på det sterkeste at du deltar på så mye som du kan i 
fadderukene. Det er en enestående mulighet til å stifte vennskap til 
dine nye klassekamerater (og de eldre studentene på linja). Disse 
vennskapene er uvurderlige for trivsel og mestring, da dere skal studere 
sammen de neste fem årene. Planen for fadderukene finner du i denne 
avisa samt  den alltid oppdaterte versjonen på vår nettside spanskroret.
no. På nettsida finner du også all informasjon om oss, våre komiteer og 
undergrupper, samt mye annet snacks. 

Under fadderukene vil alle dine faddere være kledd i lett gjenkjennelige 
grønne LUR-fadder t-skjorter. Du vil nok se andre t-skjorter i assorterte 
sterke farger. Selv om disse t-skjortene tilhører andre faddere, betyr ikke 
det at de ikke er kjempehyggelige og hjelpsomme mennesker som alltid 
hjelper til skulle det være noe.

Morten Nygård, Rektor og Frida Tøgersen, Faddersjef
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Styret i spanskrøret 
Hei på deg! Mitt navn er Morten Nygård. 
Jeg er 21 år og kommer fra Sandnessjøen. 
Jeg starter nå på mitt fjerde år med 
matematikk som hovedfag og fysikk som 
kontefag. I Hovedstyret til Spanskrøret er 
jeg Rektor, som da er det fiffige navnet til 
lederen. Jeg sørger for at det blir avholdt 
styremøter og at resten av styret gjør 
det de skal. I tillegg til det overordnede 
ansvaret for linjeforeningen, er jeg 
travelt opptatt med å opprettholde gode 
samarbeid med de andre linjeforeningene og 
studentorganisasjonene. Jeg er alltid tilgjengelig 
for å svare på spørsmål om linjeforeningen eller 
andre spørsmål du brenner inne med!

Heisann! Mitt navn er Ninni Maria Unne-
berg, 22 år gammel og kommer fra Trom-
sø, men med preg av ungdomsår i Bærum. 
Jeg går i 3. klasse - matematikk og kjemi, 
med kjemi som hovedfag. I styret sitter 
jeg som Inspektør a.k.a. nestleder a.k.a. en 
slags potet. Min oppgave er å bistå Rektor 
og resten av styret så ting går som det skal. 
Jeg har også ansvar for sosiale medier, ek-
sterne arrangement, e-post og for å skrive 
søndagsinnlegg hver søndag - sjekk de ut 
for å få vite hva som skjer den kommende 
uken. Jeg gleder meg masse til å bli kjent 
med de nye LURingene!!
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Heisann! Mitt navn er Emma Ludvigsen, 
jeg er tjue år og kommer fra Ålesund. Jeg 
går i andreklasse med biologi og kjemi, og 
sitter i styret som Personalansvarlig. Som 
Personalansvarlig har jeg ansvar for å øke 
samhold og sosialisering innad i Spanskrøret, 
samt å være leder for arrangementskomitéen, 
også kjent som Arrkom. Gjennom året har 
jeg og Arrkom ansvaret for å arrangere 
Immatrikuleringsball, Åretur, Julebord og 
andre morsomme arrangementer.

Helluen! Jeg herer Eirin Johansen Sørdal og 
kommer frå "Okka By" (Egersund, for de 
som lurte). Etter ett år på psykologistudie, 
fant jeg ut at LUR var (og er) tingen! Jeg 
går andre året, med fagkombinasjonen 
matematikk og kjemi. Min stilling i 
Spanskrørets styre er Kontorsjef. Det vil si 
at jeg har ansvar for Spanskrørets økonomi, 
samt er leder for Kontorkomitéen og har 
dermed ansvar for Kontoret! Du kommer til 
å høre fra meg når det gjelder betalinger til 
diverse ting og tang.
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Hei og god dag/formiddag/ettermiddag/kveld/natt (det som 
passer best for deg). Mitt navn er Svein Ove Haugum Fager-
heim og er født i det herrens år nittenhun-
dredeogsjuognitti, altså tusen år etter at kong 
Olav Tryggvasson grunnla verdens fineste by, 
som også er min fødeby, nemlig Trondheim. 
Jeg går tredje året med fagkombinasjonen 
matematikk og fysikk med fysikk som ho-
vedfag, og sitter som gymlærer i styret. Som 
gymlærer har jeg det overordnede ansvaret i 
Spanskrøret idrett, blant annet for fotball- og 
innebandylagene. Vi har også en egen tur-
gruppe, TURLUR, som arrangerer lette turer 
i nærområdet. Samtidig arrangerer vi årlige 
innebandy- og/eller volleyballturneringer. Jeg har en "open 
door policy". Dessverre har jeg pr dags dato ikke et eget kon-
tor, så jeg kjører dermed en "open messenger chat policy". Så 
om du sitter inne med noen spørsmål eller forslag til hva du 
vil se av sportslige/idrettslige ting er det bare å ta kontakt."

Hei! Jeg heter Emil Røberg, er 24 år og 
kommer fra Toten. Jeg går fjerde året med 
matte og informatikk, og min stilling i styret 
er Fagleder. Som Fagleder er jeg leder for 
fagkomiteen (FagKom), og har hovedansva-
ret for Spanskrørets faglige og semi-faglige 
arrangement. Spør meg om det er noe du 
lurer på, så skal jeg svare etter beste evne. 
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Heisann! Mitt navn er Kristine Larssen, er
tjueen (snart tjueto)  år gammel og kommer 
fra Haugesund. Jeg
går tredjeklasse matte og informatikk med
informatikk som hovedfag, og sitter i styret 
som
IKT-ansvarlig. Dette innebærer at jeg er leder 
av den nyoppstarta webkomiteen til Spanskø-
ret. I webkom driver vi å planlegger og ut-
vikler en helt ny nettside til linjeforeningen! 
Samtidig har vi også ansvar for å vedlikeholde 
og oppdatere den nåværende nettsiden.

Heia! Jeg heter Elida Kristine 
Engeseth, er 23 år gammel og 
kommer fra den lille sunnmørsbygda 
Grytestranda. Jeg går tredjeklasse med 
fagkombinasjonen matte og biologi, 
med biologi som hovedfag. i styret 
sitter jeg som bibliotekar, som vil si at 
jeg har ansvaret for å produsere avisen 
du nå leser samt to ordinære utgaver 
i semesteret. Redaksjonen driver lett 
journalistikk, ordspill, tester og mye 
annet gøy, og vi har alltid plass til 
flere!
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Heihei! Jeg heter Frida Tøgersen, er 22 år 
gammel og kommer fra en liten plass 
utenfor Haugesund som går under det 
fine navnet Fastlands-Karmøy. Jeg skal 
nå starte mitt andre år på LUR med 
retningen matte og kjemi, noe jeg trives 
veldig godt med. Jeg er så heldig at jeg 
får lov til å være kontaktlærer (også 
kjent som faddersjef) i Spanskrøret. 
Det betyr at jeg har, sammen med en 
fantastisk komite, hatt ansvar for å 
planlegge fadderperioden. Jeg gleder 
meg utrolig mye til de to kommende 
ukene, og har du noen spørsmål er det 
bare å ta kontakt. Her er ingen spørsmål 
for dumme! Jeg gleder meg utrolig mye til 
å bli kjent med deg<3

Hei mitt navn er Ole Hermann Bakka. 
Jeg er 20 år og kommer fra Tønsberg. 
Jeg går i andreklasse med informatikk 
og matte, og sitter i styret som 
vaktmester. Det betyr jeg er ansvarlig 
for kontakten mellom Realfagskjellern 
og Spanskrøret. Jeg har også ansvaret 
for Spanskrørets arrangement på 
kjelleren.
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Styrets ti tips til fadderuka
Når du nå står foran to av de beste ukene i ditt liv, nemlig fadderuka, er det 
noen ting som kan være veldig viktig å huske på. Derfor får du her  servert 
våre ti beste tips for at du skal kunne nyte denne tiden til det fulle. 

1) Ta alltid med en ekstra genser eller jakke, været i Trondheim endres raskt 
og det blir kaldt om kveldene. 

2) Vær forberedt på høyt tempo i fadderukene. Spis godt før du reiser ut, og 
skulle du ha dårlig tid en dag så frykt ikke, det er ofte tilbud på frossenpizza. 

3) Aldri, aldri uriner i Nidelva. Flere personer har omkommet etter å ha falt i 
Nidelva, ofte da de urinerte i elva. Pass på hverandre! 

4) Gjør det som føles greit for deg. Bare du kan bestemme over deg selv. Et nei 
er et nei. 

5) Gå sammen med flere hjemover, unngå å gå alene. Skulle du ende opp alene 
ring Faddervaktordningen eller en annen bekjent og snakk med noen på vei 
hjem. Pass på deg selv! 

6) Kveldene kan bli lange, men glem ikke at det kommer en dag i morgen også. 
Gå hjem før det er for sent. 

7) Føler du på noe som ikke var så greit? Si ifra! Styret i Spanskrøret har 
opprettet en varslingspost på Spanskrørets nettside. Her kan du varsle helt 
anonymt.

8) Ring hjem. Kanskje har du flyttet hjemmefra for første gang. Da kan en 
samtale hjem være godt for deg og kanskje en bekymret mor eller far. 

9) Det kan bli mye informasjon de første dagene og mye nytt, lurer du på noe 
er det bare å spørre oss i styret, ingen spørsmål er for dumme! I tillegg kan du 
finne masse informasjon på Spanskrørets nettside, spanskroret.no

10) Kos deg! Fadderuken er en unik mulighet til å bygge vennskap, så legg fra 
deg telefonen og hils på en ny person. 
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Som ny student er det lett å bli overveldet, og mye kan virke mer komplisert 
enn det trenger å være. Hva er Fragleberget og Sprokkit? var ikke det noe vi 
så på barne-TV da vi var små? Etter hvert vil ting falle på plass og du vil finne 
deg til rette i en ny hverdag. I mellomtiden får du her noen tips og triks som 
kanskje kan forenkle hverdagen litt. 

Praktisk info

Mazemap:
En kartapp som visermed et enkelt søk hvor alle 
grupperom, forelesningssaler og andre rom på campus 
ligger.

Studentweb:
Her finner du informasjon om studiet ditt, blant 
annet studieplanen din. her melder du deg opp til 
undervisning og eksamen i fag, betaler semesteravgift 
og sjekker eksamensresultater. 

BlackBoard: 
En læringsplattform som en del emner bruker for 
distribusjon av informasjon. Andre fag har egne 
hjemmesider der informasjonen blir lagt ut. Søk på 
koden til emnet ditt og årstall så finner du det ganske 
greit. 

Instabart:
alle snarveier du trenger som student ved NTNU. 
Her finner du blant annet BlackBoard, Studentweb, 
studentmail og Mazemap. Her finner du også 
timeplanen in, der du må legge inn fagene du tar 
det semesteret (emnekodene).  I tillegg finner 
du romreservasjon så du kan booke rom for for 
eksempel gruppearbeid. 

Innsida:
på innsida.ntnu.no finner du også en del snarveier  til mange andre systemer 
og tjenester, i tillegg til oppdaterte nyhetssaker fra universitetsavisa og 
informasjon fra ntnu sentralt. 
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Studentkort:
som student ved NTNU vildu få et studentkort. 
Dette er et ID-kort med navn og bilde, og 
fungerer som nøkkelkort til bygninger, 
legitimasjon ved NTNU, lånekort  ved 
bibliotekene og brukes til å printe fra skrivere. 
du henter ditt kort på Stripa, nærmere bestemt 
i sentralbygg 2, 2. etg. ta med studentbevis og 
legitimasjon.

Studentbevis:
Sammen med ditt studentkort må du 
ha studentbevis-appen. Dette gir deg 
rabatter på buss, tog og andre tjenester. 
Innlogging er ved å bruke vanlige 
NTNU-brukernavn og -passord. 

Politiattest:
Lektorutdanningen i realfag krever innlevering av gyldig politiattest. 
Du starter med pedagogikk og praksis i 2. semester, så det er veldig 
lurt å bestille attesten i god tid, gjerne allerede nå på høsten. Om du 
ikke leverer denne, får du ikke gå ut i praksis.  Politiattesten leveres 
på campus Kalvskinnet, der de pedagogiske fagene undervises. 

Lurer du på om det denne uken er tilbud på ost eller 
kjøttdeig? laster du ned mattilbud-appen, kan du spa-
re mye penger. Mindre på mat, mer på moro. 

Vitnemålet på snapchat:
skjer det noe gøy i forelesning, på fest eller i studiedagen 
generelt? send snap av det til Vitnemålet. En fast spalte 
er bildeveggen laget av bilder dere har sendt inn. Legg 
oss til! 
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Fadderkomitéen
Hey, eg heiter Cornelia, er 24 år og kommer 
fra Straumgjerde, der det finnes mange strøm-
megjerde. Eg starter mitt 3. År med matte og 
kjemi, men kan alltids diskutere litt trivia om 
Harry  Potter.
Eg gleder meg hvertfall veldig til fadderukene 
og bli kjent med dere nye LURinger!!

Hei! Eg heiter Camilla, er frå Førde og er 22 
år. Eg går 3.klasse matte og fysikk, med matte 
som hovudfag. Har veldig sterke meiningar 
om irrelevante ting. Gler meg til å møte og bli 
kjent med dykk nye LURinga!

Heisann, Hallvard her! En 23-årig, leken gutt, som begyn-
ner 2. året matte og fysikk. Jeg kommer fra Trondheim 
by, men trønderdialekta mi er visst nok såpass svak, at jeg 
stadig vekk må overbevise folk om at jeg faktisk er trønder. 
Ellers er jeg en stort sett fornøyd fyr, som har troa på en 
tipp topp, koronavennlig fadderuke!

Jeg heter Maria og går 2. klasse matte og biologi. Gi 
meg vannmelom og båt så er jeg happy. Jeg blir den 
lærern som alltid kommer for sent til min egen time. 
Kjør fadderuke!

Hei! Mitt navn er Ole og jeg går i 2. klasse med fagene infor-
matikk og matematikk. Jeg gleder meg til å treffe alle dere nye 
luringer, og til en kjempebra fadderuke! 
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Hei! Mitt navn er Jørgen, er 21 år og kommer fra 
Fåvang i vakre Gudbrandsdalen. Jeg studerer mat-
te og kjemi med matte som hovedfag. Jeg er sosial, 
idrettsinteressert og glad i en god fest. Gleder meg 
masse til årets fadderuke!

Hei! Navnet mitt er Erik Krüger og jeg skal begyn-
ne på 2. året matte / fysikk. Jeg er en 24 år gammel 
nynorsk tysker og har (altfor mange) kallenavn, alt 
frå «Bobby Dunk» til «Kråger». Møter du meg er det 
89% sannsynlighet for at jeg kommer til å snakke 
om fotball, og ellers er jeg glad i å være aktiv. Ser 
frem til å bli kjent med dere og skal gjøre mitt beste 
for at fadderperioden blir «DRETBRA»!

Heisann! Bjarte heter jeg, og jeg er eldre enn du 
tror. Føler du deg for gammel, kan du få trøst hos 
meg. En funfact er at jeg har plenty av funfacts. 
Der, nå fikk du en icrebreaker for å si hei.
Starter i 4. klasse matte og fysikk forresten. Ser 
fram til å bli kjent med deg!

Ferdinand ”Gira” Marnburg går 5. klasse 
matematikk og fysikk. En herlig kråke 
som alltid har et smil om munnen. I løpet 
av tida i Trondheim har han engasjert seg 
i det meste man kan engasjere seg for, og 
det ser ikke ut til å stoppe med det første! 
Glad i god läsk, spesielt mye lite. 



Dragvoll: Der alle som går samfunnsfag studerer. Og de som går språk. Det 
er der Erudio (se Erudio) holder til. Og ellers langt borte fra alt. Det er ikke 
uvanlig å se elg der.
 
Digitale forelesningsplattformer: På grunn av Corona vil noen forelesninger 
kanskje være digitale i år. Selv om undertegnede har surra rundt på Gløshua-
gen siden du gikk på barneskolen er dette nytt for meg også. Her finnes en 
rekke plattformer, men de er alle ganske selvforklarende. Jeg vil tro Zoom blir 
mest brukt. 

Emne: Det samme som dere tidligere kalte fag. 

Erudio: Linjeforeningen til alle som går lektor i andre ting enn realfag. De hol-
der til på Dragvoll (se Dragvoll).

Fakultet: Unviersitetet er delt inn i fakulteter (der det er IE (informasjonstek-
nologi og elektroteknikk) som organiserer vårt studieprogram. På Gløs holder 
også NV (naturvitenskap) og IV (ingeniørvitenskap) til. Mange LURinger (de 
som går fysikk, kjemi eller biologi) har stor tilhørighet til NV fakultetet.

Forelesning: Prossessen er en foreleser prøver å på en pedagogisk måte forkla-
re opptil 500 studenter hvordan et Delta-Epsilon bevis fungerer, ofte med lite 
suksess. 

FUL: Forvaltningsutvalget for lektorudanningen. De bestemmer blant annet 
hvilke fag som skal inngå i studieløpet – og kvalitetsikrer utdanningen vår.

Gløs(haugen): Der vi går på skole. NTNUs beste campus. Formelt sett kalt 
Gløshaugen. Troner fint på toppen av byen med hovedbygget (blant mange kalt 
galtvort) i front. 

LTV/FTV: LTV står for lektortillitsvalgt og er ofte i møter med de som styrer 
utdanningsløpet vårt. Er det fag du syntes bør flyttes til et annet semester? En 
foreleser som er skikkelig dust? Si ifra til LTVene! (Ane Hovde Bø og Bjarte 
Møllerup Boge)

Nyttig ordliste for nye 
studenter
 - tekst: Siri Eskeland
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Identitestsareal: Nytt av året er et eget identietsareal for LURinger (se LURing) 
i U2 på realfagsbygget. Hit kan man komme med en venn eller to eller alene 
og treffe andre LURinger. Her er arbeidsplasser og muligheter for å henge og 
chille. Her er alle velkomne! Rommet har romnummer DU-132 (tast det i ma-
zemap (se mazemap) så finner du frem.

Immatrikulering: Seremoni for å ønske alle nye studenter til Haugen. (Se gløs).
Immball: Spanskrøret holder ball hver høst for å hedre de nye LURingene. Her 
er kleskoden studentergalla, altså det fineste du har i skapet. 

Institutt: Fakultetene er delt inn i institutter, som organiserer de ulike emnene. 
For eksempel er mattefag typisk organisert av institutt for matematiske fag, og 
biologifag organisert av Institutt for biologi. Under realstart får du besøke de 
ulike instituttene du skal studere mest ved.

Kalvskinnet: Et campus nede i byen med for mange studenter i forhold til plass. 
Alt av pedagogikk (og senere didaktikk) foregår her, men ikke tenk på det før 
til våren. 

KTV: Klassetillitsvalgt. Snakker med LTVene (se LTV/FTV) om hvordan det 
går på trinnet og har et delansvar for å spre informasjon videre.

Kok: Å skrive av LF. Det skilles mellom fosskok (ren avskriving) og lett dam-
ping (forsøke å få det til å se ut som man har prøvd å gjøre øvingen (se øving)). 

Kont: Forkortelse for kontinusjonseksamen. Foregår ofte i august hvis man 
har strøket på ordinær eksamen. En taktisk kont er å stryke med vilje for å ha 
muligheten til å lese mer på faget hele sommeren. 

Kontoret: Der Spanskrøret holder til i NV-gangen på realfagsbygget. Ofte fin-
ner du andre LURinger her som er ute etter noen å prate med eller for å spise 
lunsj. Et svært trivelig sted hvor det innimellom er kaffe å få.
 
Kråke: En LURing  (se LURing) som er medlem av mannskoret Kråkeluren. En 
knakenes bra gjeng mannfolk.

Lf: Forkortelse for løsningsforslag. Ligger ofte ute på nett eller er tilgjengelig 
hos eldre studenter. Bli engasjert i spanskrøret og spør om noen har LF i Ana-
lyse 1, så kan du koke hele veien til eksamenslokalet. 
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Linjeforening: Forening drevet frivillig av studenter på ett studieprogram.

Linjeforeningen er til for å knytte bånd mellom studentene som gjøres blant 
annet ved å arrangere ulike ting som immball (se immball). Et eksempel på en 
linjeforening er Spanskrøret (se Spanskrøret).

LURing: En som går på LUR. (LUR står for LektorUtdanning i Realfag hvis du 
ikke har fått det med deg).

Mazemap: Fenomenal app som viser deg veien rundt på campus uansett om du 
leter etter identitetsarealet (se identitetsareal) eller forelesningssalen R1. 

Mus: En LURing (Se luring) som er medlem av kvinnekoret LURemus. En 
knakanes bra gjeng kvinnfolk. 

Pensum: Lærebok (bøker) som omhandler det man skal kunne til eksamen. 
Foreleser (læreren) opplyser normalt om dette i første forelesning. NB. Nye 
pensumbøker er dyrt, så det anbefales å kjøpe brukt av eldre studenter. 

Realstart: For å bli kjent med studiet og medstudenter blir realstart arrangert 
de første dagene etter immatrikuleringen. Dette er obligatorisk å delta på og 
innebærer litt forskjellig, deriblant mikroundervisning. 

Spanskrøret: Linjeforeningen du og andre nye LURinger (se LURing) nå er 
medlem av. Den beste linjeforeningen (se linjeforening). 

Studentdemokratiet: Kan virke komplisert og stort, men egentlig er det bare et 
stort elevråd, som består at studenttinget øverst, og så studentrådet. 

U1: Området under realfagbiblioteket. Velegnet til å jobbe med gruppearbeid 
eller samarbeide, eller bare prate. Her sitter det ofte mange LURinger fra andre 
trinn (undertegnede har også brukt det som sjekkearena med stor suksess).

Øving: Ett sett oppgaver som skal leveres for å få gå opp til eksamen. Vanlig er 
å ha en øving i uka og måtte ha levert (og få godkjent) 8 av 12 eller der om-
kring. Dette varierer fra fag til fag og blir opplyst om i første forelesning. 

3-ganger regelen: Studieforskriften sier at man kun har 3 muligheter for å ta 
eksamen i et emne. Det gjelder både ved stryk og dersom du skal forbedre en 
karakter. Det er dog mulig å søke om 4, 5 og opptil 6 ganger. 
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Lektortillitsvalgt (LTV)- og FUL-
representantEr det noe du synes burde være annerledes i studiehverdagen? Si ifra til en 
av oss! LUR er nemlig spredt over tre forskjellige fakulteter på NTNU (NV, 
IE, SU). Ane og Bjarte sitter som lektortillitsvalgte (LTV) i studentrådene 
for disse fakultetene, samt programrådet. Hovedoppgaven vår er å være et 
bindeledd mellom studenter og institutt/fakultet. Vi skal representere deres 
saker og interesser og jobbe for et godt læringsmiljø på studiet. I tillegg sitter 
Rolf i forvaltningsutvalget for lektorutdanningene (FUL) som jobber med 
kvalitetssikring av lektorutdanningen. For at vi skal gjøre studiehverdagen din 
best mulig vil vi gjerne høre nettopp dine meninger! Si fra om godt og ondt. 
Har du ellers spørsmål, så ikke nøl med å ta kontakt med oss. Om vi ikke vet, 
så vet vi hvem som vet!

Kort oppsummert: Vi representerer deg og resten av våre medstudenter. Har 
du en sak du synes bør tas opp? Har du spørsmål om noe som helst? Eller noe 
annet på hjertet? Eller skjønte du ingenting av det du nettopp leste over? Ikke 
nøl med å ta kontakt på mail, Facebook eller in person! 

Følg også gjerne på sidene våre slik at du kan få med deg saker som gjelder 
deg. Søk opp disse sidene neste gang du logger på facebook: @lektorntnu; 
Hovedtillitsvalgte for lektorutdanningene ved NTNU @StudentradetIE; 
Studentrådet IE; @StudentradetNV; Studentrådet NV

Hovedtillitsvalgt for     Hovedtillitsvalgt for         Tillitsvalgt FUL:      
NV-fakultetet:       IE-fakultetet:           Rolf Klokkerengen
Bjarte Møllerup Boge     Ane Hovde Bø     rolfklok@stud.ntnu.no
bjartemb@stud.ntnu.no  anhb@stud.ntnu.no



VEIEN VIDERE...

11.-12. september - 
opptakstur

19. september - immball


