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Først og fremst – gratulerer så mye med studieplass på Gløshaugens beste studie, altså 
Lektorutdanning i realfag (LUR). Hjertelig velkommen til Spanskrøret, og ikke minst 
Norges beste studentby!

Det du holder i hånda akkurat nå er en fadderukeutgave av Spanskrørets egne 
linjeforeningsavis, Vitnemålet. Den er laget spesielt for dere. Her kan dere blant 
annet finne tips og triks om studenttilværelsen, timeplanen til fadderukene og annen 
informasjon vi tenker er nyttig å vite som ny 1. klassing.

Vårt aller beste tips til deg er å delta så mye du kan i fadderukene. Nå er det satt opp 
mye tid til å bli kjent, men det er opp til deg å utnytte det! Det er en unik mulighet 
til å bli kjent med både medstudenter og eldre studenter. Dette kan komme godt med 
senere – både faglig og sosialt. Vennskapsbåndene som knyttes i denne perioden  er 
uvurderlige. Når det faglige blir utfordrende kan det være greit å jobbe flere sammen 
eller å ha eldre studenter å spørre om hjelp fra. 

Nå i fadderukene kommer alle LUR-fadderne og styremedlemmene til å gå i 
knallgrønne t-skjorter, lett synlig og lette å huke tak i. Husk at vi er her for dere, og 
ikke nøl med å ta kontakt! Vi ønsker dere lykke til og gleder oss masse til å bli kjent 
med dere. Velkommen i gjengen som LURinger, og til slutt – kos dere!

Vi sees!

Erle Reiten Almåsbakk, Rektor
Heidi Rian, Faddersjef

VELKOMSTHILSEN
FRA REKTOR OG FADDERSJEF

INNHOLD
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Heisann! Erle er navnet mitt, og er den dag i dag 23 år gammel. Jeg 
kommer fra Trondheim, nærmere sagt Ranheim (Trondheims fineste 
plass), men har forflytta meg til Møllenberg for å leve studentlivet 
til det fulle. Har valgt kjemi og biologi som retning, og er riktig så 
fornøyd med det. Uvitenhet har aldri smakt bedre enn når resten av 
flokken snakker om epsilon delta og andre ting jeg ikke vet noenting 
om. I styret har jeg fått æren av å være Rektor eller leder om du vil. Det 
innebærer at jeg jobber sammen med resten av styret og undergrupper 
for å kunne tilby et så godt sosialt tilbud som mulig for alle LURinger. 
Jeg prater også fra tid til annen med NTNU og andre linjeforeninger 
og studentorganisasjoner for å sikre et godt samarbeid oss i mellom. 
Lurer du på noe, hva som helst (og da mener jeg hva som helst!), 
eller kanskje bare vil prate litt (favorittaktiviteten min), så er jeg alltid 
tilgjengelig! Gleder meg til å bli kjent med dere alle - vi sees!

Hvem i hulesteHvem i huleste
RektorRektor

ØkonomiansvarligØkonomiansvarlig
Hola! Jeg er Linnea, og Linnea kom til verden en nydelig august-dag 
i år 2000 på Levanger. Flytta et omfattende steinkast sørover for å 
studere LUR, slik at jeg (forhåpentligvis) kan spre min (selverklærte) 
visdom videre. Jeg går retningen matte og kjemi, med matte som 
hovedfag pga. min store kjærlighet for tall<3 I rollen min som 
Økonomiansvarlig for vår kjære linjeforening får jeg også brukt tall, 
selv om dette bare er enkel pluss og minus sammenlignet med den 
mattekunnskapen NTNU prøver å tilby meg. Stortrives med en god 
dose excel-ark, allsang til The Kids og alt det andre Spanskrøret har å 
bjuda på. Gleder meg til å starte på mitt tredje år med verdens fineste 
gjeng, som nå skal bli enda større og finere!

Heihei:) Jeg heter Andrea, og går allerede i 3 klasse!! Siden jeg måtte 
prøve meg på et anna studiet før jeg kom meg til LUR så er jeg 21 
(snart 22) år gammel. Jeg har valgt den beste retningen lektor har å 
by på, altså biologi og kjemi. Ingenting er vel bedre enn å stå på lab i 
6 timer eller å håve etter insekt i pissregnet?? En ting er sikkert, jeg er 
sjeleglad for å være ferdig med matematikken. I styret er rollen min å 
være arrangementsansvarlig, føler tittelen dekker ansvarsbeskrivelsen 
meeen, hovedoppgaven er å arrangere Spanskrørets største ikke 
skolerelaterte-arrangement sammen med min fantastiske komite. 
Det er kanskje også relevant å si at jeg kommer fra Levanger! En liten 
sjarmerende/stusselig by i Nord-Trøndelag, men ingenting slår vakre 
Møllenberg <3 Slår gjerne av en prat eller ti, så ta kontakt om hva som 
helst!

PersonalansvarligPersonalansvarlig

KontorsjefKontorsjef

Heihei! Mitt navn er Amalie, er 24 år og kommer fra Sandefjord. Jeg 
begynner på mitt 3. år med matte og kjemi, med matte som hovedfag. 
Ellers har jeg alt for mange interesser, men det går for det meste i 
idrett, ski og friluftsliv, med et lite innslag musikk, one tree hill og 
strikking<3 Min rolle i styret er Gymlærer, som vil si at jeg har ansvar 
for Spanskrøret Idrett og idrettskomitéen. Det går ut på å sørge for at 
du som medlem av Spanskrøret har nok av sosiale tilbud med idrett 
og friluft som hovedfokus! Hva vi tilbyr kan du også finne et eller 
annet sted i denne avisa. Håper å se deg på mye av det som skal skje 
fremover, og det er selvfølgelig bare å ta kontakt hvis du lurer på noe!

Heihei! Mitt navn er Jørgen og jeg er 22 år gammel. Jeg kommer fra 
Gudbrandsdalens midtpunkt, nemlig Fåvang. I høst begynner jeg på 
mitt fjerde år på studie og går retningen matematikk og kjemi, med 
hovedfag matte. Ellers bruker jeg mye av tiden min på fotball og har 
vel like mange timer med sport på tv som lesetimer i uka. I tillegg 
er jeg glad i å henge med venner og det er ikke uvanlig å se meg på 
verken Downtown eller Lille London i løpet av en helg. I styret er jeg 
Kontorsjef og passer på at kontoret ser fint ut og at det alltid er kaffe 
på kannen.

er styret?er styret?

GymlærerGymlærer
FaglederFagleder
Hei alle sammen! Mitt navn er Sina, jeg er 22 år og kommer fra en øy 
utenfor Ålesund som heter Sula, og er mest kjent som et sted man tar 
ferge fra. Jeg skulle egentlig startet på 2. året mitt på retningen matte/
biologi, men har tatt en aldri så liten studietur til Frankrike for året. Mitt 
første år her på LUR har jeg hatt gleden av å være leder i FagKom og kost 
meg supermye med det. Når dette går i trykk, kan det være noen andre 
har tatt over – stay tuned. Uavhengig av hvor jeg befinner meg vil jeg 
uansett alltid ha et hjerte for FagKom og tar gledelig imot tips på både 
mail og messenger ;) Når jeg ikke studerer eller lager quizer liker jeg å 
være aktiv eller lage mat med gode venner. Ellers savner jeg kontoret og 
Spanskrøret-gjengen altfor mye </3 kjøøøør Fadderuka 2023!! 
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Hei! Jeg heter Håkon, og kommer fra Bø i Telemark. Født i 2001 og 
begynner på andre året med matte og IT, en fagretning jeg anbefaler 
sterkt. Begynte på denne selv uten noen erfaring innenfor IT fra før, 
så bare å spørre om det er noe du lurer på om IT-retninga! Skal være 
fadder for noen av dere gjennom fadderuka, men håper å se så mange 
av dere som mulig. Jeg er alltid gira på å prate, bli kjent, og selge gamle 
pensumbøker, så bare grip tak i meg om du ser meg. I styret har jeg 
IKT-ansvaret og «leder» Webkomiteen som kort og godt driver med 
IT-relaterte ting for linja. Besøk nettsiden vår på spanskroret.no for å 
lese mye gøy og mye utdatert om folka og alle aktivitetene vi har i linja! 
Er som regel på campus, men om det skulle være noe du lurer på kan du 
alltids sende pm på messenger!

KontaktlærerKontaktlærer
Hei! Jeg heter Heidi, og er 22 år fra Asker. Jeg begynner på mitt 3. år på 
LUR med fagene kjemi og matte, kjemi som hovedfag. Jeg glad i friluftsliv 
og klatring, og setter veldig stor pris på en god kopp kaffe (jeg sier aldri 
nei til en kaffekopp på kontoret. I styret sitter jeg som Kontaktlærer, som 
vi si at jeg har ansvaret for fadderuka og å ta imot de nye studentene 
på LUR. Sammen med min fantastiske komité har vi laget et artig og 
variert program, som jeg håper alle vil like! Jeg gleder meg masse til de to 
kommende ukene, og om du har noen spørsmål må du ikke nøle med å ta 
kontakt. Gleder meg veldig til å bli kjent med dere. <3

BibliotekarBibliotekar
Heisann! Jeg heter Olav, er 24 år gammel og kommer fra hovedstaden i 
Innlandet, Gjøvik. Denne høsten starter jeg mitt tredje år som LURing i 
matte og fysikk, med matte som hovedfag. Jeg elsker å bli kjent med nye 
folk enten det er på kontoret, fest eller aller helst, midt i eksamenslesinga. 
Min rolle i styret innebærer blant annet å være redaktør for denne avisen, 
så hvis det bor en journalist i deg eller du har noen forslag for avisa, er 
det bare å kontakte meg! Men frykt ikke! Dersom journalistikk ikke 
interesserer deg, finnes det nok av andre ting jeg gjerne slår av en prat om.

IKT-ansvarligIKT-ansvarlig

Lektorutdanning i realfag er fordelt på flere institutter og 
fakulteter. Det betyr at ansvaret for studentene er fordelt på 
mange ansatte, og ulike ansatte har ansvar for ulike deler av 
utdanningen din. Derfor har NTNU ansatt en rekke studenter, 
så du kan snakke med oss, og vi kan fortelle deg hvem som kan 
hjelpe deg, hvis ikke vi kan. Disse studentene er fordelt på 3 
hovedkategorier: 

1. Klassetillitsvalgte: Disse er det nærmeste kontaktleddet 
for deg som student, og det er stor sannsynlighet for 
at du vet hvem som er klassetillitsvalgt for din klasse. 
Hvis du ikke vet hvem det er, frykt ikke: Svaret står på:                             
spanskroret.no/om-oss/klassetillitsvalgte.

2. Lektortillitsvalgte (LTV): Disse er ansatt på hvert sitt 
fakultet, og jobber med ting man stort sett ikke tenker 
over før tidligst 2. året på studiet, når man skjønner hva et 
fakultet er. De er blant annet med i studentrådene (jobber 
med fakultet-ting, deler ut penger), og programrådet for 
studiet (jobber med LUR-ting, deler sjeldent ut penger). 
Disse kan det godt hende du ikke visste hvem var før nå. 

3. Studentrepresentant i forvaltningsutvalget  for  lektor-

utdanningen (FUL-representant): FUL-representanten 
jobber mer overordnet med studieplaner, studiestruktur, 
krav, regler og langsiktige forbedringsprosjekter. FUL er 
organisert rett under Rektor på NTNU, og skal ivareta 
den tverrfakultære koordineringen og kvalitetsutviklingen 
av alle lektorutdanningene på NTNU. Vår representant 
fra Gløs, Ninni, representerer studentenes innspill og 
synspunkter i aktuelle saker og kan ta opp egne saker 
på vegne av oss. I tillegg leder FUL-representantene 
Studentrådet Lektor hvor alle Lektortillitsvalgte (LTV’er) 
på de ulike lektor-linjene sitter.

Er det noe du synes er teit, trenger du hjelp til å finne ut 
av en vrien studiesituasjon, ønsker du å ta opp noe som 
fungerte godt eller mindre godt i studiestarten? Ta kontakt 
med en av oss, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe til så 
godt vi kan! Du finner stort sett oppdatert kontaktinfo på:                                                                       
spanskroret.no/om-oss/tillitsvalgte.

TILLITSVALGTE PÅ LUR

Lektortillitsvalgt vedLektortillitsvalgt ved
IE-fakultetet:IE-fakultetet:
Anette Sætrang Anette Sætrang   
anettsae@ntnu.noanettsae@ntnu.no

Lektortillitsvalgt vedLektortillitsvalgt ved
NV-fakultetet:NV-fakultetet:
Leah-Sofie LieLeah-Sofie Lie
lslie@stud.ntnu.nolslie@stud.ntnu.no

FUL-representant:FUL-representant:
Ninni Maria Unneberg Ninni Maria Unneberg 
Ninni.m.unneberg@ntnu.noNinni.m.unneberg@ntnu.no

InspektørInspektør
Heisann!! Ej heite Amalie, e 20, og kjem fra sunnmøres perle, Volda!!! 
Ej går matte + bio (eller streva gjennom lmao), og ska inn i 3. klasse! 
For tida lure ej veldi på koffor i huleste ej valgte matte, men jaja sånn 
går nu dagan.. Teke også opprykk i engelsk fortløpende med studie<33 
I styret e ej nestleder/Inspektør, og he ansvar for bl.a. sosiale medier og 
søndagsinnlegg, og e generelt litt potet! Ellers går mykje av tida til mat, 
jobb og chilling;) Gleda mej massevis til å møte alle dokke fantastiske 
fadderbarn, og ikkje nøl me å ta kontakt om de sku ver noke som 
helst!!<33

Facebook:  Facebook:  
Lektortillitsvalgte ved Lektortillitsvalgte ved 
NTNUNTNU
Instagram:Instagram:  
@ltvntnu@ltvntnu
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TEKST: Ferdinand Tomek Marnburg

Gratulerer med opptaket kids. Foran dere ligger fem år med moro, tårer, 

fest, stress og lærdom.  Dessverre har dere akkurat nå mye til felles med han 

derre Jon Snø, dere veit ikke skit! Heldigvis har dere meg. Som en som har 

gått fra å ikke vite en skit til å vite ALT, skal jeg være så ydmyk og dele min 

kunnskap med dere.  Så her kommer sju lærdommer fra en som alt har vært 

gjennom den reisen dere nå starter.

LÆ RDOM 1) KJØP BØKER AV ELDRE STUDENTER
Akademika er dyrt. Brukte bøker fra fadderen din er ikke så dyrt. Jeg har faktisk en 
ITGK bok jeg selger billig til den første som spør ;)

LÆ RDOM 3) DET ER INGEN SKAM I Å SPØRRE OM HJELP
Som representant fra oss eldre kan jeg innrømme at vi vet hvordan det er å ikke 
skjønne skit. Derfor er vi veldig imøtekommende for å hjelpe til med at andre skal 
være litt mindre grønne i møte med matriser og Laplace-transformasjoner.

LÆ RDOM 2) DU TRENGER IKKE BOK TIL ITGK
Bortsett fra den jeg har da. Er i ekstra god kvalitet på bakgrunn av hvor lite den er 
brukt. 

LÆ RDOM 4) SKAFF DEG AVTALER SOM TVINGER DEG TIL CAMPUS
For mange av dere er dette første gangen dere må ta ansvar for dere selv og dere 
vil kjapt lære at det ikke er så lett å overtale seg selv til å være produktiv. Blir du 
derimot enig med LURingen ved siden av deg at dere skal gjøre øvingen sammen 
eller hvis du skaffer deg en fast kaffekompis til forelesningspausene blir det  lettere 
å motivere seg selv.

LÆ RDOM 5) DU KOMMER TIL Å FEILE
… og det går fint. Du har kommet inn på et av Norges vanskeligste studier, noe 
som betyr at du sannsynligvis ikke er så vant til at skole er vanskelig. Overgangen 
fra VGS til NTNU er større enn man skulle tru, så du vil nok møte veggen før eller 
siden. Og det går helt fint.

LÆ RDOM 6) ENGASJER DEG
Du er såpass heldig at du befinner deg i Europas frivillighetshovedstad! Student-
miljøet byr på frivillige organisasjoner som er tilpasset enhver interesse som finnes. 
Unn deg selv muligheten til å bli kjent med det tilbudet som er der ute og du vil 
gjøre studietiden til noe større enn kun et vitnemål og en grad.

LÆ RDOM 7) STUDIETIDEN BESTÅR AV MER ENN STUDIER
Du skal leve også. Ta vare på deg selv, ta deg tid til de tingene som gir deg glede, 
skap vennskap som vil vare når du ikke lenger er student og nyt de årene du har 
foran deg!  Det vil ikke alltid være lett, men hvis jeg kan komme meg gjennom så 
kan du også klare det. Lykke til!

QED.

DEN GAMLE OG BITRE SIN GUIDE TIL DE 
UNGE OG LOVENDE

 VITNEMÅLET FADDERUKENE 2022 9     VITNEMÅLET FADDERUKENE 2022 8    



Lea-Sofie Thomsen Lie
Heii! Jeg er en 22 år gammel jente fra Halden. Denne høsten starter jeg på mitt 
andre år på LUR, hvor jeg går kjemi og bio med bio som hovedfag (enn så lenge, 
gudene vet hva som skjer). Jeg er veldig glad i å bli kjent med nye mennesker, 
og gleder meg naturligvis veldig mye til å bli kjent med dere! Håper dere får en 
fantastisk start på studieåret i verdens beste studentby. Prekæs!

Sander Nicolai Andersen
Hællæ! Sander her, 20 år, født og oppvokst i Hællæwood (Fredrikstad). Jeg går 
matte og fysikk, og skal begynne i 2. klasse med matte som hovedfag. Jeg er meget 
glad i synging, prøve ny mat og å væra med venner. Hjernen min består for det 
meste av sangtekster og litt nyttig kunnskap, så hvis dere vil synge en duett vet 
dere hvem dere skal komme til! Jeg gleder meg kjempemasse til å bli kjent med 
alle nye LURinger og gi alle en knallbra start på studielivet!

Aurora Seville Jessen
Heii:) Jeg heter Aurora, er 21 år og fra Bærum. Jeg skal starte på 2.året biologi 
og matematikk. Jeg er svært glad i å spille fotball med verdens beste lag, 
altså lektor realfag sitt EGET (!!) jentelag, og koser meg masse med jentene i 
luremus. Jeg gleder meg til å bli kjent med dere gjennom masse morsomme 
aktiviteter og arrangementer i fadderuken, og selvsagt utover året. Vi sees!

Isak Einvik
Halla! En 22 år gammel glatrønder fra Ler her. Æ går matte og fysikk, og 
begynne no på andreåret, me matte som hovedfag. Æ e en aktiv type med 
interesse for det meste av fysisk aktivitet, om det e fotball, buldring eller 
kveldskjøring i Vassfjellet e gleden stor. Sjer frem til å treffe årets gjeng, og 
bli kjent med dokker!

Mathilde Elvegård
Heihei! Jeg heter Mathilde, er 21 år og kommer fra Siggerud. Jeg skal begynne 
på 4. året på LUR, og går retningen matte og fysikk, med matte som hovedfag. 
Ellers er jeg glad i å være med venner og trene. Gleder meg veldig til å bli kjent 
med dere, og satser på å lage en superbra start på studietiden deres!

Emma Leira
Hei! Ej heite Emma, 21 år fra Solevågen på Sunnmøre. Ej begynne no i 3. 
året på LUR og går matte og kjemi, med matte som hovedfag. Ej e nestleder i 
fadderkomiteen og gleda mej veldig til å bli kjent med dokke! Håpe dokke får 
en like bra start på studiet som ej hadde, i den beste studiebyen!

Helle Nilsen Elvebakk
Heisann! Æ hete Helle og starte på mitt andre år her på LUR, med matte og 
IT. Kort forklart så e æ en utadvendt nordlending som sjeldent sir nei til å 
være med på nokka gøy! Fritida mi bruke æ for det meste på å enten løpe etter 
en ball, eller se på andre gjøre det, og til å være sosial med fine LURinga. Æ 
glede mæ veldig masse til å bli kjent med dokker og håpe det blir en fin start 
på studiet ilamme oss!

Sander Høyland
Hei! Jeg 23 år og kommer fra Arendal. Jeg har informatikk som hovedfag 
og matematikk som andrefag, og går siste året på lektorstudiet. Jeg har med 
andre ord lang trening i å bruke så lite tid på studiet som mulig. Utover å 
studere har jeg alltid en brukbar samling med verv, og sykler rundt i byen hele 
året. Jeg gleder meg masse til å bidra til at dere får et flott møte med studiet 
og linjeforeningen!

Petter Gylland
Halla! Petter her, 22 år gammel fra Lundamo, en liten kjøretur sørover. 
Begynner nå på mitt andre år her på LUR med matte og biologi, med sistnevnte 
som hovedfag. Omgjengelig type med skyhøyt konkurranseinnstinkt og en 
passion for gjærbakst (hver onsdag er en helligdag). Fritiden går stort sett 
med til håndball eller å leke epic sax guy. Sykt gira på å bli kjent med dere alle 
sammen og sørge for at dere nye LURinger får en knall start på studietiden!

Tonje Noss
Hei! Jeg heter Tonje, er 22 år og fra Ål i Hallingdal. Nå begynner jeg på mitt 
tredje studieår i Trondheim. Hovedfaget mitt er kjemi og jeg har matte som 
andrefag. Jeg en person med mye energi som er positiv til livet, glad i å synge 
av full hals, men jeg er også glad i gode samtaler og jeg elsker å bli kjent med 
nye mennesker. Jeg gleder meg masse til å møte dere alle sammen!

Herdis Eline Oftebro
Heii! Jeg heter Herdis Eline, er 21 år og kommer fra Stavanger. Jeg begynner 
nå på 2.året på LUR, og går matte og it, med matte som hovedfag. På fritiden 
liker jeg godt å henge med venner, og gjerne en god fest! Jeg gleder meg massse 
til å bli kjent med dere, og håper dere får en superfin start på studietiden!

Emma Sofie Almås 
Hei! Jeg heter Emma, er 23 år, og er fra Elverum/Oslo. Jeg går kjemi og biologi, 
med kjemi som hovedfag. På fritiden liker jeg å henge med venner, trene og å se 
en film med kollektivet. Gleder meg masse til fadderuka og å bli kjent med dere!

FADDERKOMITEEN
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Uke 1

(15. - 21. aug)

På dagtid

Obligatorisk oppmøte på 
Auditorium RR88, 
Realfagsbygget, Gløshaugen.

Møt opp senest 0099..4455, 
Immatrikulerings- og velkomst 
starter 1100..0000..

Omvisning på Campus.

Oppmøte på Auditorium EELL22, 
Elektrobygget, Gløshaugen 
0099..3300. Informasjon om LLUURR  
og de fem ulike fagene du kan 
velge. Intro til 
mikroundervisning.

Intro til fysikk (1122..0000) og IT 
(1144..0000).

1111..3300: Arbeidslunsj i 
faddergruppene (Fadderne 
spiser lunsj sammen med 
fadderbarna og informerer de 
om praktiske ting)
1144..1155: Mikroundervisning 
(Faddergruppene deles i to og 
fadderne er med å gir 
tilbakemeldinger til 
fadderbarna.)

0088..0000--1144..0000: Fysikkprosjekt. 
For de som vurderer retningen 
fysikk og matematikk.

1144..0000: Intro til biologi.

0088..0000--1100..0000: 
Fysikkpresentasjon

1100..0000: Intro til kjemi.

1133..0000: 

LEKTORLEKENE. 

Erudio og Spanskrøret møtes 
for å konkurrere i morsomme 

leker og konkurranser.

På kveldstid NNaavvnneeffeesstt::  BBllii  kkjjeenntt  mmeedd  
ffaaddddeerrggrruuppppeenn

SSppeeeedd--FFrriieennddiinngg VVoolllleeyybbaallllttuurrnneerriinngg OOllyymmppiisskkee  lleekkeerr TTooggaaffeesstt HHyybbeell  ttiill  hhyybbeell FFrrii

Utdypende 
informasjon 
om opplegg 
på kvelden.

OOppppmmøøttee: Avtales innad i 
faddergruppene.

PPllaann: Faddergruppene møtes 
hver for seg først. Kle deg opp 
i noe som starter med 
forbokstaven din. Prøver å 
møtes alle sammen i løpet av 
kvelden.

OOppppmmøøttee: Informasjon 
kommer på LUR kull 22-
gruppa på Facebook .

PPllaann: Fadderbarna får møte og 
bli kjent med de andre 
fadderbarna fra de andre 
gruppene.

OOppppmmøøttee: Dødens dal (ved 
Campus Gløshaugen) klokka 
1166..3300.

PPllaann: Faddergruppene stiller 
med lag i 
volleyballturneringen. Det blir 
gruppespill og sluttspill der 
det kåres et vinnende lag.
Matchende drakter beundres!

OOppppmmøøttee: Informasjon 
kommer på LUR kull 22-
gruppa på Facebook .

PPllaann: Temaet for kvelden er 
rask. Det blir morsomme 
konkurranser mellom 
faddergruppene.

OOppppmmøøttee: Nidaroshuset 
klokka 1199..0000..

PPllaann: Kle deg opp som en 
gammel borger av Roma og 
bli med på fest! 
Faddergruppene møtes hver 
for seg først og møter de 
andre faddergruppene senere 
på kvelden.

PPllaann: Fadderbarna får møte de 
ulike komiteene og 
undergruppene til 
Spanskrøret.

Det blir 8 forskjellige "hybler" 
som man skal innom i løpet av 
dagen.

VS.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Uke 2

(22. - 28. aug)

På dagtid Undervisning starter. Vanlig undervisning. Vanlig undervisning. Vanlig undervisning. Vanlig undervisning. Fri Felles avslutning

På kveldstid FFaaddddeerrggrruuppppaass  kkvveelldd::  SSppaannsskkrrøørreettffeesstt SSccaavveennggeerr  HHuunntt WWhhiittee  LLiieess  oogg  KKaarraaookkee
SSppiillllkkvveelldd

eelllleerr
oovveerrnnaattttiinngg  uuttee

TTrrøønnddeerrffeesstt FFrrii

Utdypende 
informasjon 
om opplegg 
på kvelden.

Dere bestemmer selv hva dere 
har lyst til!!

OOppppmmøøttee: Lokal Bar klokka 
1199..0000.

PPllaann: Alle medlemmene av
Spanskrøret inviteres til en 
heidundranes fest på Lokal 
bar!

Faddergruppene møtes først 
og drar dit sammen. 

OOppppmmøøttee: Trondheim torg 
klokka 1177..3300..

PPllaann: Rebusløp i Trondheims 
gater. Morsomme utfordringer 
til fadderbarna og fadderne.

OOppppmmøøttee: Sukkerhuset klokka 
1199..0000.

PPllaann: Kle deg opp med en hvit 
t-skjorte der det står skrevet 
en hvit løgn om deg selv. 
Faddergruppene møtes først, 
og deretter fortsetter kvelden 
med karaoke på Sukkerhuset.

Hva vil DU gjøre?
Tilbringe en natt under 

himmelvelvingen eller luke ut 
en Secret Hitler og hans 

foredærske kansler?

OOppppmmøøttee: Austmanns 
bryggeri klokka  2211..0000.

PPllaann: Kle deg opp som en ekte 
trønder og bli med på en 
heidundrende avslutning på 
fadderukene. Faddergruppene 
møtes først alene og senere på 
kvelden samles alle.

Informasjon om tid og sted for 
avslutningen kommer på LUR 
kull 22-gruppa på Facebook .

20.08.2022 21.08.2022

22.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 27.08.2022 28.08.2022

15.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 19.08.2022
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KOMITEER 
& KULTUR

Linjeforeningen vår er som skapt for engasjerte sjeler! Enten  du er glad i 

sport, fest, quiz, musikk, eller om du har en journalist, skuespiller, eller 

barista i sjela; Spanskrøret har noe for deg! På de neste sidene vil du finne en 

liten intro fra det meste du kan engasjere deg i! Det vil være et komitèopptak 

etter fadderuka, så følg med! Om det er noe du savner fra lista og vil starte en 

ny undergruppe, er det bare å ta kontakt med styret!

ArrKom
Arrkom har som hovedmål å øke samholdet og fellesskapet i Spanskrøret, og det gjør 
vi gjennom å arrangere store og små arrangement for våre medlemmer. Vi ønsker 
å finne noe som passer for alle, og jobber hardt for å utvikle det sosiale tilbudet vi 
har i dag. I løpet av studieåret arrangerer vi de 4 store: Immball, julebord, Åre-tur 
og Vårfest, i tillegg til flere lavterskel arrangement som stipendpils og kinokveld. 
Arrkom er en gøy og svært givende komite! Som medlem kan du være med å påvirke 
hvordan våre arrangementer skal se ut, og sette ditt navn på spanskrørets sosiale 
tilbud<3 Arbeidsoppgavene kan tilpasses dine egenskaper, og alle er velkommen!! 
Dersom du lurer på noe er det bare å ta kontakt med oss i arrkom.

FagKom
FagKom er komiteen for deg som liker å ha det gøy, og også kanskje lære en 
ting eller to på veien! Vi har ansvaret for den faglige aktiviteten på LUR utenom 
undervisningen. Dette innebærer arrangementer med ulik grad av seriøsitet; vi 
arrangerer alt fra morsomme quizkvelder til kræsjkurs i ulike fag for å dempe 
eksamensnervene. Foredrag som er relevante for lærerrollen eller fagdisiplinene står 
også på programmet. Liker du lære nye, mer eller mindre nyttige ting eller er du en 
kløpper på quiz? Søk Fagkom da vel!

WebKom
Webkomiteen har ansvaret for alt det IT-relaterte til Spanskrøret. Først og fremst 
jobber de med å utvikle en helt ny nettside til linjeforeningen. WebKom ble opprettet 
våren 2020 og er med det den ferskeste komiteen Spanskrøret har. Komiteen ledes av 
Håkon, som sitter i hovedstyret til Spanskrøret som IKT-ansvarlig. Om du vil lære 
deg eller har erfaring med å drive eller lage nettsider, eller generelt er interessert i å 
utvikle nye IT relaterte løsninger til fordel for linja, eller bare vil utforske IT faget, 
bør du melde deg inn i webkom!

KontKom
Kontorkomiteen er den gruppen i Spanskrøret som har ansvaret for kontoret. 
Kontoret er et sosialt oppholdssted på skolen der du finner kaffe og god stemning. 
Et perfekt sted å få et lite avbrekk fra lesingen. Som medlem av komiteen har man 
kontorvakter. Da sitter man på kontoret, trakter kaffe og rydder hvis det trengs. Alle 
fra Spanskrøret er hjertelig velkommene til å tilbringe tid på kontoret, men det er kun 
medlemmer av komiteene som har nøkkel. Ettersom vi nylig har fått nytt kontor, er 
fremtiden veldig spennende og medlemmer av komiteen har mulighet til å sette sitt 
preg på det. Hvis dette høres interessant ut håper jeg å se din søknad i høst!

Idkom
Idrettskomitéen har ansvaret for de ulike idretts- og friluftslivstilbudene til Spanskrøret 
Idrett. Dette innebærer blant annet fotball- og håndballaget, klatring og buldring, 
innebandy, sjakk og ulike turer til fots og på ski. Vi holder også på å etablere faste 
volleyballtreninger og har nettopp startet et eget fotballag for jentene! I tillegg blir det 
arrangert andre aktiviteter og turneringer, hytteturer og lengre fjellturer. Alle som 
vil kan delta, og hvis du i tillegg har lyst til å bidra er det bare å søke idrettskomitéen! 
Meld deg inn i Faceebook-gruppa «Spanskrøret idrett» for å få med deg hva om skjer!
Ps. Idkom har også utleie av en helt ny lavvo, i tillegg til volleyballer, frisbeer og 
spikeball som lånes ut gratis!

Redaksjonen
Redaksjonen er komitéen for alle de indre ordsmedene, illustratørene, fotografene, 
kryssordlagerne, sladrekjerringene, grafikerne og/eller kakebakerne som bor i dere. 
Vi gir ut to utgaver av avisen i semesteret fylt med alt mulig relatert til studentlivet 
i Trondheim. Redaksjonen er en veldig sosial komité og vi prøver å lage artikler 
sammen når vi kan. Føler du selv at du er morsom? Søk Redaksjonen, da vel!
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Har du noen gang drømt om å jage kompisen din med en stekepanne og synge en 
lidenskapelig brølende rockbalade om hvor viktig rømme på taco er? Har du alltid 
drømt i å spille i et storband med dine medstudenter, eller danse på en scene? Eller 
finner du muligens glede i å mate dine medstudenter First Price Orange Cakes™ 
på en nær-ukentlig basis? Hvis du har dagdrømt om noen av disse scenarioene, da 
er Naborevyen noe for deg! Vi i Naborevyen ser etter alle som liker å lage kulisser, 
rekvisitter, sketcher, lyder med instrumenter, lyder med munnen, koordinerte 
kroppsbevegelser eller god stemning. 

Naborevyen er et samarbeid mellom linjeforeningene Spanskrøret og Timini som 
har sørget for å skape liv og glede i de hverdagsstressa hjertene til utellelig mange 
LURinger og Timinster siden 2015. Revyen er et koselig verv som varer fra kick-off i 
oktober frem til siste forestilling i vinterferien, med blant annet fester, hytteturer og 
pizza i mellom! Virker dette snasent og spennende er det bare å melde seg på så fort 
som mulig! Finn oss på Facebook eller Instagram for info om påmelding og infomøte 
den 2. september.

LURDO! er Spanskrøret’s spillklubb. 
Vi arrangerer månedlige spillkvelder 
hvor vi samles og koser oss med masse 
forskjellige brettspill og kaker. I tillegg har 
LURDO! flere komitéer som driver utlån 
av brettspill, baker kaker og arrangerer 
ting som Dungeons & Dragons, Laser tag, 
Escape Room og mer. Vi er alltid glade 
for flere medlemmer på spillkveldene og i 
komitéen. Så hvis du har noen gode ideer 
for hva annet vi kan finne på eller bare vil 
ha et moro avbrekk i hverdagen, ta turen 
innom en brettspillkveld for masse moro 
med oss!

LURVELEVEN
LURveleven er Spanskrørets blandakor, og er åpent for alle 
som liker å synge. Vi tar imot alle som ønsker å være med. Vi 
synger masse ulike sanger og har øvelse ca. 1 gang i uka. Vi 
opptrer også på de fleste av Spanskrørets arrangement, i tillegg 
opptrer vi på andre arrangement enten alene eller med andre 
linjeforeningskor. Høres dette ut som noe for deg? Kom innom 
på en øvelse davel! Vi har egen facebookgruppe: LURveleven 
som det bare er å melde seg inn i om du er nysgjerrig. Det 
kommer også informasjon om første øvelse i gruppa til 
Spanskrøret, så husk å melde deg inn der også.

LURDO

LUREMUS
LURemus er et svært useriøst kor, som synger minimalt. 
Tidligere har LURemus kun vært for jentene på LUR, men 
under nytt styre er dette omgjort til at alle som ikke er en del 
av Kråkeluren kan få være med i LURemus! Vi har i blant 
opptredener på ulike arrangementer under Spanskrørets regi, 
men dette er alt fra drikkeleker til sang og er selvsagt frivillig 
for alle medlemmer å være med på. Hovedsaklig er vi en sosial 
gjeng som strikker, synger, maler, drikker osv. sammen. Vi 
ønsker deg hjertelig velkommen, og skulle det være noe er det 
bare å ta kontakt med Musemor Musen på Facebook, eller spør 
en venn da de fleste på LUR kjenner til LURemus (snikskryt). 
Gleder meg til å se mange nye mus til høsten!!

KRÅKELUREN
Kråkeluren er LURs offisielle, uoffisielle mannskor! Vi er en 
gjeng handlekraftige idioter som er glade i både øl og sang. 
Gjengen holder (blant annet) til på Realfagskjelleren og driver 
med lavterskel synging og høyterskel drikking! Vi har øvinger 
(se synging og drikking) omtrent en gang annenhver uke. 
Dersom du synes dette høres artig ut og vil bli med, send oss 
en melding til Kråkefar Tørst på Facebook, eller ta direkte 
kontakt med Kråkefar (David Ramsvik).
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IDKOMS UNDERGRUPPER

TurLur er turgruppa til Spanskrøret. Vi 
arrangerer alt fra tur i marka til fjellturer, 
bålkvelder, skiturer og ulike aktiviteter. 
Hvert år pleier det i tillegg å arrang-
eres koie-/hyttetur og en lengre fjelltur 
utenfor Trondheim. Vi håper på å finne 
på mye gøy det neste semesteret, og tar 
gjerne imot innspill!

Alle som vil kan være med, og du kan bli 
med på akkurat de aktivitetene og turene 
som du har lyst til. Det stilles ingen krav, 
annet enn at du har lyst til å ha det gøy, og 
kanskje bli kjent med noen nye! Gjerne 
bli med i Facebook-gruppa «TURLUR» 
for å få med deg når og hvor det skjer ting 
fremover! Gleder oss til å se deg!

TURLUR

SPANSKRØRET FOTBALL
Spanskrøret fotball er fotballtilbudet til Spanskrøret Idrett. Vi har et guttelag og et 
nyoppstarta jentelag som er meldt opp i henholdsvis herre- og dameklassen i 7dentli-
gaen, som er studentligaen for 7’er-lag. Lagene trener som regel en dag i uka på Eberg 
kunstgressbaner, hvor kampene også spilles. Kampene er hovedsakelig på søndager, 
men iblant også på ukedager. Er det stemning for det, er det også mulig å spille i in-
nendørs-serien om vinteren!

Vi er folk som spiller for å ha det gøy på trening, men samtidig prøver å være så gode 
som mulig sammen når vi skal spille kamper. Lagene består både av folk som har spilt 
masse tidligere, men også folk som har spilt lite eller ingenting. Tilbudet er åpent for 
alle, og vi håper at mange har lyst til å være med! Og hvis du ikke har lyst til å spille 
er det veldig gøy om du blir med som heiagjeng! Be om å bli medlem av «Spanskrøret 
fotballgruppa» på Facebook for mer info om treninger og kamper – lov å bli medlem 
her uansett om du skal spille eller bare heie! Følg oss også gjerne på Instagram           
@spanskroretfotball.

SPANSK ÅPNING
Spansk åpning er sjakklubben til Spanskrøret. Vi er en lavterskel sjakklubb som setter 
god stemning foran gode trekk på brettet. I klubben er det medlemmer fra alle år-
strinn, noe som gjør oss til en fin arena for å treffe nye folk. Vi bruker også å arrang-
ere klubbturneringer, og er alltid på utkikk etter flere medlemmer i klubben!
 
Er du interessert i sjakk, har lyst til å lære deg sjakk, eller bare har lyst på nye venner, 
er du hjertelig velkommen på en av våre sjakkvelder. Informasjon om slike kvelder 
blir delt på Facebook-siden vår «Spansk Åpning». Meld deg gjerne inn her for in-
formasjon om arrangementer. Det er også bare å sende en melding til Johan Otto 
Munkeby om det er noe mer du lurer på. Ser frem til å se deg!
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SPANSKRØRET VOLLEYBALL
Spanskrøret Idrett er i en prosess med å 
starte et volleyballag for Spanskrøret. Til 
høsten er planen å starte med organiserte 
volleyballtreninger en gang i uka, og 
deretter danne et lag og delta i bedrifts-
serien. I tillegg arrangerer vi volleyball-
turneringer både innad i linjeforeningen, 
men også i samarbeid med andre linje-
foreninger. Spanskrøret har også egne 
volleyballer til utlån som vi oppfordrer 
folk til å låne. Håper på mye engasjement 
når dette settes i gang!

LØPEGRUPPA TIL SPANSKRØRET
Spanskrøret har en egen løpegruppe, som i hovedsak består av strava-konkurranser 
mellom de ulike linjeforeningene på Gløshaugen. Alle løpe- og spasertur-lystne, kan 
melde seg inn i strava-gruppa og logge sine turer. Vi har også forsøkt å sette i gang 
felles treningsøkter. Håper vi sees på Strava og på løpetreninger!

SPANSKRØRET HÅNDBALL
Spanskymisten er håndballaget til Spanskrøret sammen med 
lineforeningen Volvox og Alkymisten. Vi har et damelag og 
et herrelag som spiller kamper ca. én gang i uka i bedriftsse-
rien. Hele laget trener sammen i Nidelvhallen hver onsdag 
(kan endres) kl. 21-22 (med oppvarming fra kl. 20.40). Vi er 
en god gjeng som liker å ha det gøy på trening, men som også 
trener for å bli gode som et lag. Vi har spillere som både har 
trent håndball i flere år og de som sjelden har rørt en ball før 
de startet på laget! Her er det rom for alle, og du må ikke nøle 
med å bli med på en trening!
 
Onsdag 3. september satser vi på en åpen trening som en fin 
felles oppstart for laget, men du er alltid velkommen på en-
hver trening. Bli medlem av Facebook-gruppa Spanskymisten 
2022/2023 for mer informasjon om treninger. Følg oss også 
på instagram @spanskymisten for flere oppdateringer. Noe 
mer du lurer på? Skyt en melding til Brage Kristian Bragstad!

PRAKTISK INFO
Som nybakt student er det mange ting som kan virke forvirrende og overkomplisert. 

Hva er R3? Er det snakk om det tredimensjonale rommet, en forelseningssal eller den 

uoffisielle oppfølgeren til Matematikk R2, som de ikke underviste på min videregående? 

Slapp av, ting faller på plass i rett tid. I mellomtiden har du her noen tips og triks som 

muligens gjør tilvenningsperioden litt enklere.

Mazemap er en kartapp som gir deg oversikt over hvor alle grupperom, 
forelesningssaler og andre rom på campus ligger.

Studentweb gir deg informasjon om studiet ditt. Her melder du deg 
opp til undervisning og eksamen i fag, se eksamensresultater og finner 
betalingsinformasjon om semesteravgift.

Blackboard er et nettbasert elæringssystem. En del emner bruker Blackboard 
og legger ut informasjon til studentene her. Andre fag har egne hjemmesider, 
søk på fagkoden og årstall så finner du det ganske greit.

Instabart.no har alle snarveier du trenger som student i Trondheim. Her 
finner du både Blackboard, Studentweb og Mazemap. På Instabart finner 
du også timeplanen din, her må du legge inn de fagene du tar det semesteret 
(emnekodene). Du finner også snarvei til romreservasjon hvor du kan booke 
ulike grupperom, og link til gratis nedlastning av Office 365.

Studentbevis. Sammen med ditt studentkort må du ha studentbevis-appen. 
Dette gir deg rabatter på buss, tog og andre tjenester. Du logger inn i appen med 
vanlige NTNU-brukernavn og passord.

Studentkort. Studenter får eget ID-kort med navn og bilde. Kortet er 
legitimasjon ved NTNU, nøkkelkort til bygninger, lånekort på bibliotekene og 
brukes for å printe fra skrivere. Som ny student henter du kort på Stripa, nærmere 
bestemt Sentralbygg 2 i 2.etg. Ta med studentbevis-app og legitimasjon. Vær 
forberedt på mye kø.

Politiattest. Lektorutdanningen krever at du leverer inn politiattest. Du 
begynner med pedagogikk og praksis 2. semester, så det er veldig lurt å bestille 
politiattesten i god tid, gjerne nå på høsten. Hvis du ikke leverer denne kan 
du ikke gå ut i praksis. Politiattesten leveres på campus Kalvskinnet, hvor de 
pedagogiske fagene undervises.

Innsida.no har snarveier til mange andre systemer og tjenester. 

Vitnemålet på Snapchat. Skjer det noe gøy på kont, fest eller i forelesning? 
Send snap av det til Vitnemålet! En fast spalte er bildeveggen som er laget av 
bildene dere sender inn til oss. Brukernavnet er: vitnemalet. Legg oss til!
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REALFAGSKJELLEREN
Dersom du lurer på hva du skal finne på en fredagskveld slår en aldri feil med en tur til 
Realfagskjelleren. Enten om du vil finne nye folk å bli kjent med, eller senke skuldrene 
etter en lang uke med studier: Kjelleren byr på varmt selskap og kalde forfriskninger!

Noen tidbits du kan finne hos oss: “Kjelleroulette”, hvor du triller terninger for å 
blande en unik drink; 20-år med tradisjon og studentkultur (vanskelig å sette ord på, 
men man føler det når man er der!); og temafester som Afterski, FestFørBarneTV og 
quizkvelder - ellers kan det bookes for egne arrangementer og sammenkomster!

Baren drives av Spanskrørets Kjellerkomite i samarbeid med linjeforeningene Delta, 
Online, og Volvox & Alkymisten. Både i vervet bak baren og som gjest hos oss blir 
man dermed raskt kjent med folk man ikke ellers ville møtt gjennom studier. Det 
ryktes også at Kjelleren har opplevd noe oppussing i det siste!

Nå lurer du kanskje: “Hvor finner jeg dere!?”. Herman Krags Veg 12 er svaret - rett 
ved busstoppet “Moholt Studentby”. Dersom du skulle lure på noe annet må du ikke 
nøle med å ta kontakt med Joakim Pettersen Vassbakk, som er kjellerkontakt for 
Spanskrøret!

Har du lyst å oppleve hvor gøy det er å være bartender? Søk Realfagskjelleren! 

Eller – det er kanskje å ta i. Men med alle Teknas kurs 
og arrangementer, så har du noe gøy å være med på 
året rundt. Både faglig og sosialt. For bare 150,- i 
semesteret.

Bli medlem. Send TEKNA til 2007

Tekna-medlemmer 
har fadderuke 
hele året!
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Sittende redaktør i Vitnemålet
er etterlyst for grov fosskoking
av den årlige
til avisen.

fadderukeutgaven

Her er banditten avbildet
ukjent fjellandskap.i

Send informasjon om til:ettersøkte
Spanskrørets forslagskasse

Tidligere Bibliotekar Bendik
Løvlie uttaler at
gjerningsmannen

for enhver
bør

anholdes pris.


