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Dette er altså mitt siste nummer som Redaktøren. ”Det har
vært en artig og lærerik opplevelse” og andre floskler som
passer seg. Jeg kommer fortsatt til å luske rundt i kulissene
til høsten, og vil derfor mye heller benytte sjansen til å gå
enda litt bakover. Jeg vil rette fokuset mot mannen som har
spilt en enorm rolle i readme, og som nå skal til å ta med
kompetansen og stå-på-viljen sin ut i arbeidslivet.
Espen Herseth Halvorsen har de siste fem årene vært en
uvurderlig ressurs i readmes redaksjon. Han har gjort alt
fra sene kvelder med layout til å drikke sitt eget spy som
ludøldeltager for readme, hvilken mann! Det er for mye til å
nevne alt. Vi har blant annet hatt nær samtlige sosialkvelder
hjemme i hans gilde bolig, et klenodium jeg personlig mener
Abakus burde kjøpe opp, frede og gjøre om til musuem.
Da skal jeg selv stå der på museets åpningsdag og dele ut
smash og mørkets fyrstekake til de mange tusen fremmøtte.
Uansett, vi ønsker deg alt hell videre i livet, Espen, for oss er
det slutten av en æra.
A bene placito!
— Andreas, Redaktøren
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Den vakreste mannen i mitt liv
Espen
du er alltid midtpunktet på festen
det er nesten
litt snedig
at du stadig er ledig
men deg får ingen kvinne lagt i bakken
du vil heller ha ti i senga enn
en på nakken

Abakus generalforsamling 2010
- nytt hovedstyre

Fredag 16. april var det duket for tidenes
lengste Generalforsamling, i alle fall i
manns minne. Ny komité og radikale
endringer i medlemsordningen var noe
av det som sto på agenda. I tillegg blei
det en spennende valgrunde med hele
tre kandidater som kjempet om å bli den
nye lederen av Abakus.

Stian Tokheim

- eksabaleder

Debatt om statuttendringer
Med stort flertall, dog ikke uten debatt,
ble det vedtatt at foreningens navn fra nå
skal være Abakus, og ikke ABAKUS slik det
har stått i statuttene til nå. Noen panger
mente majusklene burde forbli, siden
det tross alt står ABAKUS i den offisielle
logoen. Men noen logodebatt ble det
heldigvis ikke denne gang. Som Åsmund
Eldhuset uttalte i ett av sine innlegg: ”For
tre år siden innførte Hovedstyret en ny
profillogo. Det var en svært smertefull
prosess”.
Endringer i medlemskapsordning
Alle medlemmer av Abakus har til nå
måttet gjennom en opptaksprøve,

enten ordinær eller ekstraordinær. Nå
ville altså Hovedstyret endre denne
ordningen. ”Målet må være at alle
datakomtekstudenter
skal
være
Abakusmedlemmer. Vi må ta imot
de nye studentene første dagen med
budskapet: Du er med i Abakus, du er med
i gjengen!”, var noen av flere argumenter
undertegnede selv brukte under debatten.
Forslaget gikk igjennom med stort
flertall. Fra høsten av får de som deltar
på Listingløpet status som ”formaterte”,
noe Arrkom lovet å gjøre noe ut av på
Immballet senere samme kveld: ”Nå
kan vi bruke dette med formaterte som
tema til Immballet senere på kvelden. Vi
skal gjøre stas på de som er formaterte,
samtidig som alle andre også skal få et bra
opplegg”, sa Arrkomleder Jørgen Skovly.
Også undertegnede var fornøyd med
utfallet, og delte følgende visdomsord med
resten av Generalforsamlingen: ”Det beste
vi kan gjøre for å inkludere mest mulig er å
ekskludere minst mulig!”

sågar redde for at de tok på seg for mye.

Ny komité: NN
Propaganda har til nå har vært ei
arbeidsgruppe under Hovedstyret. På årets
genfors søkte de komitéstatus, en søknad
genfors innvilga med overveldende flertall.
Propagandaleder Ole Rønning hadde en
utgreiing om hvilke arbeidsoppgaver den
nye komiteen skulle ha, og enkelte var

Marte Berg Innset var eneste kandidat til
nestlederstillingen, og overbeviste hele
Generalforsamlingen om at hun var rette
person til stillingen. Generalforsamlingen
ville ikke annet enn å akklamere henne inn,
og sittende nestleder Ingjard Sandhei blir
således avløst av sin bedre halvdel.

Win+Vestre/Høyre-pil:
Plasserer det aktive vinduet på
halvparten av skjermen

I tillegg ble det en avstemning om hvorvidt
Propagandaleder skal sitte i Hovestyret
eller ikke. Også her holdt Ole en appell i
favør forslaget: ”Det er utrolig viktig med
god kommunikasjon mellom Propaganda
og de andre komiteene.” Forslaget ble nok
en gang vedtatt med stort flertall.
Ny leder og nestleder
Det ble en spennende valgrunde med
tre kandidater som kjempet om å bli
leder i Abakus, henholdsvis Snorre
Lothar von Gohren Edwin, Ken Oscar
Grønnbeck og Håkon Erichsen. Etter en
lang spørsmålsrunde og avstemming,
ble det klart at Håkon Erichsen blir ny
leder av Abakus. Selv mente han at han
hadde en stor fordel siden han har sittet i
Hovedstyret ett år allerede. ”Det tar litt tid
å modnes i rollen som Hovedstyremedlem.
Det var først på våren i år at vi faktisk har
begynt å gjøre noe.”
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kommentar: teknologisk revolusjon på fem år
Espen H. Halvorsen

– Journalist

Det er nå fem år siden jeg startet her på NTNU, og siden dette
er siste utgave av readme før sommeren, og jeg faktisk har
klart å fullføre komtek på normert tid (yay!), så blir dette min
siste artikkel i readme. Derfor tenkte jeg at det var på sin
plass å mimre litt tilbake til de ”gode gamle dager” – nærmere
bestemt tilbake til 2005 da jeg trådde mine første barnesteg på
Gløshaugen.
Det har skjedd ufattelig mye innen vårt ”fagfelt” på disse fem
årene, og jeg kan naturlig nok ikke omfavne alt. Men jeg prøver
meg likevel, og tar med det jeg syns er mest interessant.

Mobiltelefoner
Mobiltelefonene var generelt sett ganske stusselige i
2005. Flere kalte seg ”smartphones”, men i følge dagens
standarder var de ikke spesielt smarte. Opera Mini ble
første gang lansert i august 2005, akkurat samtidig som
jeg begynte på Gløs. Denne nettleseren gjorde det for
første gang mulig å browse skikkelig på mobilen. Senere har
det kommet bedre og bedre telefoner. Uten å leke alt for
fanboy, så vil jeg våge å påstå at Apple kom med en aldri
så liten revolusjon i mobilverdenen i 2007, og etter den tid
har ikke mobilverdenen stått i ro ett sekund.

Mobilnett – hastighet
I 2005 begynte utbyggingen av det ”skikkelige”
mobilnettverket i Norge å skyte fart, og det å ha GPRS på
telefonen ble adskillig mer vanlig. Farten var ikke noe spesielt å
skryte av, når folk begynte å bli vant til bredbånd var ikke god
gammel 56kbps noe særlig. I løpet av de siste årene har dette
tatt helt av, og nå nylig åpnet det første 4G-nettet i Norge,
der teknologien har en teoretisk hastighet på 150Mbps. Vi er
riktignok ikke der helt enda, men tester viser at det går fort!
Legg forresten merke til at grafen har en logaritmisk skala...

Musikk
”MP3-revolusjonen” var godt i gang da jeg kom til
NTNU i 2005. Selv brukte jeg dårlige programmer
ala ”napster 3.0 og 4.0” på den tiden, og hadde mye
enkeltsanger i dårlig kvalitet (ja, jeg var en pirat
– jeg innrømmer det. Bare innrøm det, du var det
du og!). Senere kom torrentsidene, og jeg begynte
med album-nedlasting, og MP3-samlingen min
steg betraktelig. Men ved årskiftet til 2009 kom
revolusjonen som omveldet meg fra lovbryter til
”mors lille engel” over natta. Jeg snakker selvsagt om
Spotify. Et par måneder senere var jeg lei av Roberta,
og har siden vært lykkelig betalende bruker av Spotify.
MP3-samlinga mi har støvet ned på den stasjonære
PCen, som jeg heller ikke bruker lenger.
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Nettet / web 2.0

Maskiner

Et rekke ting har skjedd med ”nettet” de siste fem
årene. Det er litt vanskelig å summere det opp
med noen få avsnitt, men jeg prøver likevel:

Her gidder jeg ikke engang skrive noe, jeg lar i steden
bildene av mine maskiner tale for seg selv.

Web 2.0
Fokuset på brukergenerert innhold har økt
betraktelig de siste årene. Sider som Facebook,
YouTube, Twitter, Flickr og Digg har revolusjonert
måten vi samhandler med hverandre.

20 kg

HTML 5
Dette bringer med seg en rekke nye rammeverk
som skal gjøre det lettere å lage fullverdige
desktop-applikasjoner med rein HTML, CSS og
JavaScript. Lokal lagring, så man kan bruke siden
uten nettilgang, nye standarder for video og lyd,
databasestøtte i nettleseren, samt en masse andre
godbiter gjør webben til et artig sted å være i 2010.

3 kg

Mobile nettlesere
Første versjon av Opera Mini kom i august 2005,
og var den første nettleseren for mobiler som
fikk fjernet WAP-idiotiet. Senere kom iPhone med
Mobile Safari, og satte en ny standard for hvor
bra en nettleser på mobilen kan være. I dag er en
rekke nye standarder under implementering, f.eks
lokasjonstjenester slik at nettsiden kan vite hvor du
er og tilpasse seg deretter.

2 kg

Fart, fart, FART!
Dagens nettlesere er rene raserbiler om vi
sammenligner de med nettleserene vi hadde i
2005. Dette gir oss helt nye muligheter til å lage
spennende nett-tjenester, som virker like kjapt som
lokale programmer. GMail, nuff said...

600g

Trådløst nett
Da jeg startet på NTNU i 2005 var jeg ganske overrasket
over at det var trådløst nettverk på de fleste viktige
forelesningssaler og arbeidsrom. Dette var noe helt nytt for
meg, da jeg kom fra en videregående skole helt kjemisk fritt for
trådløs kommunikasjon. Halvannet år senere kunne Trådløse
Trondheim stolt åpne det trådløse nettet i midtbyen. Nå skal
det godt gjøres å bevege seg som student i Trondheim uten
å få inn trådløst nett, alle uteområder på Gløshaugen friterer
deg glatt med wifi-stråling, og tar du femmern kan du surfe
der og. Heia fremtiden!
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HVORDAN BLI ALKOHOL-TOLERANT

– AKA HVORDAN VINNE LUDØL

Hvordan skal du klare å vinne i ludøl
til neste år? Undertegnede har gode
kunnskaper innen det å lage sterke
drinker, spesielt hjemmelaga tyrker.
Det innebærer også at kunnskaper
rundt konsumering kommer raskt under
uttesting av de forskjellige drinkene.
readme kommer derfor opp med fem
punkter som vil hjelpe hvilken som helst
avholdsmann til å bli festens midtpunkt!

fordelaktige med å legge på seg 50 kg
er nok det at du også får en større lever,
og leveren er jo produksjonssalen der
ensymene for å nedbryte alkohol dannes.

å ty til litt mer risikable taktikker. Hvorvidt
disse fungerer som man ønsker er ikke
sikkert, men ettersom dette er på trykk i
readme, er de definitivt verdt et forsøk.

3 - Øl, øl, øl, øl...
Man kan ikke kjøre på med ludøl uten å
ha forberedt seg godt! Mat og drikke før
en runde er viktig, særdeles drikke, om
du skal klare å holde alkoholen på plass
i magesekken framfor på ludølbrettet.
Det er viktig at man starter
1 - Bli mer russer
tidlig med å ha en jevn
En som skal delta i
strøm alkohol inn til kroppen.
ludøl burde ha et godt
anlegg for å drikke
Jean Niklas Derfor anbefales det på det
fra før av. Hvor mye
L’orange varmeste å bytte ut drikken
- journalist du drikker til måltider med øl,
en tåler avhenger
og holde på med dette de 2
helt fra person til
ukene før ludølen skjer. Det
person, men skal vi
tro forskere har gener mye å si. Asiatere skader selvfølgelig ikke å kjøre litt hardere
skal ha visse gener som gjør det lett å bli på kvelden, men det å ta ølet dagen derpå
sterkt beruset, mens nordmenn tåler mer er viktig for å holde ting i kontinuerlig
enn amerikanere. Dette skal visstnok ha aktivitet.
noe med drikkekulturen i landene å gjøre.
Kjenner man drikkekulturer godt, vet man 4 - Og mat!
at russerne kan å drikke vodka. Dette har Det er også viktig å spise riktig mat
faktisk påvirket genene til russerne i stor før fylla, men ikke for mye: Ølet kan bli
grad: De er mye mer resistente mot etanol vanskelig å få ned om du allerede har
enn mennesker i andre land. Vi anbefaler mye i magen. Dette sørger for at magen
allerede jobber med noe mens du hiver
derfor å bli så mye russer som mulig.
innpå med øl, noe som gjør at det tar
lengre tid å bli beruset. Ifølge folk rundt
2 - Bli feitere
Om du ikke er russer nok, anbefaler vi å ta Middelhavet er det også smart å kjøre
turen på McDonalds hver eneste dag i ett på med 2-3 spiseskjeer olivenolje, og skal
år før ludølen pågår. Store mennesker har i følge dem hjelpe mot å bli fort full det
en størrelse mer i alt, og dette er hendig. også.
Ikke bare blir magesekken større, du får
også mer blod i kroppen (større kropp 5 - Fyr opp en «Askeladden»
=> mer blod for å kjøre den). Det mest Om ikke dette holder, blir man nok nødt til

De fleste kjenner til historien om
Askeladden i «gutten som kappåt med
trollet», hvor Askeladden finner på å lure
trollet til å tro at han kan spise mer enn
trollet. Denne Askeladden-teknikken kan
brukes om folk ikke legger godt merke til at
du drikker: Ta glasset til munnen og la det
renne nedover halsen og inn i genseren.
For at færrest mulige skal se at du utnytter
dette, er det å anbefale å bruke høyhalset
genser eller burka.
Andre taktikker som er mye brukt blant
medisinstudenter er følgende: Man
tømmer kroppen for alle avfallsstoffer
som ikke kan komme gjennom urinrøret
ved å få i seg avføringsmiddel. Man legger
inn et «kateter» for anus, og fører slangen
til «kateteret» ned langs beinet og ut
gjennom skoen. Deretter propper du i deg
avføringsmiddel rett før konkurransen.
Poenget med dette er at kroppen da ikke
vil rekke å fordøye eller ta opp alkohol (eller
andre ting, for den saks skyld), og man kan
drikke øl på øl uten å bli mett eller full.
Eget ansvar!
readme tar ikke ansvar for handlinger
eller hendelser som har hendt om man
følger disse tipsene, men dere kan
selvfølgelig sende en mail til jeannikl@
stud.ntnu.no eller ringe 99 55 35 96 om
det skulle være en runde ludøl på gang.
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Ting du bør vite som siving
Leksjon XXVIII:Molekylær gastronomi
Menneskeheten har oppnådd mye. Vi kan kommunisere med folk på andre siden av
jordkloden, reise mange titalls mil på bare noen få timer og vi har til og med vært
på månen. Likevel lager vi fortsatt mat i stor grad på samme måte som man gjorde
i steinalderen. Noe motstridende? Det mener i hvert fall den franske kjemikeren
Hervé This, som i 1988 var den første til å bruke begrepet «molekylær gastronomi».

Molekylær gastronomi er en retning
innen vitenskapen som fokuserer på
kjemien bak matlaging, og hvordan vi kan
utnytte denne til å gjøre gastronomiske
opplevelser mer spennende og raffinerte.
Retningen tar for seg ulike spørsmål
om vår opplevelse av smak og tekstur.
Hvordan utvikles smakssansen vår? Hva
er det som styrer hva vi liker og ikke
liker? Hvordan tolker hjernen vår de ulike
sanseoppfatningene av maten vi spiser, og
setter dem sammen til ”smak”?
Fødselen
Hervé This startet sammen med den
ungarske fysikeren Nicholas Kurti en
rekke seminarer i Erice i Italia, der
molekylær gastronomi ble hovedtema.
På disse seminarene ble det fokusert
på
varmeledning
og
-overføring,
smaksstabilitet, framstilling av ulike
teksturer og de fysiske aspektene ved
interaksjon mellom fast føde og væske.
Disse seminarene kan sees på som den
molekylære gastronomiens vugge.
Den nåværende form og bruksområde
for denne retningen innen matlaging
har i stor grad blitt definert av de
deltakende kokker og fysikere på disse
seminarene i Erice.
Uvanlige metoder
Selv om begrepet «molekylær gastronomi»
ikke ble vanlig før sent på åttitallet, bedrev
Kurti med den slags lenge før det. Han
var i 1969 vert for et britisk TV-program
ved navn «The Physicist in the Kitchen»,
og samme år holdt han en presentasjon
for the Royal Society of London hvor han
blant annet framstilte marengs ved hjelp
av et vakumkammer, stekte pølser ved å
koble dem over et bilbatteri og lagde en
omvendt «Baked Alaska» (en iskake med
varm marengs utenpå) – kald utenpå og
varm inni – tilberedt i en mikrobølgeovn.

Trendy
Nå om dagen finnes det kun én
forskningsgruppe som fullt og helt
fokuserer på molekylær gastronomi.
I tillegg er det mange som tar for seg
undertemaer av retningen, særlig når
det gjelder vår oppfatning av smak
og aroma. Det pågår samarbeider
mellom kokker og vitenskapsmenn
som har som mål å videreutvikle den
molekylære gastronomien og finne opp
nye, spennende bruksområder. Mange
anerkjente restauranter har tatt i bruk
ulike teknikker fra molekylær gastronomi i
rettene sine, og flere hiver seg på trenden
etter hvert som tiden går. Hvor lang tid
vil det ta før metodene invaderer norske
hjem?
Flere sider av samme s(m)ak
Et av de viktigste aspektene
innen
molekylær
gastronomi er vår

Merethe
Heggset

- journalist

oppfatning av smak. Bestemmes denne
kun av smakssansen vår, eller kan det
påvirkes gjennom de andre sansene? Alt
tyder på at det er summen av alle våre
sanseinntrykk som styrer vår oppfatning av
maten, framfor bare det vi kjenner direkte
på tunga. Neste gang du spiser iskrem,
prøv å lukke øynene og ta på et stykke
fløyel eller annet mykt tøy mens du spiser.
Iskremen vil da føles mer kremet enn når
du spiser på vanlig måte. Om du så prøver
det samme med et stykke sandpapir, vil
iskremen føles mer kornete enn ellers. Det
kan virke som om det vi føler med hendene
våre blir oppfattet i hjernen og videresendt
til tunga. Også andre sanser påvirker
hvordan vi nyter maten vår.
Bråkete poser
Har du noen gang lurt på hvorfor
så godt som alle potetgullposer
knitrer noe voldsomt? Det er
fordi produsentene vet at lyd
påvirker vår oppfatning av
tekstur. Dersom du fikk servert
potetgull i en tøypose, ville
du mest sannsynlig oppfattet
chipsen som mykere og mindre
sprø, altså rett og slett som et
dårligere produkt.
Imponerende hobby
Den molekylære gastronomien er langt
fra ferdig utforsket, og sannsynligvis
vil flere slike teknikker bli tatt i bruk av
matvareprodusenter i framtiden. På et
mer hjemlig plan kan det jo være en artig
måte å imponere venner og familie på,
ved å invitere på en middag litt utenom
det vanlige. Om matlaging ikke er helt din
greie, kan du jo bare utnytte litt ultrasonisk
miksing til å lage vodka-majones neste
gang du skal ha fest?
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Nytt æresmedlem!
Under årets generalforsamling fikk Abakus et nytt
æresmedlem. Espen Herseth Halvorsen ble hedret
for lang og tro tjeneste i Abakus. I Hovedstyres
begrunnelse står det blant annet:

”Først var han medlem og journalist i readme,
og senere ble han også redaktør, layout- og
altmuligmann og primus motor. Da han satt
som redaktør og hovedstyremedlem i 2007/2008
fikk readme farge, sterk økonomi og en mer
gjennomført layout. Han har siden vært den
viktigste støttespilleren for sittende redaktør, og sier
aldri nei om noen trenger hjelp.

Dette er også gjeldende for hans engasjement i
resten av Abakus. Han har vært med å definere
backup som ny komité gjennom sitt toårige
engasjement her, og har stort sett hatt en viktig
rolle i de fleste vellykkede prosjekter. Han er en
mann til å stole på, som får ting gjort, og som med
sitt positive vesen er et forbilde for Abakus og til
inspirasjon for oss alle.”

readme ønsker med dette å takke Espen for
det han har gjort for vår fantastiske avis og
linjeforening, og ønsker han lykke til videre!

24438
... av de 103404 søkerne til høyere utdanning ønsker å begynne på NTNU til høsten. readme gir deg de harde fakta:
Datateknikk: 1065 søkere (11% kvinner) hvorav 255 (19 kvinner) har Data som førstevalg. Med 7.5% kvinnlige førstevalgssøkere er
Data kun bedre enn Yrkesfaglærerutdanning bygg- og anleggsteknikk og Musikkteknologi hva kvinneandel på alle NTNUs 98 studier
angår.
Kommunikasjonsteknologi: 733 søkere (23% kvinner) hvorav 61 (16 kvinner) har KomTek som førstevalg.
Nanoteknologi slår nok en gang til som det siving studiet med flest søkere pr studieplass. Hele 904 (207 førstevalg) ønsker en av de
30 plassene. Hakk i hel følger Indøk med 1633 (623) som kjemper om 110 plasser. Data gjør det bra med 2,1 førstevalgssøkere for
hver av de 120 passene, mens Komtek må nøye seg med 1,3 søkere for hver av de 45 plassene.
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RUSSEFEST

Russefesten har vært en tradisjonell fest
for studentene i Trondheim. Studentene
kler seg i gamle russeklær, og mimrer
tilbake til russetiden med god hjelp av
alkohol. Fra og med i år arrangeres det
ikke lengre noen russefest av kjellerne på
Moholt: Bråket rundt arrangementet gjør
det vanskelig for SiT og linjeforeningene
å kunne holde et lovlig arrangement.
Av: Øyvind Haarberg
Russefesten ble tradisjonelt holdt i slutten
av april, og var et fellesarrangement holdt
av kjellerne på Moholt. Studenter kledde
seg i gamle russeklær, og nøt en dag
tilbake i russetiden. Det var lagt opp for å
kunne ta russeknuter for alle som følte at
de ikke hadde tatt mange nok før (de som
hadde tatt mange nok hadde selvfølgelig
også muligheten til å ta knuter). Nå i
år holder ikke kjellerne på Moholt noen
russefest, grunnet mye negativ presse og
manglende tillatelse fra SiT til å avholde
et slikt arrangement.

IN PIECES!

å hindre forsøpling og bråk knyttet til
slike arrangementer, så skulle de heller ha
sjekket integriteten til kildene sine i stedet
for å kritisere studentene for mangel på
initiativ til å holde en seriøs russefest.
Resultatet av Adresseavisens kampanje
mot russefesten er at begrepet russefest
konsekvent blir knyttet til enorm forsøpling
og bråk. Dette gjør det omtrent umulig å
få i gang et slikt arrangement uten å bli
hengt ut før man har gjort noe galt.

Adresseavisen gir seg ikke
Også i år går Adresseavisen hardt ut
mot eks-russefesten. Studenter blir
anklaget for å være uansvarlige når de
etterlater områder forsøplet. Selvfølgelig
er dette kritikkverdig, men man må også
i forveien for bråket de kom til å lage. betrakte hvorfor studentene ikke har
Dagen etter den såkalte russefesten noen skikkelig opprydding – fordi ingen vil
så festningen strålende ren ut, takket arrangere en slik russefest. Har man ingen
være linjeforeningene som tok avstand som er ansvarlige, får man slike utfall.
til arrangementet på festningen og Adresseavisen har gjennom de siste årene
oppfordret studentene til å heller delta på på en svært effektiv måte gjort det lite
fester der de hadde fått tillatelse.
lukrativt for hvem som helst å arrangere
Sensasjonsjournalistikk
en russefest, takket være en
Kontroversen rundt russefesten
enorm kritikk av russefestene.
har blitt kraftig fôret av
Det hadde vært greit med noen
I tillegg er det vanskelig å få
pressen, da blant annet med
søppelkasser her ja.
tillatelse til å holde et slikt
Adresseavisen som publiserte
– anonym festdeltaker
arrangement, siden negativ
flere artikler der studenter
ble hengt ut kollektivt for bråk knyttet Det at Adresseavisen overdriver og tar presse gjør at ingen vil ha noe med
til russefesten. I fjor kom Adressa med useriøse påstander om kaos-fester helt russefesten å gjøre.
en advarende artikkel om at flere tusen på alvor, tyder på at de bryr seg mer
studenter kom til å arrangere russefest om å selge aviser enn å drive seriøs Til tross for ingen ”offisiell” russefest annen
ved festningen, og kritiserte studentene journalistikk. Hvis Adresseavisen ønsket en den holdt inne på Samfundet, så kledde

”
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mange studenter seg i gamle russeklær og
holdt en russefest allikevel. Populariteten
til dette arrangementet er såpass stor
at man neste år har færre studenter som
ønsker en offisiell russefest. Da har man en
desto verre situasjon der ingen tar ansvar,
ganske enkelt fordi man ikke kan gjøre det
med all kritikken fra Adresseavisens side.
Stor interesse
Russefesten er et tradisjonelt arrangement
i Trondheim, og mange studenter ønsker
å ha en slik fest. Dette kan man lett se
ut i fra oppslutningen slike fester skaper.
Facebook-grupper og events får store
mengder fans og deltagere, selv om
arrangementene som snakkes om der
er uten en klar arrangør. Det å forby en
”offisiell” russefest på Moholt er dermed en
kortsiktig og lite gjennomtenkt handling
hvis man ønsker å redusere bråket rundt
russefesten.

Faksmile readme 2007: God stemning.

Faksmile readme 2009: Adressa skaper sure miner.

Studentene i Trondheim tjenes best av
at et arrangement holdes i et samarbeid
med kjellerne til de ulike linjeforeningene,
slik at de får best mulig tilbud der det
tilrettelegges for en russefest med
tilstrekkelig av søppelbøtter, toaletter og
andre nødvendigheter, og at noen tar
ansvar for opprydding.

interessen rundt slike russefester er såpass
stor, vil de studentene som egentlig hadde
dratt på et skikkelig arrangement heller
møtes der man ikke har noen ansvarlige.

Manglende organisering medfører kaos: Nok er sjokkerende bilde fra et ”arrangement ute av kontroll” – noen
har faktisk ryddet i løpet av festen, men det hjelper lite da ingen er ansvarlig for arrangementet og det dermed
mangler søppelkasser, doer og vakter.

Faksmile adressa.no: Adresseavisen viser bilder fra
midt under festen, kanskje fordi det ville vært mindre
sjokkerende med bilder tatt etter oppryddingen.

Et forbud mot en russefest hindrer seriøse
aktører å få i gang en skikkelig fest for
Man kan trekke paralleller til USAs forsøk
studentene, der man har opplegg både
på å forby alkohol på 30-tallet, man klarte
for vakter og opprydding. Den situasjonen
ikke å fjerne de negative effektene alkohol
man har nå skaper et tomrom som heller
har på et samfunn, og
blir fylt av uoffisielle fester
Mangelen på en ofﬁsiell arrangør
forbudet gjorde det enklere
der ingen tar ansvar, og som
for blant annet mindreårige
øker den negative pressen
gjør ikke saken noe bedre...
å få tak i alkohol. På
rundt et slikt arrangement.
tilsvarende måte kan man si
at et forbud av russefesten ikke fjerner de
Alternativ russefest
negative effektene knyttet til russefesten,
I år arrangerte Studentersamfundet sin Ingen tjenes av forbud
egen russefest, slik at studentene fikk Man kan prøve å hindre forsøplingen men snarere gjør de større.
oppfylle drømmen om å leke russ igjen ved å forby russefester. Dette kan virke
om de ville. Det er bra at slikt initiativ som en fungerende om noe kjedelig Folk som er bosatt i Trondheim, studenter
blir tatt slik at man får seriøse aktører løsning – man blir jo kvitt russefestene og eller ikke, er best tjent med at man får
bak arrangementet, selv om Samfundet problemene knyttet til de? Et forbud av mulighet til å arrangere en russefest på
kanskje ikke er den beste arrangøren med russefester kommer sannsynligvis ikke til en skikkelig måte, der folk tar ansvar for
tanke på en russefest. Det ble ikke ordnet å fungere, ser man litt nøyere på saken. blant annet opprydding. For at dette skal
med nok søppelbøtter og toalett på Dette hindrer kun legitime arrangement, være mulig, bør tidsskriftene i byen slutte
naturlige samleplasser utenfor Samfundet, mens uoffisielle russefester og møter å bedrive sensasjonsjournalistikk der slike
og dermed får man et stort problem reklamert på Facebook blir dermed den forsøk på å arrangere en russefest blir
eneste russefesten studenter har. Ettersom nådeløst kritisert.
dagen etter.

”
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I dag er, som vi alle (som ikke er fullstendig blinde, døve og hjernedøde) vet, en viktig dag
å minnes, og en viktig dag å markere. Det er i dag fire år siden invasjonen. Jeg er sikker
på at vi alle kan minnes den morgenen vi så opp, og så våre guddommelige herskeres
kommen i sine vakre himmelvogner. I den anledningen har vi i readmeredaksjonen
bestemt å bruke denne spalten, ellers brukt til readmes obligatoriske seriøse innslag, til
å spre det glade budskap: Våre rettmessige herskeres forordninger og erklæringer. Hill og
bevare dem!
Feiring
Våre guddommelige førere har erklært at
i dag er en global festdag, en markering
av menneskenes begynnende ferd mot
opplysning under våre kaldblodige hyrder.
Følgelig skal alle medlemmer av droneog plantekastene herved ta dagen fri til
obligatorisk tilbedelse i nærmeste tempel
tilegnet Den Gylne Firfisle. Dagens arbeid
skal utføres i løpet av natten, innen neste
arbeidsdag.
For alle andre kaster skal dagen tilbringes
med stille meditasjon under spise- og
sovepausen. Vanlig arbeid skal ikke
avbrytes. Som seg hør og bør ved en slik
anledning, skal deres herskere behandles
med samme respekt som alltid, om ikke
mer. Det er derfor erklært at på denne
dag vil øyekontakt med medlemmer
av herskerkasten ikke straffes med
pisking som til vanlig, men øyeblikkelig
henrettelse.
Honnør
Herskerne ønsker i dag å minne alle
medlemmer av de lavere kastene
om at deres samarbeid er vitalt for
menneskehetens videre oppløfting, og vil
i den anledning utstede ekstra privilegier
til medlemmene av selvstyrekasten for
deres samarbeid fra dag en av invasjonen.
Følg deres eksempel, og det vil snart være
dere som står på toppen av pyramiden,
både figurativt og ellers.
Medlemmene av Abakus' hovedstyre kan
i dag ta fire ekstra timer fri og tre nye
slaver per person i gjenkjennelse av deres
arbeid for å utslette det indre opprøret
i abakus rekker. Deres arbeid forkortet
den meningsløse motstanden med opptil
flere år. Videre kan medlemmene av
Lmieavisredaksjonen reaktiveres for 24
timer som takk for deres sabotasje av
Jordens energireserver før våre herskeres
ankomst. Menneskehetens manglende
evne til å forsvare seg forkortet kampen

med opptil flere minutter.
En parade vil bli arrangert gjennom
de diverse hovedgatene i de lokale
bolene. Her vil de lokale symbiontene og
hybridene som sto sentralt i å klargjøre
denne enklaven for enevelde før våre
gudemesteres komme feires. Ci Hah'gen vil
holde en appell foran det lokale maktsetet.
For de som er ledige, vil Inger Lise Hansen
være tilgjengelig for autografer, fulgt av
obligatorisk telepatisk gjennomsøking. Vi
vet alle at du aldri er ledig. Og la oss med
dette nok en gang minne på at alle som
fremviser telepatiske evner skal rapportere
til nærmeste Senter for testing. Lån dine
evner til våre herskere og gå en lysere tid
i møte.

Godt nytt
Etter
lang
tids
søken
kan
informasjonsdepartementet
informere
om at man endelig har lokalisert De
Førstes ark, lenge teorisert å ha krasjet i
hva som ble kalt Nordsjøen. Etter mange
år med søken langs og under havbunnen
har endelig lokalisert en lovende struktur.
Det er nå bare et spørsmål om tid før vi
kan avvikle flåten av boreplattformer,
systemet er allerede i gang for å avslutte
prosjektet. Det er nå bare å vente på at
landoperasjonene skal fullføre utgravingen
av ruinene. Fremtiden er gylden, brødre og
mindreverdige.
Videre kan vi endelig konkludere med at
primatselvstyreprosjektet ''Shakespeare''

Even Bruvik
Frøyen
har vært en rungende suksess. En
fullstendig utskifting av de ledende
ideologiske organer i hjerneslavenes
maktstruktur ved første dag av invasjonen
har gått fullstendig uten kommentar blant
de ufullførte. Ikke lenger trenger vi å bruke
ressurser på å opprettholde illusjonen,
utrente sjimpanser i tilstrekkelig store
mengder gir den korrekte illusjonen av
kompetanse.
Øyet ser deg
Og avslutningsvis er det som vanlig strengt
ulovlig å videreføre denne informasjonen
skriftlig, muntlig, via opptak av lyd og/
eller bilde eller via telepati til medlemmer
av hjerneslavekasten. Deres manglende
kunnskap om verden er fortsatt vitalt for
menneskehetens fortsatte oppløftelse.
Forstå at dere er verdifulle, og våre
forstående herskere ønsker ikke å kaste
bort selv droner på de farligere oppgaver.
Hjerneslavene er nødvendige for deres
videre eksistens. Når i tvil, husk det
hellige mantra, og løft hodet stolt. Vår
fremtid er i våre egne hender. Bli med
meg i den hellige bønn: ''Bedre dem enn
oss!'' Dine venner er bare dine venner så
lenge de ikke kan tjene på ditt fall. Kom
dem i forkjøpet.
Om du som leser dette ikke kan forstå hva
dette referer til, vit at dette kun er en vits.
Ha. Ha. Ha. Det finnes ingen overklasse av
ekstraterrestrielle amfibier, det er ingen
templer tilegnet den mektige Gylne Firfisle,
Grlxzws, og den lille kulen i nakken din er
ikke en tankekontrollerende mikrobrikke.
Vennligst rapporter individet som ga deg
denne teksten til readme@abakus.no, så
han/hun/den/det kan motta en gratis ferie
så spennende at det vil være helt naturlig
for ham/henne/den/det å forsvinne uten
spor med alle sine eiendeler og aldri
returnere.
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17. maitoget 2010
17. mai ble også i år feiret
med brask, bram og tog til
landets ære i regi av Abakus.
Det var readmes nye Redaktør
som fikk i oppgave å bære den
store fanen til Abakus. Dette
må sies å være et rimelig klart
frempeik på hvem som kommer

til å bli ”fanebærer” i Abakus
ved neste generalforsamling.
Merk mine ord dere, denne
adelsmannen har store planer!
Han vet det ikke selv ennå, men
dog. Toget, ja? Ja, det går alltid
et tog, sa mannen og putta
pikken sin i maurtua.

Fredag 4.juni har alle 5.klassinger ved IMEFredag 4.juni har alle 5.klassinger ved IMEfakultetet utmatrikulering, og i den anledning
fakultetet utmatrikulering, og i den anledning
arrangeres det fest og konsert på Blæst på
arrangeres det fest og konsert på Blæst! Spre det
Solsiden! Spre det glade budskap, ta med en
glade budskap, ta med en venn og bli med på å
venn og bli med på å feire at studentene ved
feire at studentene ved IME på NTNU er ferdige
IME på NTNU er ferdige med utdanningen sin!
med utdanningen sin!
Dørene åpner kl 22.00, og ca klokken 22.30
Dørene åpner kl 22.00, og ca klokken 22.30
kommer kveldens data/komtek live-band, ”The
kommer data&komteks live-band, ”The Floppies”,
Floppies”, på scenen for å skape ekstra god
på scenen for å skape ekstra god stemning.
stemning.
Åpent for alle!
Åpent for alle!

ForretningsdrevetIT
(BPM+SOA=ROI2)
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Ting du IKKE bør vite som siving
Leksjon XVIII: Cricket

Cricket er ein sport for alle som liker at ting tar ein del tid. Det er ein sport for
personar som ikkje har noko i mot at den same kampen varer i ﬂeire dagar, at
kampen vert avbroten ﬂeire gonger om dagen, mellom anna for lunsjpause og
tepause, og sporten for deg dersom du er interessert i kompliserte reglar. Her kjem
ein gjennomgang av det mest grunnleggande når det kjem til cricket, men vil du
forstå spelet fullt ut, bør du sette av sommaren og sannsynlegvis neste semester
også, til å lese gjennom det fulle regelverket.
Spelarane i cricket har som oftast kvite
klede, og difor kan begge laga sjå ganske
like ut. Klesdrakta består av langbukse,
kort- eller langerma skjorte, skyggelue/
hatt og ullgensar dersom det er kjølig
ute. Enkelte spelarar nyttar også kne- og
leggbeskyttarar. Skoa har piggar for å
sikre at spelarane ikkje sklir på graset.
Ballen som vert nytta er laga av kork
bunde saman med garn og dekka av to
lærstykker, vanligvis raude, men kvite ballar
vert også nytta. Omkrinsen er 22,4 til 22,9
cm, og vekta er 156 til 163 gram. Ballen er
difor liten og kompakt, og kan i enkelt kast
få ein fart opp mot 140 km/t. Balltreet er
avrunda på den eine sida og har ein flat,
10,8 cm breid slagflate på den andre sida.
Balltreet er maks 96,5 cm langt. Gjerda
er 22,8 cm breide og består av tre pinner
slått ned i bakken med ca 6 cm avstand
mellom. På toppen ligg sylinderforma
pinner med lengd på ca 11 cm. Total høgd
på heile gjerdet er 72,4 cm.
Spelets gang
Cricket er eit spel som foregår mellom to
lag på ein ovalforma bane. Begge laga
har 11 spelare, og inbyttarar vert berre
nytta ved sjukdom eller skade. Laga bytter
på å spele ute og inne. Utelaget har alle
spelarane på banen samtidig, medan
innelaget har to spelarar utpå. Innelaget
sine to spelarar står på kvar si side av
midtstykket ved kvart sitt gjerde. Desse
to spelarane er slagmenn. Jobben deira
er å forsvare gjerda og slå ballen langt
vekk, slik at dei kan springe til gjerdet på
andre sida av midtstykket samtidig som
slagmannen som står der spring motsett
veg. Slik kan ein vinne poeng. Når det er
sankk om midtsykket i criket, snakkar ein
om eit lite, rektangulært område midt på
banen, ca 20 meter langt og tre meter
breidt. Det er her størsteparten av spelet
foregår. Kastaren er ein av utespelarane
og kastar ballen mot slagmannen.
Kastaren prøver å treffe gjerdet og slå ned

pinnane der. Dersom kastaren klarer dette,
vert slagmannen slått ut, og må byte
med ein annan på laget sitt. Slagmannen
kan verte slått ut på totalt ti ulike måtar.
Kastaren på utelaget byter med ein annan
utespelar når han har gjennomført seks
godkjente kast. Eit godkjent kast er eit
overarmskast som er innanfor rekkevidda
til slagmannen.
Poeng
Poeng kan ein få på fleire ulike måtar,
men det er berre innelaget som får poeng.
Den vanlegaste måten å få poeng, er at
slagmannen gjer eit løp etter å ha slått
ballen. Han kan då springe fram og tilbake
så mange gonger han klarer før utlaget
får tak i ballen. Han får då eit poeng for
kvart løp. Innelaget kan også få poeng
ved at kastaren gjer ulike feil, eller ved at
slagmannen slår ballen ut over sidelinja.
Korleis vinne
Ein kamp er delt opp i to eller fire
omgangar, alt etter kor lang kampen skal
vere. Kampen kan også spelast med at
kvart lag får tildelt eit maks antal kast. Ein
omgang varer til ti av dei elleve spelarane
på innelaget har spelt slagmann og er
slått ut, til eit lag har oppnådd så mange
poeng at det er uråd for det andre laget å
ta dei igjen, til det ikkje er fleire kast igjen
(i kampar med maks antal kast), eller til
det er for dårleg lys eller for dårleg vêr til
spele vidare. Vinnaren er det laget som har
flest antall poeng etter at alle omgangane
er ferdigspelte. Dersom spelet sluttar
grunna dårleg vær eller dårleg lys, vert
det uavgjort, sjølv om det eine laget ligg
klart betre ann til å vinne enn det andre.
Kampane kan også ende likt. Då har
begge laga like mange poeng, men dette
hender svært sjeldan, sidan det er vanleg å
få mellom 100 og 600 poeng i ein kamp.
Ulike kamptypar
I cricket er det fleire ulike måtar å spele

Johanne
Linde

- journalist

kampar. Dei same reglane vert nytta,
men skilnaden på kampane er lengden.
Testkampar er den mest prestisjefulle
måten å spele på. Desse kampane
kan varer i opptil fem dagar, med fire
omgangar til kvart lag totalt. Det er berre
dei beste landslaga som er kvalifisert til
å spele denne kamptypen, og det vert
då naturlegvis berre spelt internasjonale
testkampar. Eindagskampar har eit
bestemt antall kast, berre to omgangar til
kvart lag, og kampane varer kun i ein dag.
Desse kampane ender aldri uavgjort, men
vert alltid spelt ferdig. Førsteklassecricket
kan berre spelast av lag som er fullverdige
medlemmer av ICC (International Cricket
Council) med rett til slikt spel. Kampane må
vare i minst tre dagar, med to omgangar
til kvart lag, og kampane må foregå på
naturgras. Den fjerde og siste kamptypen
er også den kortaste. Den heiter tjue20.
Her skal kvart lag kaste 20 gonger med 6
kast, altså 120 kast frå kvart lag.

Ballgutt: Ehehe.
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Jørund sjekker opp alle
Vi i readme prøver alltid å hjelpe våre
linjeforeningsmedlemmer, og det er
kanskje få ting man så sårt trenger hjelp
til som sjekking. En god sjekkereplikk
er viktig for å åpne samtalen, og er
dermed en av de viktigste faktorene i
førsteinntrykket du gir. Jeg har derfor
vært ute og testet hvilke linjer som
fungerer, og hvilke man blir klasket til av,
slik at du kan høste inn rikdommene.
Av: Jørund Fagerjord
For gutta
Denne artikkelen er hovedsakelig ment
for å hjelpe gutta, men det betyr ikke at
jentene ikke kan lære en ting eller to. Det er
generelt veldig enkelt å sjekke som jente,
så dette temaet blir ikke dekt i noen stor
grad. For de jentene som mot formodning
enda ikke vet hvordan man sjekker: Legg
hånda på låret hans og spør han om
han vil være med hjem. Enten fungerer
det, eller så fungerer det ikke (som regel
fungerer det). Veldig raskt og effektivt, og
om det av en eller annen grunn ikke skulle
fungere kan du raskt lete videre, uten å
trenge å kaste bort mer tid. Vi gutter er så
effektive at vi ikke trenger slik unødvendig
fyll som hilsing og øyekontakt.
Teori er irrelevant uten praksis!
Siden å drite seg ut er den mest effektive
måten å lære på, har jeg valgt en praktisk
tilnærming til prosjektet. Teori er ikke verdt
noe hvis man ikke får testet den ut på
jenter av ekte kjøtt og blod. Jeg har derfor
øvd meg på noen av de mest utspekulerte,
vulgære og morsomme sjekkereplikkene
jeg kunne tenke meg, og testet dem på
alle mulige typer damer, totalt rundt 20 på
en dag. Sjekkingen foregikk både på dagog kveldstid, for å kunne sammenligne

resultatene.
Sjekking på Bunnpris
Jeg møtte kompisen som skulle være mitt
vitne utenfor Bunnpris ved Samfundet,
og med ett var alt klart for å faktisk
gjennomføre, og ikke bare snakke om
eksperimentet. Jeg gikk inn på Bunnpris,
med hjertet slående stadig raskere,
og visste med meg selv det bare var
å hoppe rett i det. Å utsette det ville
bare gjøre det vanskeligere. Som andre
fredagsettermiddager var butikken fylt
til randen, og det ville ikke være et lite
antall som fikk beskue mine suksesser eller
nederlag. Jeg ser en jente som står og
velger ut grønnsaker, og går mot henne.
Jeg føler meg som den fremste soldaten i
et slag. Det er nå eller aldri, den som intet
våger intet vinner! ”Heisann! Har du lyst til
å være med hjem til meg å spise pizza og
knulle? Eller liker du kanskje ikke pizza?”.
Hun begynner å smile, blir rød i ansiktet,
for så å begynne å le. En tung byrde er
løftet av skuldrene mine, jeg er i gang!
Sjekking på skobutikk
Jeg og kompisen min beveger oss inn mot
sentrum for å prøve lykken på Trondheim
Torg. Vi innser straks at det er mange søte
damer som jobber på butikkene der. Vi
ser en søt jente som jobber i en skobutikk.
Det er ingen kunder i butikken. Det er
opplagt at det bare er å sette i gang uten
noe om og men. Som alltid, egentlig. Med
selvtilliten i høygir går jeg fryktløs inn i
skobutikken der den søte jenta jobber.
Kroppsholdningen min tilsier at jeg er i
ferd med å spørre henne et spørsmål om
sko, men det hun ikke vet er at det er et
helt annet spørsmål jeg har i ermet. Med
stødig og overbevisende tone begynner
jeg: ”hei! Jeg har et lite problem”, hun ser

på meg, og venter på at jeg skal fortsette.
”Jeg har lyst å se Alice in Wonderland
på kino, men moren min sier at jeg ikke
får gå alene. Kan du hjelpe meg?”. Et
stort smil og litt latter følger. Med den
konstruktive kritikken til kompisen/vitnet
mitt i bakhodet fortsetter jeg, og tar det et
hakk lengre: ”Neida, hun har ikke sagt det,
men kunne du tenke deg å være med å se
en film?”. ”Seriøst?”, spør hun, mens hun
ser ned og tilbake opp på meg, og tenker
seg om. Leksen er lært: Sjekk opp noen på
samme nivå som deg, så slipper du at de
har problemer med å tro på deg.
Sjekking på byen
Ute på byen går jeg bort til en dame, det
føles nesten som ren rutine nå. Jeg tenker
ikke lenger på at det er skummelt å prøve
vulgære sjekkelinjer på damer jeg ikke
kjenner, bare på at jeg må få gjort unna
den siste biten av sjekkingen til saken
min. Jeg går bort til henne, ganske nært,
siden musikken er høy, og kjører på med
sjekkereplikken: ”Har du noen gang testet
kondomer med jordbærsmak?” spør jeg.
Hun tenker seg litt om og svarer nei. Jeg
fortsetter: ”har du lyst til å være med hjem
til meg å prøve?”. Hun ler, vi snakker litt,
og det ser ellers ut som ting har gått bra,
men senere viser det seg at hun er litt for
gammel for meg.
Det viste seg egentlig å være en bra ting,
for hvis det ikke hadde skjedd, så har nok
ikke ting gått som de gikk, og jeg hadde
kanskje ikke endt opp med å gå hjem med
de to søte jentene som jeg gjorde. God
jakt der ute!

16

Koh Samui, Koh Phangan og Koh Tao

Shangri-La: I Malaysia kom vi over tidenes buffet. Her illustrert med
sjokoladefontena de hadde!

Ikke feil: Med strand på hotellet! Koh Tao ser bra ut.

Fredag 19. mars var det klart for ekskursjon
anno 2010. 38 glade komtekkere møtte opp
på Værnes med badetøy i kofferten, og
var klare for det som skulle bli tidenes
klassetur. Etter en laaang ﬂytur landa
vi i Kuala Lumpur i Malaysia. Her
blei det storbyferie med faglig
opplegg og bedriftsbesøk.
I Singapore fortsatte
det i samme stil, før
det endelig var klart
for den store ﬁnalen:
Ferie og fritt opplegg
på Koh Samui og Koh
Tao i Thailand! Sol,
30 grader og sand
mellom tærna sto i
skarp kontrast til det
vi reiste fra hjemme.
Stian Tokheim – Utenriks
Kuala Lumpur

Alt i alt var det en
begivenhetsrik tur, med
mange inntrykk og
gode historier. På neste
side er et utdrag
av de beste
opplevelsene:

Singapore
Kontraster: I Kuala Lumpur bodde vi på fint hotell, med utsikt til
slummen.
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Kajakk: Et fint framkomstmiddel på Koh Tao. Ingen bølger, litt mosjon og straka

Klassebilde: En glad Komtekklasse er nettopp ferdig med det faglige opplegget.

”Svensken”
Etter 5 timer i buss fra Kuala Lumpur, var vi mildt sagt slitne da vi
ankom National University of Singapore. Bedre ble det ikke da det
viste seg at det såkalte ”ANSA-opplegget” ikke var annet enn en
samling bedpresser beregna på økonomer og eletrikere. Men så,
når alle hadde gitt opp håpet om en interessant fagdag, entret
han scenen: Fredrik ”Svensken” Hären, også kalt Sveriges svar på
Ingebrigt Steen Jensen.

vegen til stranda med vollyballnett og lettkledde jenter!

Ved hjelp av en helt spesiell fortellerevne, spørsmål og svar som:
”Hvem av dere kan navnet på lederne av verdens to største
land, India og Kina?”, stille i salen, og egne erfaringer, klarte

han å overbevise oss om at Asia er der ting kommer til å skje i
framtida. Det er i Asia den nye teknologien blir utviklet, kunnskap
og spennende løsninger blir til, og det er i Asia det er store penger
å tjene. Selv hadde han reist til Kina i den tro at han skulle holde
foredrag og bidra med sin kunnskap. Men etter bare få dager var
planen forandret: Han var der for å lære, ikke for å lære fra seg.
Foredraget gjorde inntrykk, og de fleste fikk seg en ahaopplevelse. Kanskje fordi det havna i sammenheng med masse
kjedlige irrelevante bedpresser? I alle fall den beste opplevelsen
fra det faglige opplegget.

Suit up!: Mange kjøpte dress hos Timmy the Tailor (i midten). Til sammen kjøpte vi
60 dresser, 141 skjorter, to kjoler, smoking, frakk og utallige slips, vester og bukser!

Dykkeskolen: Dykking på Koh Tao var turens høydepunkt for mange.

Full månefest på fullmånefest
Dette var kanskje det vi hadde størst forventninger til på forhånd.
Øya Koh Pangan, som hver fullmåne (og halvmåne og ingenmåne) er åsted for den berykta festen, er kåra til verdens beste
festøy. Vi måtte ta egen båt til øya, og gå til fots til stranda hvor
festen skulle være. I begynnelsen var det tomt, men etter hvert
kom det flere og flere, hele 25 000 ble det anslått.

Dykking på Koh Tao
På forhånd har vi hørt at Koh Tao skal være en av verdens fineste
og beste plasser å dykke. Vi merka fort at det var fleire enn oss
som var der for å dykke, hele øya var fylt med dykkerskoler og
dykkere. I tillegg til at det er fint her holder vannet omtrent 30
grader, nok til at man kan dykke uten våtdrakt, ganske unikt!

Sprit og blandevann kunne kjøpes i bøtter for en skarve 50-lapp,
og det var egne boder som solgte sopp-shakes for de som liker
slikt. Flere i klassen gikk på en real smell, noen sov i bakgater mens
andre måtte ha hjelp til å stå på beina. Slik som det pleier å være
når Komtek er på fest!
Langs hele stranda var det store musikkanlegg med egne DJ-er,
egne scener, brennende hoppetau, og masse boder som solgte
sprit i bøtter og spann. Og etter hvert som tidevannet kom, så blei
stranda mindre, og folkemengden måtte feste enda tettere. Det
var med andre ord en veldig naturlig utvikling på en god fest.
Desverre har vi ingen bilder fra festen: Ingen turte å ta med
kamera!

Men før vi kunne dykke måtte vi ta dykkerlappen. Dette er en
omstendelig affære, det tok hele tre dager med trening, lesing og
eksamen før vi endelig var godkjent. Heldigvis var dykkerskolen
på hotellet, så det gikk forholdsvis fort og smertefritt.
Og så endelig, etter måneder med venting, dager med trening,
var den store dagen kommet: vi skulle ut i båt og dykke på
skikkelig vis! Og hvilken opplevelse! Under vann var det tusen
millioner fisker i alle størrelser og fasonger over alt. Og planter
i alle slags farger og fasonger dekket hele havbunnen. Det var i
det hele tatt som å komme til en annen planet med et yrende
dyre og planteliv som jeg aldri trodde kunne finnes noen sted
i verden. Et populært slagord for dykking er at du ser mer på ti
minutter under vann enn ti timer over. De har absolutt belegg for
den påstanden!

18

readme-konkurranse:
readme skal ha et lite vors før vi går ut på byen. I readme-stil tar derfor alle 15 i readme med en kasse
Ringnes. Da alle har kommet frem, får plutselig en av oss en telefon fra butikken personen kjøpte ølet
fra. De forteller at det er vørterøl i kassen i stedet for øl; Ringnes har tydeligvis blandet ølet og vørterølet
igjen. readme er tydelig frustrerte, ettersom vi har blandet kassene og ikke husker hvem sin kasse som
er hvem sin. Etter litt kildesøking i Watergate-stil finner vi ut at en vørterøl veier 50 gram mer enn en øl.
Da readme ikke greier å sammenligne vekta på flasker øl, tyr vi til en vekt som måler eksakt vekt. Vi
har også postit-lapper, en penn og en kalkulator tilgjengelig. Hvordan klarer readme å finne ut hvilken
kasse som inneholder vørterølet på 5 eller færre vektmålinger?
NB: Dette er et worst-case scenario!

Send svaret til konkurranse@abakus.no. Frist til over sommerferien, ta den tida du trenger!

Vinnere

1.
Hallgeir Lien og Kjetil
Babington.
2.
Øystein Wethe Hanssen
3.
Carl Joachim Rørvik

Premier
1. premie
Bollinger Champagne

2. premie
1 kasse øl

3. premie
1 flaske øl

Sponses av Commitment

readme gir deg:
IT-studenten

Av: Isa Agnete Halmøy Fredriksen. Farger: Jørgen Flo.
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Abakuskalenderen

En oversikt over aktuelle arrangementer

Smått og nett

Rekursjon
readme fyller blekka med at Emil avis fyller blekka
med ”Ombuls nye strategi om å fylle blekka med
gjenbruk av readme-artikler.”
Minime
Ex (?) readme-redaktør Andreas synes det var så
artig å sitte i hovedstyret at han har laget en liten
marionett av seg selv som tar over hans plass. At
dukken har bedre skjeggvekst? Vel, når man først
har panseret åpent ...
Toppscorer
Tidligere Bedkomleder gjorde det svært godt på
kjøttmarkedet i Thailand. Opp til flere ganger
skal det ha vært fullt tilslag, blant annet på
fullmånefesten, og turens toppscorer er herved
kåret.
Masaaaaaa?
Under det som skulle være en helt ordinær massasje
på hotellets eget spa fikk Komteks villbasse tilbud
om så mye mer. Siden språkkunnskapene var noe
skrantende, såg massøsen seg nødd til å gripe tak
og fysisk forklare hva hun ville gjøre om det kom
mer penger på (massasje)bordet.

Forplay is gay
Komteks
brannbil
var
også
i
støtet
på
fullmånefesten, og fikk med seg en ung pike inn
i et smau. Men når han brukte litt for lang tid på
forspillet blei ho utålmodig og gikk.
Spring Fling
En tidligere omtalt kule, tok turen innom vårfesten
til Timini for å hilse på en ung bekjent. Det hele
endte med at de blei kasta ut av toalettet av vaktene
på Barmuda. Øyenvitner skildret det hele svært
godt: ”Hu hadde stappa trusa oppi veska, og trødde
i den når hu kom utforbi. BH-en på snei og greier
...”. Det ryktes at hele sju par hadde det morro på
toalettet den kvelden.
Data i Japan
Og tredje Data har forøvrig vært i Japan. I følge
sikre kilder var det ”en fin tur med mye kjekt”. Det
ryktes også at det var mange japanere der.
Oldisser på sjekkern
Ei lita jente og en krøllete gutt, begge
backupmedlemmer, har tydligvis funnet tonen. Hva
er det som skjer på disse backupfestene egentlig?
Vi som trodde det var Mariekjeks og Kongen av
Danmark det gikk i! Det er vel noe som henger igjen
fra hippitida ...

