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Kjære Onlinere,

Jeg håper eksamensperioden går greit for dere, og
avviklingen NTNU har gitt oss blir tilfredstillende.
Denne gangen vil jeg fortelle litt om hva jeg og resten
av de flinke folkene i Online driver med!

For det første sitter jeg i linjelederforumet, en gruppe
med alle linjeforeningslederne. NTNU deler årlig ut
NTNUs Buddypris. Prisen tildeles dem som gjør en
særdeles god jobb for studiemiljøet sitt, og inspirerer
andre miljø til å fremme arbeidet med studiemiljø.
Linjelederforumet vant prisen i 2020 for å gi et sosialt
tilbud til tross for koronakrisen. Jeg synes at denne
prisen ikke bare strekker seg utover
linjelederforumet, men også alle de ildsjelene i
Online som har stått på dette året. Den prisen deler
jeg med dere.

Selv om Hovedstyret primært har holdt på med
reaktive oppgaver er det likevel spennende
prosjekter som pågår! Siifra er Onlines
prosjektgruppe for å forbedre varslingsnettverket i
organisasjonen vår. Selv om semesterundersøkelsen
viser at det er svært lite trakassering i Online, er vi
aldri i mål før vi treffer null. Siifra skal være en støtte
til deg som medlem. Det skal alltid være et vennlig

organ som skal passe på deg uansett hva du har
opplevd!

Dette er siste Offline i 2020, og med det ønsker jeg
deg en riktig god eksamensperiode og jul. Jeg gleder
meg til å ta fatt på 2021 med dere.Vi tar nok med oss
mange av utfordringene fra 2020 videre, men vi er
klokere og mer erfarne enn noen gang!

STYREORD

Mathias Fossum,
Leder i Online
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før jeg endelig innså at jo flere timer man bruker på
å prøve å forstå det som står i boken, jo dårligere
karakter kan man forvente å få på eksamen. Det skal
sies at dette var året før «Høst 2019» eksamen. De
som vet, de vet.

3. Bruksanvisningen på sjampoflasken
Du finner det kanskje overraskende at sjampoer
kommer med en bruksanvisning, men i likhet med
både mikrobølgeovner og take-away kaffekopper
finnes det et behov der ute for forklarende instrukser
kun en bruksanvisning kan dekke. Det er ikke
sjeldent jeg står i dusjen mens jeg venter på at
balsamen skal virke i håret, og da er det ikke uvanlig
at jeg prøver å underholde meg selv med litt god
litteratur. Ingenting får tiden til å gå som «Påfør i vått
hår og skyll ut» på engelsk, fransk og tysk.

4. The Twilight Saga / Fifty Shades of Grey
I følge ryktene skal den erotiske husmorspornoserien
som starter med at en dame får en usunn besettelse
av sjefen sin, og ender med at hun blir forfulgt av
både sjefens gale eks og sine egen gale eks-sjef før
hun blir kidnappet (spoiler), være inspirert av den

bestselgende sagaen om en jente som er forelsket i
en vampyr og en varulv som er forelsket i jenta, men
ender med å få romantiske følelser for jentas datter
siden jenta er forelsket i vampyren. Det er vel ikke så
mye mer jeg trenger å si om det for at du skal forstå
at livet ditt ikke kommer til å få tilført noen ekstra
verdi av å lese disse bøkene.

5. Sangteksten til «Tequila» av The Champs
Hvis du ikke forstår hvilken sangtekst det er snakk
om kan du prøve å mimre tilbake til forrige gang du
lå med hodet ned i doskåla etter at noen satt på en
sang hvor alle skulle shotte hver gang det ble sagt
«Tequila!» . Det er den sangen, og den består kun av
ordet tequila repetert tre ganger. Annet enn å få et par
brekningsreflekser, litt fylleangst og ekstreme fest-
abstinenser blir ikke livet ditt noe særlig forandret
etter at du har lest sangteksten.

For deg som nå gliser sleskt og flirer «hvorfor var ikke
Offline på denne lista?» til sidemannen - du kan lene
deg godt tilbake i stolen, legge føttene på bordet,
legge fra deg magasinet og stikke attituden din der
solen aldri skinner. Det er ikke deg vi skriver for.

«10 kvaliteter som gjør deg uforglemmelig», «39
nettsider som kan gjøre deg smartere på ti minutter
hver dag», «10 tegn på den minst rasistiske personen
i rommet». Det er så mange ubrukelige lister, og
dette er bare et assortert utvalg av Mediums mest
populære artikler i uke 44. En mengde uavhengige
skribenter står i kø for å gi deg råd om hvilke bøker
du kan lese for å få et fornyet og sunt perspektiv på
livet, eller «ti ting jeg gjør hver dag før klokken seks
som har gjort meg til et bedre menneske».
Paradoksalt nok er jeg selv en person som har
vandret, og av og til fortsatt vandrer, hodeløst inn i
de tomme løfters verden. Jeg leser om konkrete steg
for å bli en suksessfull person og ti tips fra unge
ledere som skal hjelpe meg opp og frem, til tross for
at jeg erkjenner at det er tilnærmet ingen
sannsynlighet for at tipsene kommer til å fungere,
hvis jeg i det hele tatt orker å forsøke. Det er vel ikke
nødvendig å utbrodere noe mer om hvorvidt disse
tipsene har gitt meg noe forbedret livskvalitet. For
likevel å få alle kortene på bordet før jeg tar deg med
videre i tankeforløpet mitt, kan jeg informere om at
det har de altså ikke.

Jeg har nå kommet til et punkt hvor jeg er på vei til å
gå like lei av å lese om bøker og tekster som kan
hjelpe meg på noen som helst måte, som en
backpacker har gått lei av å høre studenter utbrodere
om sin tid i førstegangstjenesten. Derfor har jeg
bestemt meg for å lage det jeg mener er en like
informerende liste med fem tekster du kan lese for at

livet ditt skal fortsette å være nøyaktig slik det
allerede er, om ikke verre.

1. «How to Be Funny: 7 Easy Steps to Improve
Your Humor» av Vanessa Van Edwards
I et desperat forsøk på å heve skrivestilen min et par
hakk med en forbedret humoristisk sans i forkant av
denne artikkelen, søkte jeg inspirasjon fra det første
resultatet som dukket opp etter et raskt søk på «how
to be funny». Med tips som «svar ja når du mener
nei, svar nei når du mener ja» og «Avslutt med noe
uforventet. Istedenfor å si si rød, hvit og blå, si rød,
hvit og rap», kunne denne artikkelen garantere meg
å oppnå flere latterbølger rundt middagsbordet. Jeg
vet ikke helt hva jeg hadde håpet på, men at
skrivestilen min etter å ha lest artikkelen ikke ble
særlig hevet, det er det nok ingen tvil om. Hvorvidt
latteren henger løsere rundt middagsbordet enn før
velger jeg å holde for meg selv.

2. Datadig-boka
Sjelden har jeg kommet over en så unyttig bok på
mine tre år i Trondheim som «Structured Computer
Organization». Allerede før semesteret startet fikk jeg
vite at det absolutt ikke var nødvendig å kjøpe
pensumboken. Mest fordi det å kjøpe pensumbøker
er på lik linje med å subbe på OnlyFans, men også
på bakgrunn av bokens ubrukelige natur. Snakk om
tykk bok med tørt innhold. Dum som jeg er kjøpte
jeg den naturligvis likevel. Lese den gjorde jeg også.
Det vil si, de femti første sidene. Det tok ikke lang tid

Etter å ha brukt ctrl + shitft + n i litt for lang tid for å få tilgang til mer enn mine «fem
tillatte månedlige artikler» på Medium, har jeg lest mer enn min andel tekster ved titler

som «the one book that changed the way I look at life».

TEKST OG ILLUSTRASJON: ANNIKEN R. SYVERTSEN

5 tekster som ikke gjør
noe for livet ditt
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Har du lyst på noe godt til middag, men orker ikke lage noe som krever mer enn én
ingrediens? Trodde du at du kom til å ha lyst på havregrøt til frokost dagen etter at du var
ute på byen? Har du lyst til å imponere på første date, men du er ingen master chief? Her

er mine tips til deg!

TRIPPLE MEAT (Peppes Pizza) 3 / 6

Hvis man tror at frossenpizzaene fra peppes smaker som dem man får i restaurantren, så blir man lurt. Det er en
helt grei frossenpizza, men ikke noe mer en det. Hver gang jeg går for denne varianten ender den alltid opp med
å bli litt fuktig i midten. Det rater ikke særlig høyt. Hvis studentbudsjettet gir rom for å unne seg en annen pizza
enn grandisen med skinke og paprika, så er ikke dette veien å gå.

4 Oster (Rustica) 5 / 6

Hvis man har lyst til å teste ut livet som vegetarianer, så er denne pizzaen helt konge. En veldig simpel men god
middag. Det er ikke så mye variasjon i hver bit, og man savner fort litt pepperoni eller skinke når man er på det
siste stykket. Alt i alt en veldig god pizza.

Ham & Cheese (Rustica) 1 / 6

Dette er en helt forferdelig pizza! Når man ser reklamen for denne pizzaen på tv tenker man at ser ganske god ut,
men det er den ikke. I tillegg blir man også ganske kvalm av å spise den… Å kjøpe denne er ikke det dummeste
jeg noen gang har gjort, men det var ganske dumt.

Beef Kebab (Rustica) 4 / 6

Når man kommer fra kebabhovedstaden i Norge og flytter til Trondheim, er det lett å bli skuffet. Selv om det ikke
er noen erstatning for kebaben, så er kebabpizzaen til Rustica ganske god. Det kan hende man blir litt kvalm når
man har spist opp, men hvis den er på tilbud så vil jeg anbefale deg å teste den ut.

Meat Lover (Big One) 6 / 6

Big One meat lover er helt grov. Man kan si at denne pizzaen er for fyllesyke søndager, det Stackoverflow og
Google er for IT-studenter. Det er en pizza jeg virkelig ikke kunne vært foruten.

TEKST: EMIL HJELLE

ILLUSTRASJON: PÅL ANDREAS MORHOLMEN
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