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Vi starter med noen ord fra linjeforeningsleder… 

 

Velkommen som ny student ved idrett- og bevegelsesvitenskap her ved NTNU 

campus Dragvoll og Øya! Linjeforeningen CAF omfatter bachelorstudiene samfunn- 

og idrettsvitenskap og bevegelsesvitenskap, samt også masterstudiene innen 

idrettsvitenskap og bevegelsesvitenskap. Innfor disse studiene starter det omtrent 

150 nye bachelorstudenter og 40 nye masterstudenter høsten 2016, hvor dere vil bli 

godt kjent både innenfor og på tvers av studieretning. 

 

I heftet vil dere finne informasjon og oversikt over hva som skjer i fadderperioden 16-

28.august. Vi anbefaler dere på det sterkeste å delta både på informasjonsmøtene 

og i fadderukene. Det er disse ukene som skaper sterke sosiale bånd som dere vil 

bære med dere gjennom semesteret. For mange er vennskapene som knyttes i 

fadderukene vennskap som varer livet ut. Oppfordrer alle og enhver til å delta, bli 

kjent med folk, by på dere selv og ikke vær redd for å ”drite dere ut” – det er ikke så 

kleint som dere tror. Dere er alle i samme situasjon! 

 

Vi ser fram til to morsomme og innholdsrike fadderuker høsten 2016, og gleder meg 

til å bli kjent med dere. Videre ønsker jeg dere lykke til videre som idretts- og 

bevegelsesvitenskapstudenter! 

 

Med vennlig hilsen 

Maria Hagen 

Leder CAF-linjeforening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
… og noen velkomstord fra faddersjefen! 
 
Jeg håper dere har hatt en fin sommer og er klare for to uker fylt av nye bekjentskap 

og aktiviteter, nemlig fadderukene 2016! Vi fadderne skal sørge for at dere som er 

nye studenter på bevegelsesvitenskap og samfunns- og idrettsvitenskap skal bli godt 

kjent med Norges beste studentby og stifte nye vennskap med deres medelever. 

Fadderne er her for å skape en god atmosfære, legge til rette for en best mulig start 

på studiene for deg og svare på alt du måtte lure på.  

 

Dere vil bli delt inn i faddergrupper med 6-10 faddere, inkludert en gruppesjef. Det vil 

bli opprettet en facebookgruppe for hver enkelt faddergruppe der internkontakt vil 

foregå, dette vil bli organisert under fadderutdelingen. I år har fadderukene blitt 

koordinert av faddersjef Vetle Warendorph Dalberg, og styremedlemmene Brian 

Hansen og Jeanette Stensheim 

 

Vi har lagd et program som vi håper faller i smak hos alle og enhver. Vi ser frem til å 

bli bedre kjent med dere alle og håper dere får to flotte uker sammen med oss før 

studieåret starter for fullt! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen, Vetle Dalberg 

Faddersjefen for CAF-linjeforening 2016 

vetle.dalberg@gmail.com 

93 22 33 29 

 

mailto:vetle.dalberg@gmail.com


Plan for fadderukene 2016 

 

Tirsdag 16.08 

Immatrikulering  

Nye studenter møter opp på Gløshaugen klokka 09.00, deretter drar de tilbake til 

skolene sine for inndeling i faddergrupper og visning av skolen. CAF faddere vil møte 

de de nye studentene på Dragvoll/Øya. 

 

Ettermiddag/kveld 

«Bli kjent kveld» med de ulike faddergruppene, faddergruppene avtaler tidspunkt og 

sted innad. Møtes senere på Studentersamfundet for dem som ønsker det 

 

Onsdag 17.08 

10.00 – 15.00 Vrimledag på Dragvoll 

Studieveiledere for de fleste instituttene, studentorganisasjoner og mange flere står 

på stand i gata på Dragvoll. Dette er en glimrende anledning til å spørre om alt det du 

lurer på før studiestart. Arrangementet er frivillig. 

 
16.30 Ølstafett på Dragvoll 
En del av CAF lekene 2016, se egen infoside for informasjon om CAF lekene lenger 
bak i programmet  
 
Ettermiddag/kveld 
Sammenkomst med de ulike faddergruppene og «Gatefæst» for dem som ønsker 
det. Faddergruppene avtaler innad hva de gjør. Gatefæsten varer fra 19.00 – 23.00, 
artister som blant annet Postgirobygget skal spille. Billetter kjøpes over nett for dem 
som ønsker å dra, adressen for billettkjøp er; 
 
https://gatefest.hoopla.no/sales/gatefest2016/ 
 
Møtes senere på Wildside for dem som ønsker det 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gatefest.hoopla.no/sales/gatefest2016/


Torsdag 18.08 
11.30 – 12.30 Byvisning  
De studentene som ønsker en visning av byen for å bli litt kjent møter opp utenfor 
Studentersamfundet 11.30, de vil der bli møtt av CAF faddere som vil vise dem byen. 
 
12.00 – 18.00 Bumberballturnering   
En del av CAF lekene 2016, se egen infoside for informasjon om CAF lekene lenger 
bak i programmet  
 
Ettermiddag/kveld 
Felles grilling i parken ved festningen etter bumperballturneringen, CAF stiller med 
griller og mat (pølser, lumper, ketsjup og sennep). Holder oss i parken utøver kvelden 
dersom været tillater det, faddergruppene avtaler seg imellom hva man eventuelt gjør 
etter hvert.  
 
Fredag 19.08 
Dagtid for Samfunns- og idrettsvitenskap 
Uhøytidelig fotballturnering på Ladesletta, møtes 13.00 ser an hvor mange som 
kommer og tar det derfra. Håper vi blir nok til en liten turnering, med en liten premie 
til vinnerlaget. 
 
Dagtid for Bevegelsesvitenskap 
Eget arrangement 
 
Ettermiddag/kveld 
Sammenkomst med de ulike faddergruppene, møtes senere på Wildside for dem 
som ønsker det. 
 
Lørdag 20.08 
12.00 – 16.00 Dragvollympics 
Se egen infoside bak i brosjyren 
 
Ettermiddag/kveld 
Olympisk fest med Eurudio på Wildside/The Mint (de som er fylt 20 vil få muligheten 
til å bevege seg inn på The Mint i tillegg til å være på Wildside). Armbånd vil bli utdelt 
til faddere og fadderbarn slik at man slipper å betale inngang og kø. Festen er som 
sagt olympisk så det er bare å kle seg ut deretter (idrettstema). 
 
Søndag 21.08 
16.00 – 19.00 Volleyball og fotball  
Møtes på Ladesletta og slapper av med litt fotball og volleyball for dem som ønsker, 
lader batteriene inn mot studiestart. CAF stiller med grillmiddag for dem som er 
sultne (pølser, lumper, ketsjup og sennep). 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mandag 22.08 
Studiestart 
Undersøk timeplanen for å se klokkeslettet dere starter på skolen 
 
17.00 – 20.00 Bar til bar 
En del av CAF lekene 2016, se egen infoside for informasjon om CAF lekene lenger 
bak i programmet. 
 
Møtes på Studio 26 utover kvelden for dem som ønsker det  
 
Tirsdag 23.08 
17.00 – 20.00 Leilighetsraid  
En del av CAF lekene 2016, se egen infoside for informasjon om CAF lekene lenger 
bak i programmet. 
 
Ettermiddag/kveld 
Temafest på Samfundet fra klokka 21.00, temaet for CAF er raske (med andre ord se 
raske ut). Konsert inne på Samfundet (Knaus) med Posterboys fra klokka 23.55. 
 
Onsdag 24.08 
Ettermiddag/kveld 
Sammenkomst med de ulike faddergruppene, møtes senere på Wildside for dem 
som ønsker det. 
 
Torsdag 25.08 
16.30 – 19.00 5-kamp på festningen  
En del av CAF lekene 2016, se egen infoside for informasjon om CAF lekene lenger 
bak i programmet. CAF stiller med grillmiddag for dem som er sultne (pølser, lumper, 
ketsjup og sennep). Holder oss i parken utøver kvelden dersom været tillater det, 
faddergruppene avtaler seg imellom hva man eventuelt gjør etter hvert.  
 
Fredag 26.08 
Ettermiddag/kveld  
Faddergalla for fadderne 18.00 noe som betyr at fadderbarna avtaler seg imellom 
hva dem gjør. Møtes senere på Samfundet 21.00 for dem som ønsker det 
 
Lørdag 27.08 
13.00 Fottur til Estenstadshytta 
Møtes utenfor Idrettsbygget på Dragvoll hvor vi går felles opp til Estenstadshytta, ca. 
30-40 min å gå. Griller og slapper av på toppen, CAF stiller med griller og mat. 
 
Ettermiddag/kveld 
Sammenkomst med de ulike faddergruppene før vi møtes i parken utenfor 
Samfundet 20.30 for kåring av CAF lekene 2016 sin vinnergruppe. Deretter drar vi 
sammen på avslutningsfesten på Samfundet. 
 
Søndag 28.08 
18.00 – 20.00 Studentkampen på Lerkendal 50 kroner billetten for studenter, kampen 
spilles mellom RBK og Tromsø klokka 18.00.  



CAF 
 
Linjeforeningen for idretts-, samfunn- og bevegelsesvitenskap 
 
CAF er linjeforeningen for de som går på enten bevegelsesvitenskap eller idrett- og 

samfunnsvitenskap ved NTNU i Trondheim. Gruppen ble opprettet for flere år siden 

for å bidra med sosiale aktiviteter slik at alle, uansett hvilken retning de går, skal bli 

en mer sammensveiset gjeng. CAF kommer av de latinske ordene Citius, Altius, 

Fortius, som betyr raskere, høyere, sterkere. Dette er opprinnelig et slagord som OL 

bruker, men linjeforeningen bestemte seg da den ble opprettet for å låne uttrykket 

fordi det passet så godt som navn på vår linjeforening. 

Vi i CAF ønsker at studentene skal sitte igjen med en god opplevelse etter ett eller 

flere år på idrettsvitenskapelige fag ved NTNU, og det ønsker vi å gjøre ved å lage 

gode rammer rundt våre arrangementer. Tidligere har CAF arrangert blant annet ulike 

idrettsturneringer, hytteturer, temafester og konkurranser, i tillegg til tradisjonsrike 

eksamensfester og ball. Dette ønsker vi å fortsette med, men da trenger vi flere 

styremedlemmer og personer som ønsker å bidra da nåværende styre går av i 

september. 

Ta kontakt med noen i styret dersom DU ønsker å være med i planleggingen av 

morsomme og spennende arrangementer for idrettsstudentene, eller om du ønsker å 

vite mer om CAF. 

CAF har også egen facebookside, hvor det fortløpende kommer ut informasjon om 

smått og stort som skjer som du ikke må gå glipp av. Følg oss! 

 
Med vennlig hilsen 
Maria Hagen og resten av gjengen i CAF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAF FOTBALL - Gutter 

CAF-guttene sitt fotballag spiller i Dragvolligaen mot andre linjeforeningslag. De siste 

to årene har laget endt på skuffende 2dre og 3dje plass, etter at man var mestre i 

2014. Dragvolligaen starter i slutten av august og spilles som serie hvor vi møter alle 

lagene en gang i løpet av året. Bli med å bidra slik at gutta tar over tronen som 

Dragvolligaens beste fotballag. Det koster forøvrig ett par kroner for å delta på laget, 

ettersom baneleie, dommere og den slags må betales, dog ingen stor sum! 

Ta kontakt med Sigbjørn Skirbekk eller Even Karpuz om du ønsker å spille på CAF. 

        
 
CAF FOTBALL – Jenter 
 
CAF sitt jentelag spiller i svarte og hvite drakter, og ble opprettet høsten 2014 med 
daværende lagleder Silje G. Lürssen. Jentelaget deltar i den opprettede serien 
Dragvoll Eliteserie våren 2015 hvor det spilles 7`er fotball. Utenom kamper har laget 
1-2 treninger ukentlig, hvorav SIT-Dragvoll og Freidigbanen er hyppigst brukt. Høsten 
2014 arrangerte Eliteserien sin aller første futsalturnering, hvor CAF sitt jentelag gikk 
seirende ut av turneringen. I kickoff turneringen våren 2015 stilte CAF som eneste 
linjeforening med 2 lag, hvor CAF2 sikret bronse. Vi ser fram til en spennende 
sesong høsten 2016! 
 
Ta kontakt med en av dine kvinnelige faddere hvis du er interessert! 
 
 

 



CAF-lekene 2016 
 
Caf-lekene 2016 er en konkurranse mellom de ulike faddergruppene der fadderbarna 
skal konkurrere. De ulike konkurransene vil foregå under de to fadderukene, der det 
vil bli kåret en vinner lørdag 27.08. Faddegruppa som vinner vil få en premie utdelt 
denne dagen. Man vil få utdelt poeng for plasseringen gruppa får i de ulike 
konkurransene, der gruppa som vinner en konkurransen vil få 8 poeng, gruppe nr. 2 
vil få 6 poeng, deretter 4 poeng, 2 poeng og 0 poeng. Det vil også bli utdelt 
eventuelle ekstra-/smiskepoeng dersom vi fadderne føler at noen grupper har gjort 
seg fortjent til dette underveis. De ulike konkurransene i CAF-lekene vil være 
 
 
17.08 – Ølstaffet (møtes utenfor idrettsbygget 16.30) 
18.08 – Bumperballturnering (møtes i parken ved festningen 12.00) 
22.08 – Bar til bar (start 17.00, info om hvilke barer dere skal på fås av fadderne) 
23.08 – Leilighetsraid (start 17.00, info om hvor dere skal fås av fadderne) 
25.08 – 5- kamp (møtes i parken ved festningen 16.30) 
 
Da er det bare å ønske faddergruppene lykke til og minner om at selv om de fleste 
sikkert har konkurranseinstinkt fra idretten så er dette ment som noe hyggelig. Selv 
om man selvsagt skal gå for å vinne.  
 
 
 
Dragvollympics 
 
Hva er “Dragvollympics”? Noen kaller det “Dragvoll-olympiske”, noen sier “Olympiske 
Leker” - det spiller egentlig ikke så stor rolle hva det heter. Det som spiller en rolle er 
hva det går ut på! Dragvollympics er et arrangement der linjeforeningene skaper sine 
egne aktiviteter, hvor fadderbarn og faddere kan danne lag og delta på disse 
aktivitetene. Det hele startet med “Menneskelig bowling”, og har siden 2012 utviklet 
seg til å bli et av de største arrangementene på NTNU. 2014 noterte vi i overkant av 
1000 påmeldte til 200 lag. Faktisk er arrangementet så stort at våre mer teknisk 
begavede medstudenter allerede er i gang med planleggingen av “Gløsolympics”. I år 
skal lekene nok en gang gjennomføres! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Som ny på NTNU er det greit å vite at… 
 
…studentkortet kan hentes ut på byggsikring i hovedbygget på Dragvoll. 
 
…du kan ta AtB buss nr. 5 og 9 til og fra Dragvoll 
 
…AtB kommer akkurat når det passer for bussjåførene 
 
…du kan printe ut dokumenter gratis i datarommene ved aktivering av studentkortet 
 
...du kan printe ut dokumenter gratis på biblioteket på kunnskapssenteret (bev-
studenter) 
 
…du kan få registrert bokskap ved å gå på studentrådskontoret i hovedbygget på 
Dragvoll 
 
…du alltid bør ha en kjapp replikk på lur i nødstilfeller som trakassering fra 
Gløshaugstudenter 
 
…du får gratis kondomer ved prestekontoret, Campus Øya og i MTFS-kantina 
 
…storkiosken og kafeen har bedre kaffe enn idrettsbygget 
 
…fadderne dine har stort sett gått de samme fagene som du går nå, trenger du 
pensum eller lurer på noe kan de alltids hjelpe deg. Du vil få bøker til en meget god 
pris 
 
...det finnes grupperom på hele Campus Øya, ikke bare på kunnskapssenteret  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell informasjon 
 
Sørg også for å bli invitert til din faddergruppes egne facebookside! 
Fadderne er behjelpelige :) 
 
Bruk hashtaggen #cafuka16 på instagram 
 
Vår hjemmeside for CAF-linjeforening er:  www.cafidrett.wordpress.com 

http://www.cafidrett.wordpress.com/

