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Har du besøkt TG-forumet? 
Ikke? Få opp nettleseren din, 
skriv http://forum.gathering.
org og registrer deg! 

På forumet møter du flere 
hyggelige forumbrukere som 
liker en god diskusjon. Man kan 
spørre om mangt og få svar på 
det man lurer på. På forumet 

kan man også diskutere 
nyhetene som blir publisert 
på vevsiden vår. Flere har blitt 
kjent med hverandre gjennom 
TG-forumet, og dette synes vi 
er koselig! 

For å holde forumet ryddig 
så har vi noen kjøreregler. 
Reglene ligger i underforumet 

Announcement, og linken er 
synlig i alle underforums. Vi 
ber alle om å lese gjennom 
reglene før de begynner å 
bruke forumet. Vi tillater blant 
annet ikke diskrimnering eller 
snakk om ulovlig fildeling.

Forumet er mest levende like 
før og under The Gathering, 

men det finnes flere som er 
aktive gjennom hele året. 

Kom igjen! Registrer deg på 
http://forums.gathering.org. 
Husk på at brukere godkjennes 
manuelt, og derfor kan det bli 
noe ventetid. 

Tekst: Berit Emilie Nordbø

Har du besøkt forumet?
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Iført Lich King sin rustning øn-
sker Trym velkommen til åpn-
ingsshowet 2009, og deltagerne 
får oppleve blant annet ballett, 
pyroteknikk og strykeorkester i 
en salig forening. 
 Event:organizer Tom Eirik H 
Rasmussen er tom for ord etter 
åpningsshowet. 
 – All kudos til de som har vært 
involvert i denne prosessen. Det 
er helt utrolig, og de har satt 
en utrolig høy standard som blir 
utrolig vanskelig å nå opp til de 
neste årene. 
 Tom Eirik synes det er van-
skelig å trekke ut noe spesielt 
fra showet fremfor andre ting, 
men legger likevel til; det er 
alltid litt hjerteknus å høre Ma-
rio på symfoniorkester. 
 Andreas Aanerud har jobbet 
i flere måneder med forbere-
delsene til showet, og er godt 
fornøyd med utføringen ons-
dag. 
 - Jeg synes at alt gikk egen-
tlig veldig bra. Det var jo litt 

synd at lyset gikk midt under 
showet fordi sikringen gikk. 
Forhåpentlig var det ingen som 
lot særlig merke til det, men 
vi hadde en del problemer bak 
med det tekniske. Alt løste seg 
til slutt, og jeg synes vi fikk et 
forrykende åpningsshow. 
 Selv om Andreas aldri kom 
seg opp i høyden og fikk sett 
deltagernes uttrykk, er han sik-
ker på at deltagerne likte un-
derholdningen. 
 – For å være ærlig så jeg ikke 
responsen, men jeg hørte den, 
og det jeg hørte var helt utro-
lig. 
 Også Daniel, en av musikan-
tene som spilte under åpningss-
howet, synes årets åpningsshow 
var sprekt.  
 – Jeg synes TG er sinnssykt 
kult, men det er nok ikke noe 
jeg vært med på selv. 

Tekst: Marielle H. Akselsen
Foto: Kjell Arne Steinsvik

- En utrolig høy standard
Årets åpningsshow var på forhånd spådd 
til å være tidenes beste, og i følge 
tilbakemeldingene kan dette vise seg å 
stemme. 

Norsk Ungdomssymfoniorkester, ledet av dirigent Alf Richard Kraggerud spilte kjente spillmelodier til stor begeistring for deltakerne på TG.
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ÅPNINGSSHOW!
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- Nå ble jeg glad, gliser Eivind, 
og forteller at han skal være 
et godt forbilde for de andre 
deltagerne, og ta seg en dusj.
 Bjørn mistet ikke bare bank-
kortet, men studentbeviset 
sitt, mastercardet og bank-
kortet. Han var overrasket og 
sjokkert da vi stod bak ham 
med alt han hadde av digitale 

penger, men viste absolutt 
tegn til glede da han innså at 
hans økonomiske situasjon på 
The Gathering var reddet.
 Om du finner noe noen har 
mistet, anbefaler vi at du le-
verer det hos Info:Desk. Da 
kan du gjøre noen like glad 
som Eivind og Bjørn!

Lykkelig gjenforening!

Ikke alle deltagerne er like flinke til å holde 
orden på sakene sine. Blant dem er Eivind 
og Bjørn. Da Eivind fikk tilbake bankkortet 
han hadde mistet i hallen, jublet han, og 
overfalt vår journalist i glede.  

Tekst og foto: Marcus Irgens

Bjørn ble lykkelig da han fikk tilbakake kortene sine. Eivind jublet av glede.

Det har vært mye snakkis om 
årets åpningshow, og da var 
det på sin plass at TNG sjek-
ket ut hva folket synes:

Andreas 18 år: 
Det var veldig variert. Veldig 
bra. Veldig godt sammen-
blanda av spillkultur og litt 
fantasy. Jeg er fornøyd. 

Ørjan 18 år: 
Det var greit, bra. Masse bra 
musikk, fin dans og bra flam-
meshow. 

Karen 18 år, spilte under 
åpningsshowet: 

Det var stort. Stort opplegg. 

Anders 17 år: 
Virker lovende nå halvveis 
uti. Annerledes enn tidligere 
år,
 og jeg forventet ikke å se en 
hest i skipet! Spennende!

Bjørn Tore Hansen 25 år:
Syns det er bra så langt, ven-
ter på de store høydepunk-
tene jeg vet kommer og 
gleder meg til de. Hesten 
imponerte meg ikke så mye, 
har sett større folk i skipet 
enn den.

Vi kan forøvrig melde at 
hesten er 15 år gammel, og 
han stortrivdes  i jobben som 
portør av dansere. 

5 på åpningsshow

Tekst: Ida H. Hundeide og Marielle H. Akselsen 
Foto: Kjell Arne Steinsvik
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Har du enda ikke kjøpt sham-
poo må turen gå til en statoil 
eller 7-eleven i sentrum. disse 
har henholdsvis døgnåpent og 
9-24 alle dager i påsken. Statoil 

er svært synlig om man går mot 
sentrum via nordporten og rett 
frem, forbi en fotballstadion 
under påbygging. 7-eleven kan 
være noe lengre å gå til, men 
har av og til et større tilbud av 
ting man ikke forventer fra en 
bensinstasjon. 

For å finne frem tar man til 
venstre fra nordporten og 
følger veien mot en rund-
kjøring, hvor den skulle være 
fullt synlig.

Kort åpningsdag lørdag

både CC Martn, Rimi og prix 
som ligger sentrum-ish til har 
begrenset åpning på lørdag. De 
to førstnevnte er åpne 9-16, 
mens prix stenger en time før. 
Varm mat utenfor skipet
Hamar har noen spisesteder i 
sentrum, de tydeligste er Pep-
pes Pizza og Pizza Driver, sist-
nevnte med et velkjent rykte 
som tilbydere av et “TG-tilbud” 
som trolig aldri har vært et 

tilbud for TG-deltakere, men 
en vanlig buffet-middag til 69 
kr. Restauranten ligger ved sta-
toil og har åpent alle dager.
Foretrekker man Peppes har 
disse også åpent alle dager og 
ligger mellom 7-eleven og sen-
trum. En stor plakat kan sees 
fra veien om man går/kjører 
fra kiosken.

Kioskvarene eneste utvei

Alle nære matbutik-
ker i Hamar holder 
påskestengt torsdag 
og fredag. 

Tekst: Stian Johansen 
Illustrasjon:  Jan Erik Berentsen
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Alle jentene på TG er 
jo her med typen” har 
du kanskje hørt noen 
si, eller sagt selv. Vi 
plukket opp utsagnet, 
og bestemte oss for å 
sjekke det ut selv.

Vi fant en håndfull jenter, 
nærmere bestemt 15 stykker. Av 
de spurte, var kun tre jenter som 
var her med kjæresten. En av 
dem gjorde det dog klart for oss 
at hun var på sitt femte Gather-
ing, og det var første gang hun 
hadde med seg kjæreste.

Så gutter, fortvil ikke! Vi kan 
bekrefte at denne myten er 
busted.

Tekst og foto: Marcus Irgens

Mythbusting, part 1

Til info
De spurte jentene var
Cecilie, 18, ikke med kjæreste
Carina og Marina, 17 og 15, ikke 
med kjæreste
Kamilla, 17, kom med typen, 
men spiller mye selv
Karoline, 20, ikke med kjæreste
Pia, 22, ikke med kjæreste
Silje, 18, er med kjæresten
Madeleine og Cecilie, 17 og 22, 
ikke med kjæreste
Ida, 20, er med kjæresten, men 
for første gang av 5 Gatherings
Tanja Renate, 17, ikke med 
kjæreste
Ann-Cicilie, 19, ikke med 
kjæreste
Tonje, 19, ikke med kjæreste
Christine, 16, ikke med 
kjæreste
Helene og Synnøve, 16 og 17, 
ikke med kjæreste
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Tekst: Ida Henriette Hundeide  
Foto: Kjell Arne Steinsvik

For å finne ut dette sjekket 
vi ut med fem erfarene fra 
informasjonsdesken. Her er 
deres svar:

Jens Dale Røttereng  
(4 års erfaring i desk)

- Det er nok nødt til å bli 
«hvor får jeg kjøpt hygie-
neartikler?» den nest siste 
dagen. Det har også vært folk 
som har lurt på om Partyshop 
selger såpe.

Aleksander Grande  
(5 års erfaring i desk)
- Rett og slett «har dere kon-
domer?». Den var litt spesiell. 

Embret R. Østring   
(4 års erfaring i desk)

- Favoritten er han som kom 
fredag kveld og spurte «hvor 
er dusjen?» Dusjene er jo 
tydelig skilta, og han var i 
seneste laget med å finne ut 
av hvor de var, synes jeg.

Lene Solvang (7 års erfaring 
i desk)

- Er ikke akkurat et spørsmål, 
men en kveld kom det en 
gutt og sa «det er noen som 
hacker strømmen min!!» 
Den var jo litt småmorsom 
egentlig.

Dix Tønder  
(2 års erfaring i desk)

- Jeg husker spesiellt denne: 
«Hvor er informasjonen?» 
Den var god, jeg stod jo rett 
under Info:Desk skiltet! 

Men som alltid, det finnes 
ikke dumme spørsmål, bare 
dumme svar! Er det noe du 
lurer på, nøl ikke med å gå til 
info:desk i midten av skipet, 
der er det mange snille men-
nesker som mer enn gjerne 
hjelper deg så godt de kan.

Fem rare i desken
Gjennom TG’s fartstid i Vikingskipet har cirka 
54.000 mennesker stilt minst ett spørsmål hver 
til info:desk. Men hva er det rareste?
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- Vi er CrewCare for delt-
agerne. Vi serverer brus og 
mat, sier Tord Grasmo, som er 
en av dem som får ting til å 
gå rundt. 

Han forteller videre om at du 
også finner bilbane, airhockey 
og kino.

- Vi får spørsmål hele tiden om 
hva ting her koster. Prisene 
varierer fra ingenting til en 
klem. Vi er imot penger.

Avveksling
Ranveig står med en boks fra 
Toro i hånden. Hun har tatt 
med en noe skeptisk søster, 
som er på besøk i skipet, for å 
sjekke stemningen i ChillOut, 
og for å få mat.

- Det blir ikke TG uten, dette 
må man ha. Det er bra avvek-
sling fra PCen, sier hun.

- Flott å se at ikke alle sitter 
og spiller spill hele døgnet, 

legger søsteren til.

Papirflykonk
Litt utenfor teltet er det pa-
pirflykonkurranse. Kabir og 
Julianne er med.

- Vi kom forbi, og så hev vi oss 
på. Vi er på ChillOut mange 
ganger hver dag, sier Kabir. 

De syns også at det et bra ini-
tiativ.

- Man kan slappe av på en helt 
annen måte, og man trenger 
jo pauser. I tillegg er det jo 
kjempesosialt, fortsetter hun. 
Julianne syns det beste på 
Chillout er å perle, og å spille 
brettspill.

Hos ChillOut skjer det masse  
hele døgnet. Du finner dem 
ved siden av Hyperion, rett 
ved trappen helt i sørenden 
av skipet. Så om du er trøtt og 
sliten, ta turen innom!

– ChillOut er imot penger

Trenger du en pause? I sørenden av skipet 
finner du ChillOut, en koselig liten hule 
med masse gratis stash.

 
Tekst og foto: Marcus Irgens


