OVERSKUDDET AV RUSSEAVISA GÅR
TIL ILULA ORPHAN PROGRAM I TANZA-

Mariken Langvarp Meyer
Katinka Lier Ramberg
Thea Løvstad

Ylva Vognhild

Nok et skoleår går mot slutten, men ikke hvilket som helst skoleår. Vi har nok alle kjent
det på kroppen, den uutholdelige lengselen etter frihet, da vi kan gå ut skoledøra for siste
gang og kjenne følelsen av at nå ligger hele verdenen foran våre føtter. Ingen autoriteter
skal stoppe oss, for vi har nå mulighet til å gjøre det vi vil, så sant vi virkelig strekker oss
etter det. Tretten år med blodslit har vi snart lagt bak oss. Fyllekulene fra lørdagskvelden
som herjer i kroppen frem til neste onsdag, har vi trosset, og møtt opp på skolen med ny
giv. Preget av de uendelige timene vi har stirret i luften med tomme kublikk og alle de frustrerende øyeblikkene da all den
nyttige kunnskapen går inn det ene øret, men på merkelig vis slipper ut av det andre, står vi her fortsatt klare for å avslutte
det vi en gang begynte på.
Da vi tok på oss oppgaven om å lage årets russeavis, hadde vi nok ikke tatt inn over oss hva det egentlig innebar. Etter
mye prokrastinering, øl, vin og om og men, endte det likevel med et resultat den siste uka før deadline – en russeavis!
I årets avis tar vi opp temaet fra den vellykkede russerevyen, ”Kragerørussen – til verdens ende”, for det er sagt at dette
året blir vårt siste. Hvorvidt en skal velge å tro på disse påstandene får være opp til hver og en. Det vi velger å tro, er at vi
bør leve i nuet, carpe diem! Feir nå som aldri før, så sant det ikke går ut over eksamenskarakterene. Ha en strålende 17.
mai!

Andreas Klausen
Stine Svang

RUSSEREDAKSJONEN

Redaktørens ord

IOP er en bistandsorganisasjon som jobber mot fattigdom
og HIV/aids i hele Iringaregionen.
Organisasjonen ble stiftet i 2000 av norske Berit Skaare
som forøvrig bor i Ilula. Bærebjelken til organisasjonen er
”hjelp til selvhjelp”. Ved å gi støtte til utdannelse og hjelpe
familier, bidrar IOP til å bekjempe fattigdom og HIV/aids i
hele Iringaregionen.
Kragerø Videregående har inngått et samarbeid med IOP,
og i 2011 gikk de inn for å styrke kontakten med institusjonen ytterligere, da fem lærere og to elever dro til Tanzania

for å besøke Ilula Orphan Program.
IOP har utviklet seg til å bli en avgjørende ressurs i
lokalsamfunnet. I 2011 stod det også ferdig en ny videregående skole, The Lords Hill High School, noe Kragerø VGS
har bidratt til. Hvert år arrangerer Kragerø Videregående
en solidaritetsdag, hvor alle elevene jobber for å samle inn
penger i IOP.
http://iopnorge.wordpress.com/about/

Redaksjonen vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som har hjulpet oss med russeavisa, og folk som ellers har
bidratt til et godt skoleår:
-

Takk til Morten Rugtveit www.mgt.no som står for design og utforming av avisa
Takk til alle lærere for å ha gitt oss kunnskap og hele regnskoger av ark
Takk til deg som kjøpte avisa vår
Takk til kantinedamene, for god mat, god service og konstant minus på kontoen
Takk til alle som har sponset oss
For å ikke glemme noen flere, vil vi gjerne takke:
- Alle som føler å ha bidratt med å hjelpe oss å leke ekte redaksjon
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www.mgt.no

P
residenten
har ordet
Først og fremst vil jeg takke alle som stemte på meg som president! Jeg ble like
overrasket som de fleste andre. Det å være president har bydd på en del utfordringer (både positivt og noe negativt). Man kan ikke gjøre alle til laks, som vår
herre sa da han skapte makrellen, he he. Mest av alt har det vært en positiv og
ikke minst lærerik prosess og jeg ville ikke vært det foruten. Russen har stått
sammen gjennom flere prosjekter der vi har utført oppgaver i fellesskap – noe
som har ført til godt samhold og positivt engasjement fra alle sammen. Vi har
vært en del av innsamlingsaksjonen for krafttak mot kreft der vi har deltatt
som bøssebærere. Russen arrangerte en minnestund for ofre og pårørende fra
regjeringskvartalet og utøya og oppfordret russen i resten av landet til å gjøre
det samme. REVYEN – er noe russen har lagt mye arbeid i! Dette ble en stor
suksess og fortjener masse skryt! Knall bra!! Revysjef Anette G. Pedersen skal
ha en stor del av æren sammen med resten av crewet (stoor applaus til de!!).
Russeredaksjonen fortjener også stor applaus og masse skryt for deres innsats
med å lage en super russeavis!! Sammen har vi grillet og kost oss på best mulig
måte (alkohol) og hatt det topp på russekroene. De fleste omtaler nok russetiden
som fyll, fest og
fanteri – og det stemmer nok.

Men det er også så mye mer!
Vi avslutter et kapittel i livet vårt og
skal videre til neste kapittel. Noen
skal reise, andre studere eller ta lærlingtiden, mens den siste delen skal
rett og slett bare chill´n. Kjære russ,
gode venner, jeg ønsker dere masse
lykke til videre!(Minner om at det kan
være lurt å sjekke seg for kjønnssykdommer – og kanskje avstå fra alkohol en
stund?) Til slutt vil jeg benytte sjansen til å takke mamma, pappa,
min fantastiske Stian, visepresident Line Abrahamsen, økonomisjef Synnøve
Buen, russestyret(!!), skoleledelsen, rektor Unn Martinsen,
Øystein Skottmyr, Arve fra Galeien, næringslivet i Kragerø som har sponset
både revy og russebiler og til slutt alle dere som har holdt ut med meg som
president! Dere er fantastiske!
Bon Voyage! Love,
Sylvi Eikenes

RUSSESTYRET 2012

Line Abrahamsen
Visepresident

Synnøve Buen
Økonomisjef

Henriette Sterner Brekka
Festsjef

Annelene Havnes Solvang
Festsjef

Kristine Rønning
Festsjef

Ida Uberg Andersen
Sekretær

Nini Jørgensen
Terrorsjef

Theodor Ramberg
Terrorsjef

Karoline Norin Olsen
PR-sjef

Therese Jørgensen
Russeprest

Andrea Brekka
Russelege

Preben Hegland
Prevensjonssjef

Ingrid Clausen
Fotograf

Anette Guste-Pedersen
Revysjef

Frida Hals
Politi

Marte Sofie Holen
Politi

Stine Svang
Redaktør

Karoline Randahl
Knutesjef
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Lurer du på noe angående prevensjon, men er for flau til å spørre? Frykt ikke! Vår prevensjonssjef har sagt
seg villig til å svare på alt du måtte lure på. Preben er tilgengelig under hele russetiden, er spesialist på sitt
felt og har taushetsplikt (sistnevnte kan ikke garanteres i beruset tilstand). Preben oppfordrer alle til å ha
sikker sex gjennom hele russetiden, og bærer alltid på prevensjonsmidler om det skulle være behov for det.

Hei Preben! Jeg har hatt
telefonsex med en dude, kan jeg
bli gravid?
Hei, takk for din interesse. Jeg har
fått inntrykk av at dette spørsmålet
relevant for en del ungdommer og
vil derfor svare så grundig som mulig. Svaret er nei. Men hvis dere er i
samme rom er det en mulighet for å
bli gravid. Så tenk grundig gjennom
om dette var tilfelle. LYKKE TIL
VIDERE.
Hvordan funker sminkesex?
(eller make up sex, leste det i et
blad) hørte om en som ble
gravid av det. Hva slags prevensjon funker mot dette?
Hei, setter pris på ditt spørsmål.
Det er flott at så mange sender inn
relevante spørsmål. Jeg må beklage
at sminkesex og make-up sex er to
forskjellige aktiviteter. Jeg vil starte
med sminkesex. Denne varianten er
enten a) offer for en grov lovbrudd
av en oversettelse fra make-up
sex, eller b) en kreativ variant som
er uten for min rekkevidde som
ekspert. Om man kan bli gravid? I
alternativ a) kan det gå, men sjansen
er liten. Når det gjelder alternativ b)
er svaret ja. Tips: både kondomer
og p-piller skal fungere mot dette.
LYKKE TIL.
Kan man bli gravid i boblebad,
som i Glee?
Hei, takk for ditt krevende spørsmål. Måtte ærlig talt undersøke i en
lengre periode for å finne svaret på
dette flotte spørsmålet. I det scenarioet du refererer til er svaret nei.
Men det går an hvis man faktisk har
sex. LYKKE TIL.
Kjære prevensjonssjef. Jeg føler
meg klam på hendene, kan det
være klamydia?

PREBENS

PREVENSJONSSPALTE

flere om gangen hvis jeg vet jeg
ikke kommer til å ha tid de neste
dagene?
Hei, takk for din interesse.
Jenter tar p-piller for å lure
kroppen. Det som skjer er
at kroppen tror at den
er gravid og vil derfor
ikke gjøre seg klar til å
bli befruktet. Det neste
spørsmålet vil jeg svaret
med en sammenligning.
Når man skal vanne en
plate må man huske
på at man ikke må gi
planta for mye vann.
Det er fordi det er noe
som heter «for mye av
det gode». Det samme
prinsippet gjelder ved
bruk av p-piller. Det går
ikke an å vanne planta
med en ukes vanning
på en gang. LYKKE
TIL.

Hei, bra at jeg får mange forskjellige spørsmål. Takk for at du
sendte det inn. Klamydia er svært
ubehagelig. Og dette kan lett unngås med kondomer. Du sier at du
føler deg klam på hendene. Da
må jeg spørre deg om noe, har
du kjennskap med noen av
disse vanlige tegnene til
klamydia? Siden jeg ikke
vet om du er gutt eller
jente så har jeg laget to
varianter.
Jenter:
Svie under samleie?
Smerter nederst i magen?
forandret utflod?
Gutter:
Svie under samleie?
Hoven pung?
Utflod av urinrøret?
Hvis du ikke føler noe mer enn å
være klam, da kan det været
noe annet. Hvis du er
svært plaget av klamheten kan du gå til
en lokal sykesøster.
LYKKE TIL.
Kan man bruke
bananskall som kondom? Bananer
tenner meg.
Hei, dette var et litt uvanlig spørsmål, men takk likevel. Jeg vil tro
at bruk av bananskall vil føles noe
ubehagelig for din partner, derfor
må du spørre først. Forskjellige
mennesker tenner på forskjellige
ting, men du må bruke det smart
og riktig. Jeg vil ikke anbefale deg
å bruke bananskall som kondom,
men det er ikke opp til meg. LYKKE TIL.

Hei, endelig
et lett spørsmål. Takk så
mye for det. Den
beste metoden er å kombinere bruken av p-piller og kondomer, men man må ikke kombinere.
Det er til hvert enkelt individ eller
par til å finne ut metoden som
fungerer best.
LYKKE TIL.

Hva er den beste metoden
for å ikke bli gravid?

Hei Preben! Hvordan og hvorfor
kan man ta p-piller? Kan jeg ta
4

Er det farlig å røyke p-piller? Er det
fortsatt beskyttelse?
Hei, dette var et
merkverdig spørsmål.
Takk for det. Jeg har
selv aldri hørt om dette, men gjorde litt (som
de kaller det på fagspråket) research og fant ut av
at nei det er ikke farlig å røyke
p-piller. Men vær varsom, dette er
noe nytt og man har ikke fått sett
om det gir noen langvarige skader.
Og nei, hvis man røyker dem vil de
ikke gi samme effekt som før.
LYKKE TIL.
Kan jeg få kondomer av deg?
Hei, takk for ditt bidrag. Svaret er
ja. Jeg skal være tilgjengelig under

russetiden, med utstyr. LYKKE
TIL.
Hva synes du smaker godt?
A) Jordbær
B) Blåbærpai
C) Neglelakkfjerner
Hilsen din hemmelige
beundrer, gutt94
Hei, det setter meg i en litt ubehagelig situasjon, men jeg skal svare
så bra som mulig. Hvis jeg måtte
velge ville jeg nok valg A), begrunnelsen er nemlig at en paismak ville
fort blitt kvalmende og neglelakkfjerner svarer seg selv. Setter pris
på hemmelige beundrere.
LYKKE TIL.
Hei! Jeg har gått på p-piller i
nesten et år nå, men mistenker at
de kanskje ikke virker. Kjæresten min har ikke hatt mensen på
nesten 2 måneder. Gjør jeg noe
feil?
Hei, jeg ser problemet. Takk for din
interesse. Jeg mistenker at dere har
misforstått bruken av p-piller, siden
det er ment for kvinner ikke menn.
Tanken var god, men en liten feil
som dette kan skape store konsekvenser som graviditet. Jeg håper
at jeg var tydelig nok med min
respons. LYKKE TIL.

www.sor.no

Ha alltid banken i lomma!
Med Mobilbank finner du raskt ut hvor mye (eller lite)
penger du har igjen. Og om du skal ringe hjem for å be
dem overføre. Praktisk og enkelt.
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Hilde Merete Sandberg

Arvid Henriksen

Oi, oi, oi. Her var ingenting riktig. Det eneste som trekker opp her er det søte ansiktet og den sprudlene personligheten. (PS.Vi må meddele at hun ikke var forberedt
på å bli møtt av 5 flittige fotografer ved skoleinngangen,
så dette er nok ikke et antrekk hun vil
ha gått med hvis hun var informert.
Derfor får hun ikke stryk).

På tross av at Arvid ikke hadde
vært hos stylisten sin denne dagen
(som han selv påsto), kunne han
kanskje ha tatt dresskoden litt mer
seriøst. Utebukse, allværsjakke
og tursko er og blir forbeholdt
turgåere og polfarere. Et klassisk
Burberry skjerf skader derimot
aldri. Pluss for skjerfet og for
velvillig posering
foran kameraet.
Likevel oppnår du
ingen toppkarakter
denne
gangen.

Red

Sigurd Gausdal
Nei, nei og atter nei. Når ble det
in å bruke Spar-poser som veske?
Meget skuffende. Og ikke nok med
at assesoarene er a way out of the
world, så har han ikke akkurat tatt
på seg finstasen. Antrekket består
av utebukse, boblejakke og tursko.
Skikkelig bommert med tanke på
at dette er en dag man skal pynte
seg! Men på tross av en helkræsj
i dresskoden, bærer han en stilren
og tidløs dataveske og et brukbart
skjerf. Dette er det eneste som trekker opp terningkastet. Bedre lykke
neste gang (forhåpentligvis)! PS.
Et ørlite pluss for at du tar Rudolf
seriøst.

Vaskemannen
Et gjennomført antrekk som ikke er pyntet men derimot
tilpasset jobben som vaskepersonell. Helt og fullt ut forståelig
at han ikke har pyntet seg men på tross at dette kan vi ikke gi
noen toppscore likevel. Stort pluss for at
nøkkelen matcher den røde løperen (og for
at han velvillig lot seg avbilde – that`s the
spirit!).

Arne Fred Solbekk
Med sitt store glis og sin røde manke kom han selvsikkert inn på
den røde løperen iført sorte dressbukser, sort skjorte og sorte lakksko. Dette hadde vært et alle tiders antrekk, og kanskje til og med
fått høyeste terningkast, om han hadde latt allværsjakken ligge. Men den gang ei. Jakken hang trofast
og nonchalant på skuldrene hans og trekker dermed
ned hele karakteren.
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Anne Lise Kveldsvik
Sprudlende og glad rød-løper entusiast.
Stort pluss for spenstige hansker, skjerf
og veske. Fin og flatterende kåpe og klassiske støveletter. Et
trekk for ikke fullt så
flatterende bukser.
Et ganske bra antrekk.

carpet
Det er siste skoledag en tidlig desembermorgen. Lærerne aner fred og ingen fare, inntil de blir møtt av redaksjonen utenfor hovedinngangen. Nok
en uhyggelig overraskelse er den røde løperen som ligger langstrakt mot
inngangen, og lærerne vet nok nå hva som venter dem. Vi viser ingen nåde
og har satt motereporter Thea Løvstad på saken.
Her skal det grilles!

Britt Wenemyr
Wow, bra jobbet Britt! Med et nesten
helsort antrekk ser Britt klassisk, elegant
og slank ut. Pluss for skjerfet og for kreative strømper. Den eneste påmerkningen
vi har er at neste gang bør du velge en strømpe
med vertikale linjer og ikke horisontale. Horisontale linjer virker nemlig forstørrende (Merk! Vil
bare uttrykke her at vi ikke synes hun ser stor ut.
Er bare et lite tips som de fleste synes er greit å
følge).

Asbjørn Eikaasen
Endelig en lærer som tar den røde løperen
seriøst! Asbjørn har sin helt unike og spesielle
stil, men den er gjennomført. Stram genser med
v-hals og skjorte under som stikker opp, er noe
av det hotteste man kan ha på for tiden, og gjør
stilen mer preppy. Pluss for at han kjører på
med rødt på juleavslutningen. Runde ”Harry
Potter”- briller skader heller ikke da dette gjør
stilen komplett. Et lite trekk for hanskene (som
ser ut som de kommer fra Felleskjøpet). Ellers:
Bra jobbet!

Randi
Marit Haug
Beklager så meget at det på dette bildet har klart å snike med seg
en aldri så liten linselus. Vel, vel. Randi kjører på med colorblock –
trenden og klarer seg så og si med glans. Knallrosa kjole og matchende
skjerf, sort kåpe, tights og sko og sort veske med røde detaljer. Sort virker
forminskende og hvis denne fargen brukes på både tights og sko, virker
bena lengre og tynnere. Dette har Randi klart å få til.
Det eneste trekket hun får er for lengden på kjolen: enten bør
den være på midten av lårene eller helt ned til anklene. Med en lengde som går til knærne
slik hun har, vil bena virke kortere og det er noe de færreste ønsker. Ellers er antrekket
utmerket!
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RUSSEBALLET 2012
Etter utallige timer i solariet, måneders konstant søking etter den perfekte kjolen og lag på lag med kosmetiske
produkter var jentene klare. For guttenes del var det et stort nok tiltak å få noen til å stryke skjorta og knyte slipset.
Flokken samlet seg på Villa Bergland, noen i merkbart bedre humør enn andre. Vi ble møtt
av tre svært berusede festsjefer som hadde oppfordret alle andre til å ikke drikke for mye.
Fra lydanlegget dundret det musikk styrt av selveste DJ Jørgen Snøås og barkøen bikket raskt 3 meter.
Etter mye om og men var vi så heldige å bli servert: trommevirvel… GRYTERETT! Folk var derimot mer opptatt
av å konsumere alkoholholdige drikker enn å spise mat. Videre ble det disket opp med
hjemmelagde kaker som falt i smak hos en hver godtegris. Da mengder med
kalorier hadde nådd magesekken fikk de aller fleste fart på dansefoten.
Til og med lærerne slo seg løse til Jørgens heftige rytmer(les: Anne Lise, Kåre Mikael og Marthe).
Kåre Mikael dro forøvrig meget tidlig hjem pågrunn
av litt uønsket oppmerksomhet fra elevene. Litt etter
hang Anne Lise og Olav seg på, da de visste hvordan
dette foreløpige rolige ballet ville arte seg utover
kvelden. Og det vil de nok prise seg selv for at de
gjorde – for utover kvelden snudde stemningen
seg drastisk. Det ble en kveld spekket med drama,
grining og et
heidundranes liv, med andre ord:
oppskriften på en skikkelig god fest!
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Ekstremvær,
apokalypse
og dommedag

Året er 2012, og nok en gang skal jorda gå under,
ifølge sikre kilder. De sikre kildene som det henvises
til i forrige setning er enkelte dommedagsprofeters tolkning av kalenderen som ble laget 3612 år før Kristus, den
såkalte mayakalenderen. Mayakalenderen går over 13 sykluser
og 5124 år, og ender kl.11.11, 21.12.2012. Ettersom de ikke tok
seg bryet med å lage kalendere for mer enn 5124 år, må det
bety at det ikke kommer noe etter.
Fra før av har det blitt spådd
mangfoldige underganger av
jorda. Pave Innocens III hevdet
at dommedag skulle inntreffe 666
år etter grunnleggelsen av Islam.
Puritanerpresten Cotton Mather
forutså dommedag i 1697. Da ikke
profetien gikk i oppfyllelse, byttet
han om dagene flere ganger, men
det skjedde ingenting. Ronald
Weinland, som ble gjort til profet
av Gud i 1997, mente at det i 2010
ville komme en dag der milliarder
av mennesker ville komme til å
dø. Han har fortsatt ikke gitt opp
troen på at dommedag vil inntreffe i
nærmeste fremtid, og er fortsatt eier
av siden The-end.com.
Dommedag har i skrivende
stund enda ikke inntruffet, men vi
kan ikke føle oss trygge. Tretten
bestemødre fra New York mente
at enden var nær i 2004, og 21.
desember kryper stadig nærmere.

Rundt juletider i fjor fikk vi oppleve en forsmak på hva vi har i vente.
25. november kom Berit feiende
over landet, tett etterfulgt av Cato,
Dagmar og Emil. Dette er helt
klart tegn på verdens undergang,
eller global oppvarming som det
også kan kalles. For å ikke glemme
smørmangelen, som er den største
katastrofen i det moderne Norges
historie siden Ivar Aasen oppfant
nynorsken.
Alt ser heldigvis ikke mørkt ut.
Ifølge Isaac Newton og Ikkepedia
kommer ikke dommedag før i år
2060. Alle verdens problemer blir
da utslettet av en antimateriebombe. Selve ødeleggelsen av jorda
skjer ikke før i år 10 000, og gjennomføres av Chuck Norris. Han
bygger igjen opp jorda året etter,
før han en gang for alle utsletter seg
selv og universet.
Man kan allikevel ikke føle seg

helt trygg. Så husk: Vis
respekt for været og værmeldingen, og grav deg
ned i tide!
Kilder: Google
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RUSSE
portretter
Siang Za Sui Bawi Hrin, 3REA

Det Siang mangler på
høyden tar hun igjen
på humøret. Smiler
fra øre til øre
dagen lang. Talent
innen mange
former for ballspill,
og alltid motivert for
å yte sitt beste. Siang
er en koselig jente av få ord, men det hun
sier kommer fra hjertet. Siang lyser også opp
dagen med sine fargerike klær. Men la deg
ikke lure av denne lille burmeseren, hun har
også temperament til tusen, noe blant annet
Kai Runar har fått merke og ikke vil glemme.
«Sara!!! Her er jo Zara- butikken! Sara!!!»

Oliver Edwin, 3REA

Kverulant til tusen, men som en løk, han har
flere lag. Jo bedre kjent du blir med gutten, desto hyggeligere
er
han. Gir aldri opp en
diskusjon, selv om
han åpenlyst har
feil noen svært få
ganger. Kragerøs
egne Darwin, for
biologi og evolusjon har han peiling
på.
Høyt forbruk av Red Bull og Coca Cola, slik
at blodsukkeret og humøret alltid er på topp.
Siden dette er Olivers fjerde år på videregående så har han endelig klart å skaffe seg
full kontroll på alle skuffene i katetrene til
lærerne og laboratoriene. «Stoler du mer på
Ingrid og Andrea fordi de er jenter? Svar meg
Terje!»

Alexander Johannes Eliassen,
3REA

Alexander er alle jentenes drømmegutt, han
vet det bare ikke selv. Snill som
dagen er lang, med
et
hjerte av gull, går
han rundt med et
smil og er en ordentlig kjernekar!
Etter realfag er
planene kaptein,
pilot eller noe annet
fancy i uniform, dette
kan jo ikke bli annet enn bra. Alex råner
rundt uten speedometer, til Terjes store
fortvilelse og Arne-Freds glede. 140km/h i
70- sona står det respekt av ass! Du trenger
hverken fysikk eller R2 for å forstå at dette er
for fort… Med sine kommentarer sjarmerer
han stadig vekk, og vi gleder oss alltid til en
ny dag med Alexander Den Gode. «Det beste
med at jeg er solbrent, er at dere ikke kan se
at jeg rødmer…»

Markus Oskari Onniselkä, 3REA
Med snusleppa på plass er Markus klar for
en ny dag. Han smisker med Brith, Asbjørn, Terje, Arne Fred, Olav, Marthe og

Ingrid også sekretær i Natur & Ungdom,
saksofonist, med i
elevrådsstyret og
litt sånt. Når hun
i tillegg lider av
diagnosen Reisefeber er det klart
at døgnet og uka til
tider har litt for få timer for den blide jenta,
og vi sliter litt med å ha kontroll på hvor hun
befinner seg. Stavanger, Sydney, Alicante,
Grimstad, Kilen eller København? Selv har
hun full kontroll, glemmer sjelden noe som
helst og smiler og ler nesten konstant. Men
la deg ikke lure av at Ingrid er søt og snill,
for hun er heller ikke redd for å si ifra, og det
har blant annet flere i skolens administrasjon
fått merke.

Hege. Han har mye å skryte av, blant annet
muskler,
historiefakta,
finsk oppvekst, høy
kroppstemperatur,
fyllekjøring som
seksåring og en
fantastisk kjæreste. Hvis Markus
er borte merkes et
tomrom, for han lager
mye lyd ved sin tilstedeværelse.
Finsken er ganske sterk, men Terje har han
enda ikke tatt i håndbak. «Kjenn så varm jeg
er, kjenn så varm jeg er! Trena igjen i går
vettu! Ta på meg da! Ta på meg daaa!»

Cathrine Helen Grøgaard, 3REA

Krokenjenta er søt og blid som dagen er lang,
og sjarmerer alle i senk med sin dialekt og
herlige kommentarer. Humøret et alltid på
topp, og denne jenta er morsom altså! Det er
ikke bare på skolen Cathrine er en kløpper,
også på fotballbanen
imponerer hun stort!
Til høsten blir det
fotballinje på folkehøyskole, som
en av veldig få
utplukkede jenter,
og vi ber guttene
der om å passe seg, for
jenta er tøffere enn de fleste!
Cathrine liker også oppdagelsesturer og er
ikke sein med å stikke av fra mattetimene
sammen med Andrea, for å sjekke hvordan
skolens bakside ser ut.

Mariken Langvarp Meyer, 3REA

Mariken er realfagsnerd med stor R, teoretisk
smart som få, men med litt større problemer
med for eksempel borre hull i en kork eller
trekke ut en spiker. Med sin tørre humor får
hun oss til å le, både med og av henne. Mariken er en søt og hyggelig jente, og hun vet
som oftest svaret på det meste! Hun er alltid
pent kledd, en dyktig pianist, elsker rødvin,
pai, Monty Python og Poirot. Fra høsten av
blir det Oslojente av Mariken, med nykjøpt
leilighet og Pushwagner
på veggen kan ikke
dette bli annet
enn bra! Jenta
har en greie for
Russland og
anbefaler stadig
klassiske russiske
romaner og reisemål,
til
Briths store begeistring.
Sitat: ”Å, er det Mentolatum? Jeg tar litt,
jeg. Nesa mi holder på å smuldre bort skjønner du..”

Andrea Brekka, 3REA

Vår supersøte russelege digger alt som har
med blod å gjøre, og har ikke noe imot å ta
blodprøver på verken seg selv eller klassekamerater. ”Terje? Har du en kanyle? Sånn at jeg
kan få tappa litt ordentlig med blod her?” Med
sin forkjærlighet for España drar frk. Brekka
så ofte hun kan ned til
leiligheten i Alicante,
og etter at hun fikk
lurt med seg hele
3REA på tur har vi
andre også forstått
hvorfor hun vil flytte dit! Sol, varme og
spanske naboer er mer
Andrea sin greie enn kalde Nor- ge! ”Jeg
tenker Pytagoras! Jeg tenker bare PYTAAAGORAS, jeg!”, det er tydelig at Andrea er preget
av to år på realfag, for med full timeplan med
kjemi, fysikk, matte og biologi blir det fort litt
for mye av det gode, men heldigvis er det snart
over, og fullt fokus på spansk. ¡Andrea, tú eres
una chica muy linda y agradable!

Maren Sandvær Jørgensen,
3REA

Maren er den lille ulykkesfuglen i 3REA,
men til tross for at hun ofte er skadet eller
syk er hun alltid å finne med et smil om
munnen. Maren får til alt hun vil, og i år har
hun valgt å ta ikke mindre enn Geofag 1 & 2
som privatist, og det står det respekt av! Hun
lyser opp dagen med søte kommentarer og en
latter som smitter lett. Maren er aktiv i Krik
Kragerø, hun er faktisk leder der, og bidrar
på den måten med å spre idrettsglede og godt
humør. Neste år reiser hun nordover til Alta,
for å drive med hundekjøring på folkehøgskole, dette kan
bli kaldt, men
ufattelig kult!

Ingrid Eriksen, 3REA

Ingrid skulle egentlig ikke sluppet inn på
realfag, for hun søkte seks uker for seint,
og uten teoretisk matematikk. Men vi er
alle glad for at hun slapp inn, for hun hører
hjemme på biologi- og kjemilaboratoriet
med formelhefter, kalkulator, svovelsyre og
okselunger. I tillegg til å være realfagsnerd er

Kai Runar
Kvernberg, 3REA

Bamblefant, og stolt av det! Kai er harry til
tusen, der han råner rundt i bilen sin døgnet
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rundt. Dagen er ikke komplett uten minst tre
liter Coca Cola, og det er utrolig at denne
lille gutten ikke er større, med tanke på alt
han propper i seg i løpet av en skoledag! Han
kan nok takke en heftig forbrenning og et
aktivitetsnivå uten like? Når han tar på seg
laboratoriumsfrakken og lykketrollhåret står
til alle kanter minner Kai Runar veldig om
en smågal professor. Kai Runar er høyt og
lavt dagen lang, smiler, erter, lekeslåss og er
utrolig artig. Gutten har peiling på ledninger,
strøm og alt elektrisk, og digger å blande
stoffer på kjemilabben, gjerne så det smeller
eller lukter litt! Det
er
vanskelig å beskrive
Kai, han må oppleves!
Sitat: ”Bingebægdjops, eller
tjopiskedjops?!”

Kjetil
3REA

Søren-

sen,

Kjetil er legesønnen som konstant sover i
timene. Det er faktisk mer overraskende å se
han våken enn i søvn! Tidspunkter og å være
til tida er ikke noe Kjetil vet hva er, og med
kommentarer som ”Sorry, jeg sov helt til nå.
Hadde tenkt til å lese til fysikkprøva i dag til
morgenen, men jeg fikk ikke gjort det. Jeg
sov jo. Så det får gå som det går! ” imponerer
han stadig lærerne. Men skoletimesøvnen
er tydeligvis ikke alltid helt avslappet, for
til tider utbryter Kjetil et høyt ”Ja!!” eller ”
Jeg sover ikke Terje, jeg følger med”. I sine
våkne øyeblikk er Kjetil god som få, han er
snill, smart og morsom!
Sitat: ”Jeg vil ikke sminke meg selv, for den
stiften ved øyet er det skumleste som finnes!”

Stine Svang,
3REA

Svingestang er
ei lita søt jente
fra Gol, tilflyttet til
Skåtøy. Fra øde 1 til øde
2.
Stine kom til oss i 1. klasse på videregående,
og har integrert seg vel og bra siden da. I og
med at ho heter Svang, er det obligatorisk med
et aldri så lite dikt: Det var en gang, en jente
kalt Stine Svang, hun jobbet alltid hardt med
sin skolegang, og var snill og god dagen lang,
aldri vrang. Om natten kom hennes sanne jeg
fram, og ukjente lyder fra hennes munn klang,
til det plutselig sa pang, og Stine Svang hang
og slang, men heldigvis ikke enda fra en flaggstang. Bææm! Stine kommer til å bli noe stort
en dag, det tror vi alle. Lege, rakettforsker,
hun kan nok velge og vrake. Det som er så
morsomt med Stine er det at hun noen ganger
kan virke litt schizofren. Ikke i den forstand
at hun prater med seg selv, men at det til tider
nesten kan virke som hun har to personligheter. Hun er ansvarsfull, pliktoppfyllende og
englebarn om dagen, helt til hun får litt innabords, og ender opp med å danse på bordet.

(Uten og selv huske det selv, så

klart).

Ida Uberg
Andersen,
3REA

Ida er en kjempejente, når hun får i
seg alkohol er humøret
på topp og livet er herlig.
Tar
seg gjerne en dans eller fler når alkoholen slår
inn. Lille krølltoppen vimser rundt overalt og
tar gjerne å slår av en prat med den som er
tilgjengelig. Hun er en snill og god jente som
er der når man trenger det.
Sitat: ”Du, du peace!”
Member of: House of Mouse

Karoline Randahl aka Hungiiiiii,
3REA

Karoline Hungi Randahl er kullets koreaner og
er fortsatt snurt for at hun ikke ble valgt til årets
russepresident som i tradisjon tro har vært asiatere. Karoline er et av de snåleste menneskene
som finnes. Heldigvis for oss, ble hun ikke i
Korea så lenge - men kom til selve Kragerø.
Hun er en høylytt jente, og når hun først starter
å le, stopper hun aldri! Karoline er pappas lille
jente, og dere vet hvordan det er. Hun ringer,
foreldrene bringer. Karoline ser ikke like
blek ut som oss andre, og kan da noen ganger
forveksles av folk som ikke kjenner henne. Så
på flyplassen på vei hjem
fra
Tenerife, stod en
Koreansk familie og
snakket med henne
- og hun skjønte
ikke bæret! Og de
fortsatte. Hun er et
surrehue uten like,
men kler det som faen!
Ofte sier hun ”i kveld skal
jeg ta
det rolig”, men tror dere det skjer? Nei. Det blir
ingen fest uten Hungi, det blir ikke noe liv uten
Hungi. Karoline er en gladkristen jente, som er
aktiv i Juntos.
Bragd: Spruta ut en champagne flaske INNE i
en bil. Strippestanga.

Karoline Olsen, 3SAM

Karoline: den søteste, snilleste, vakreste solstrålen i hele verden...
(og
den mest bråsinte,
køddene samen,
som egentlig
kan være ganske
tøff i tryne samt
pervers og gæren.)
Men denne andre
siden er litt gjemt bak
hennes søte ”brownie og
cupcake-bakende” ferdigheter samt hennes store
vakre smil. Karoline er den jenta som først
fester som en konge for deretter å bli full og
emosjonell. Da trenger hun en ”bitch slap”
for å våkne opp fra disse depressive nachspeil-tendensene, og da går det få sekunder
før hun er oppe og danser igjen.
Ellers (i edru tilstand), ser Karoline på seg
selv som det mest uheldige mennesket i verden, og i følge henne tyder flere ting på det:
Det kan være alt fra at ho blir blandet inn i
dramatiske hendelser som krangler, kjærlighetstriangler osv. til at hun kutter seg på en
baguette (noe som kanskje også kan sees som
en traumatisk/dramatisk opplevelse.) For å
unnslippe den grusomme virkeligheten er
Karoline veldig ambisiøs og drømmende, og
hun har tusenvis av planer som endrer seg fra
tid til annen.
Fellestrekk er at stort sett alle handler om å
reise rundt i verden med kameraet og et godt

selskap.

plantene sine, for på de må det vokse penger,
så mye hun reiser frem og tilbake til USA.
Hun har fanget gullfuglen, og ender nok opp
med å gifte seg med den.
Synnøve har fra sin første dag vært aktiv på
Bedehuset, kanskje dette er grunnen til at hun
reiser av gårde på bartenderskole til neste år?
Synnøve vet å få ting gjort - takket være henne
har årets russestyre vært oppegående. Hun er
en go’ jente, med verdens søteste bollekinn.
Trenger du et ærlig svar - spør. Member of:
russestyre 2012,
fiskebolletirsdag, Dritago’

Ylva Vognild,
3SAM

Tideligere var
Ylva en stille
mystisk stalker som
ingen helt kjente,
men så begynte ho på videregående og ble random. Hun har en rekke
tendenser til å sleike folk på kinnet (hvis ho
liker deg), og sende brownies i posten. Ylva
var litt engelsk av seg allerede før hun dro til
England, men nå etter å ha bodd der i et år
har hun adoptert både den britiske aksenten
og en kjæreste, derfor så snur alle seg for
å høre når ho snakker med engelsk aksent
i klassen, ellers på telefonen og i hjemmet
bytter hun om til trøndersk.
Favoritt sitat: ”Jeg har blitt forvandlet til en
ku, kan jeg få gå hjem?”

Maren Barland
– Mary, 3SAM

Andreas Parnas
Drageland Klausen, 3SAM

Maren er et lite
fyrverkeri, humøret hennes er alltid
høyt oppe - til tross
for høyden.
Humoren til Maren
er
allsidig, dersom du er redd for at vitsen
ikke er morsom, støtter Maren opp med et
”heeeee”. Hun er en harding på flaska, og er
ofte sett med kalinka og appelsinjuicen. Hun
takker alltid JA til en heftig dans, gjerne med
fremmede, eldre damer.
Du finner ikke et søtere vesen enn Maren hun må bare spises opp.
For å si det sånn så ser vi at sauen og Maren
er av samme ulla (lol)!
Ofte hørt: ”heeee”, ”Anette er pen!!!!!!”
Member of: harryruss, Dritago’

Andreas er deilig, han er kjekk og sexy.... det
er i hvert fall hva han tenker selv! På fritiden
driver han for tiden på med å dyrke disse tankene, mens han enten gamer eller henger med
vennegjengen og kjæresten. Når han er edru
er han som regel rolig og behersket, mens når
drikker han seg vekk blir han det eksakt motsatte: en gira, kødden person som enten dynker folk med snorspray eller bestikker venner
med øl for å få dem til å lage snøengel. Andy
slipper for så vidt ganske billig unna, og
da spesielt sine daglige forsentkomminger.
Prøver og skole mestrer
han
generelt godt til tross
for at han bruker sitt
selvstendige hode
og sin fornuft
framfor lærerbok og kunnskap
man tilegner seg i
timene. Hadde det
ikke vært for at han priser
et ”avslappende” liv, kunne dette individet
kommet veldig langt ute i yrkeslivet.
Ellers har han sine morsomme innspill og er
snill som et lam.
Favorittsitat:”That’s what she said...”
og morra di - vitser og sitater.

Simen er en gladgutt med mye energi. Han
kan det med å underholde folk, og kan både
sketsjer og sanger
på
rams – her er det
heller ikke snakk
om å spare på
kruttet. I hverdagen ser vi Simen
som en stille og
rolig gutt, men han
kan også vise seg å
være litt av en festløve. Han har alltid tallet
på antall enheter han har innabords, så det er
ikke snakk om å miste kontroll. Pliktoppfyllende på skolen er han og, faktisk en av de
mange andre uten en eneste skulketime!
Ofte hørt: Alle sketsjene fra Raske Menn på
rams, og mer til!

Anne Støle – Manne, 3SAM

Therese Jørgensen, 3SAM

Simen Kristensen, 3SAM

Aka ræser thezz! Hun kjører rundt i sin gamle
røde golf, som går som en kule!! Utenom
bilen sin, er Therese smart og dum på samme
tid, litt blond. Therese som pleide å være
stille ute, har det siste året laget lyd av seg.
Hun blir alltid den fulleste(rettelse: nest etter
Kristine). Men
Therese er søt
og alle foreldres
yndling.

Du vet hvordan du skal ta deg til rette. Både
på det sosiale og med lyder, he he. Anne har
en stemme som kan bære fra Kroken til Kragerø - og godt er det, for i Kroken kan vi ofte
finne henne. Annes aller beste venn og verste
fiende er Tequilaen, det har
vi flere
episoder som beviser.
Hun er et levende
bevis på at gingere
er hissige! Anne
har en negerstemme, og denne
stemmen kan høres
støtt og stadig. Fra
første time med Gustav,
har
Anne vært hemmelig forelska i han. Hvorfor
skjønner vi ikke. Anne er et skolegeni, og er
alltid på skolen .. Lol.
Ofte hørt: ”MARTIIIIIN!!!” ”*rap*”
Member of: Harryruss, fuktighetskrem.no

Marte Sofie Holen, 3SAM

Marte Sofie har kragerøs mest bitchy øyne.
Men det er bare til du blir kjent med henne,
da er hun verdens snilleste. Og særlig når hun
har fått endel innabords er hun veldig interessert i deg! Marte er en trebarnsmor. Ho passer
alltid på og holder alltid orden på tingene
til Therese, Kristine og Karoline. Marte vet
heller ikke hva verken trening eller sunn mat
er, men det er lite synlig. Jenta fortjener rett
og slett egentlig ikke å være tynn.

Synnøve Buen – Sinnanøve,
3SAM

Skulle likt å vist hvordan Synnøve vanner
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Henriette Brekka aka Henry,
3SAM

Denne twitterdronningen vet hva hun vil, og
er ikke redd for å si sine meninger. Hun liker
seg godt blandt oss yngre. Etter et par år i
Danmark glei hun rett inn i vårt perfekte lille
klassesamfunn. Hennes store ønske er å bli
politi og kan tror de lo godt da hun kom på
sesjon med rosa neglelakk. Henri er en mester i å drikke og drar gjerne en 7-dagers.
Bragd: Tok salto ned stoppen trappa og fikk
hjernerystelse, men det stoppet henne ikke
med å drikke..
Sitat: ”Hyggehygg”, ”swag”

Ingvild Austad, 3SAM

Ing, Ingvaldo,
Ingvalido. Hun
sjarmerer med sin
perfekte spansk og sine latinamerikanske rytmer. Hennes år i Argentina
har satt dype spor, og hun lengter stadig vekk
tilbake – og det er nok der vi kommer til å
finne henne om en liten stund. Ellers trives vi
veldig godt med å ha henne her hjemme enn
så lenge. Ingvild er ikke redd for å si ting rett
ut, hva det enn måtte være.
Hun sier
ikke nei takk til en
fest, men drikkekulturen her til
lands vil nok
ikke virke like
tilfredsstillende
som i Argentina.
Jenta er full av
empati, og hun tenker
på alle. En flittig elev er hun også, faktisk
av den sjeldne rasen som overholder alle
innleveringsfrister og øver til alle prøver – og
godt skal det gjøres å i tillegg ta fire privatisteksamener etter oppholdet i Sør-Amerika.
En svært fornuftig jente med andre ord, og
hjertet ligger godt plassert der det skal.
Sitat: ”Snakker dere om meg?”, ”Det er
fantastisk..”

Ingrid Clausen aka Claustaler,
3SAM

Fy søren, den lattern
din
- den er rå! Ingrid
er en jente full
av energi og
latter. Hun
har verdens
beste gullkorn,
som bare sitter.
Humoren er like tørr
som
Anettes. Ingrid er en skapøyjente. Egentlig
vil hun være en av dem! Hvem av oss har
tro på at Ingrid blir en kjent fotograf når hun
vokser seg stor? ALLE. Hun vet hvordan hun
skal hjelpe folk, og det er godt - for uten deg
hadde ingen av oss greid noe med data, bilder
osv. Ingrids største drøm er å besøke stua til
Sputnik. Ingrid er i årets kristenrussekull, og
er stolt av det.
Ofte hørt: ”HAHAHHA”, ”Morra dii, ...”,
”LOL”

Kristin Sofie Hvattum, 3SAM

Lille My tror alltid ho har bedre tid enn det ho
egentlig har, noe som ender opp med å komme

sist inn til timen hver dag. Ho tripper når som
helst opp i kantina for å
få seg en iskaffe. Ting
som ofte plinger i
tankene til Kristin: «
Shit, jeg skylder de
penger» eller «Jeg
må ringe Hannah».
Kul. Treig. Care. Sjessen på iskaffe 24/7. Viser
alltid sitt sanne jeg. Overboard.
Spontan.
Snill. Blir glad av nye sanger. Har en hostesykdom. Har falt ned minst én trapp hver gang ho
har vært ute siden sommeren 2010. Typisk Kristin: danser mens ho forteller en historie, smalner
med øynene og lager et forførende blikk. T!ckzz
med hele ansiktet hvis folk er teite. En tøff
cookie – gir seg aldri. Har kjempehøye følelser
for Sheldon fra Big Bang Theory. Får folk til å
tro at hun er supersmart, helt til hun til kommer
med gullkornet. Flink til å komplimentere, men
en vimsete jente. 1 of a k!nd. punktum.

Ingvild Roholt, 3SAM

Ingvild kjører gjerne mange timer til gokk,
bare for å få tak i safari kjeks av den gamle
sorten, og kan spise flere pakker på kort tid.
Roholt råner ofte rundt i sin lille sorte, med
en skravlebøtte plassert ved siden av. «De har
meldt 23,5 grader i morgen, litt sol også noen
skyer på ettermiddagen» - har alltid styring
på været. www.yr.no. Hun er også begavet
med sin evne til å forutse ting, hender at
denne evnen ikke alltid
fungerer som den skal,
men hun har troa
likevel. Viktigste
tingen i Ingvild’s
liv er <sjokolade3
og andre godsaker. Ingvild har
tolka fem om dagen
som noe helt annet enn
hva
andre har. Hun blir hysterisk når hun ser det
er sjokolade på salg. Ting sitter veldig godt
inne hos Ingvild, og ting må bli vurdert og
analysert over en god stund. Ting tar tid!
Sniiill. (sjokolade)Gal. lizzzom. Kake. «O_o,
Smiiiish!». BrooomBrom.

Katinka Lier Ramberg Kinky tinky, 3SAM

Katinka er en gla’kristen jente, som aldri
er sur. Hun er rastløs til tusen, og må ha alt
under kontroll. Katinka dro over dammen for
å finne kjærligheten, men tok seg til takke
med en 25 år gammel
mann med grått hår
og skjegg. Blod
prins er alltid med
i lomma, og er hun
sliten er hun ikke
sein om å ta seg 5
minutter på ryggen
på bybrua. Dagen
derpå for Katinka inneholder
bønn,
og med troen på Jesus tror hun alt kommer
til og ordne seg til slutt. Katinkas store drøm
er å bli like morsom som Linn Skåber, og bli
lektor i historie og religion. Flaks at svigerfar
er religionslærerer.Katinka passer på alt og
tar seg av alle, og vi er glade for at Katinka
kan være en av mammaene til årets russekull!
Bragd: Medlem av jenteguppa ”beauties”
Member of: Drita’go

Anette Muffetangen
Guste-Pedersen, 3ID

Anette Muff Gus-Ped! Herregud, og mye
den jenta her klarer å få til i løpet av ukas
168 timer! Når andre stakkarer niholder på

de åtte timene med søvn, sitter ho enten
og ser på Hotel Cæsar
(gud forby å være
mindre enn tre
episoder foran),
eller ordner med
et eller annet vi
menneskelige ikke
har så stor peiling
på. Natta er nemlig
det
beste tidspunktet å arbeide på. Noen ganger
har vi lurt på hva Anette er laget av. Ungdomsråd, Russerevy, KS-revy, to jobber,
skole ogsåvidereeee! Humoren er ikke helt
A4, og etter å ha vært på tur med Anette, vil
samtlige seinere reiser uten, være kjedelig.
Det er nemlig ikke grenser for hvor mye ho
legger i for å drite seg selv, og reisefølget sitt
ut. Anette er en drømmer. Ho er nemlig ikke
ment for å være her i kjedelige, teite Norge.
Ho skal ut i verden og få til noe. Noe vi alle
tror ho vil få til med glans.
Ofte hørt: «Sove kan man gjøre i grava!»,
«Herregud, jeg skjønner ikke hvorfor jeg er
født i Norge, jeg vil til Afrika eller noe jeg!»
Bragd: Tja, det er vel noe vi alle vet, som
ikke egner seg for en Russeavis. He he.

Line Abrahamsen, 3ID

Abrakadabrahamsen! Line er en fulltidsbackpacker, og drasser alltid på en svær bag hvor
det er skift til ei ukes
tid.
Ho bor nemlig på en
øy, altså tar det en
del planlegging i
hverdagen for å
få hjulene til å gå
rundt. Buss, ferge,
buss, alltid. Line er
en utrolig arbeidsom,
ansvarsfull og flink jente,
og får
som regel til det ho bestemmer seg for. Ho
har antakeligvis Kragerøs største dådyr-øyne,
noe vi andre har en del moro med. Ho har nå
slått seg til ro med en Barland fra Sannidal, så
Abrahamsen og Barland-familiene er nokså
mye sammen, i alle generasjoner. Når vi er i
sosiale sammenkomster er det alltid kjekt å ha
Line i nærheten, for ho er liksom en vandrende vaske- og ryddemaskin for oss andre rotete
fjols. Hun passer alltid på at alle har det bra,
og er fryktelig god å ha! Line kommer seg ofte
ikke lenger enn vors, til tross for den hardbarka Skåtøyværingen hun er. Ho blir ofte funnet
liggende i en seng eller på en sofa snorkende
med halvåpne øyer. Morsomt. Det er også
verdt og vite at Line er veldig glad i kuer, og
setter stor pris på de som finnes ute på Skåtøy.
De kan hun stå og snakke med og ta bilder av.
Ofte hørt: «Nei, skal vi kanskje vaske litt
her?», «Er det noen som
vet når
ni-ferga går?»
Bragd: Gikk på
en smell dag nr.
2 på jentetur i
syden, feis og
spydde på samme
tid på offentlig
strand dagen derpå,
og
ble værende fyllesyk resten av
uka.

Magnus Wåsjø, 3ID

Magnus er ein ekte bondegut, oppvokst og
boende på Wåsjø, noe de fleste regner som
halvveis til Gautefall. Han er over gjennomsnittet interessert i jakt og friluft, og har en
radar for dyr i nærheten, som ikke ligner
noe. Det er faktisk ganske imponerende. Han
har Kragerøs TØRRESTE humor, og han
sitter som regel og ler av seg selv. Han er

da morsom, det er ikke det, meeen, humoren er til tider litt intern, kun for ham selv å
forstå. Magnus har også fryktelig, fryktelig
lange bein, noe man trenger i skauane. Han
er sammen med søte Frida, og er heldig med
den. Han er en ordentlig god-gutt, og hadde
han ikke hatt ører hadde antakeligvis smilet
gått rundt hode på han. Han vandrer over skog
og hei, og sprer latter og glede på sin vei.
Ofte hørt: «Har du hørt om bonden som
tok helt av?», «Vet dere, den verste tortureringsmetoden er å få et drypp i hodet over
lang tid, da blir man gæren!».
Bragd: Medlem av Kroken og Wåsjø paintballag. Lol.

Frida Hals, 3ID

Fridzy Frogzy.
Frida har en..
tja, la oss sin en
nokså enkel sans
for humor, og med
hennes kjæreste er dette
obligatorisk. Vi vet jo alle at hen- nes far er
politimann, og som den lydige datter gjør hun
alt pappa sier hun ikke burde gjøre. Frida lærte
tidlig, av sine kjempe store brødre, at regler
er til for å brytes. Frida er en jente med store
ambisjoner, ho er sta og har kanskje et bitte
- bittelite snev av konkurranseinstinkt i seg,
i alt fra å vinne i Alias til å drikke flest øl på
kortest tid. Ho er alltid god og prate med, når
ting står på som verst, og de fleste av hennes
nære venner kan nok huske å ha hatt en eller to
lange samtaler med Frida, som har lettet litt på
humøret eller andre ting. Noen ganger kan man
finne Frida sittende i en krok med en latter som
er så smittende at man kunne dødd. Tårene
renner, ho skvetter og det kan til slutt vise seg
at ho ikke en gang vet hva ho ler av. Men det
gjør ikke noe så lenge ho ligger på gulvet og
ruller, og blir støl i magen dagen derpå.
Ofte hørt: «Ååherreguud, jeg får raptus!», «I
morres» («I da te morran», for folk flest)
Bragd: Kommer ikke unna en helg uten blåmerker, skrubbsår og andre skader. Gikk over
Lindtvedt, satt seg fast i gjørma, fikk hodeskader av et tre og ble seende stygg ut etter det.
Gikk seg vill på Tenerife, fikk hjelp av mann
på Irsk bar, men er nå heldigvis hjemme i god
stand.

Karoline Ekeland, 3ID

Denne sprudlende jenta ser du sjelden uten et
smil om munnen og latteren hennes smitter
alltid over på andre. Ler
du
ikke allerede, ler
du ihvertfall når
Karoline setter i
gang! For henne
er det ikke bare å
«ikke tenke før en
snakker» som gjelder, men også å ikke
tenke før hun SKRIVER,
og
hun er derfor en mester i å sende feil! Ellers er
hun ganske surrete til tider, det er ikke sjelden
man ser henne lete etter nøkler, lommebok,
mobil eller lignende(Les: som egentlig ligger i
lomma). Men denne livlige og glade jenta har
også en mørk side... Når hun først begynner å
klage over noe, ja, da stanser det aaaldri! Og
noe annet samtaleemne er bare å glemme. Hun
er linselus til tusen og på merkelig vis klarer
det søte fjeset hennes å dukke opp på de fleste
bilder. Den hemmelige forkjærligheten hennes
til Edward Cullen gjør henne mo i knærne av å
se på Twilight og hun drømmer utallige drømmer om han de neste dagene. Det er vel ikke
bare annet å si enn at denne jenta er søtere enn
sukker og litt av en fangst! Bill.merk. Hvem?
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Hva? Hvor?
Member of: Team Edward

Tonje Westgård, 3ID

Tonje er fra Bamble og det får hun høre ofte.
Sammen med Mikkel og Mikael utgjør hun
det beryktete Bamble trioen. Hun er den
snilleste og søteste personen som finnes,
alltid optimistisk og glad og
selv
når hun prøver å være
sur er hun bare søt.
Alle er avhenging
av Tonje og bilen
hennes, hun stiller
alltid opp ved fester
og noen ganger føles
det som om Tonje har
hatt lappen i flere år da hun
tar svingene på Gamleveien i 80 km/t. Hun
er mor i gjengen, passer på at det går bra på
fester og kjefter på de som skulker. (Martiiiinnn!) Hun er glad i dyr og liker også å stelle
med vennene sine, spesielt å klø folk i hodet.

Einar Andre Myrland Ekker, 3ID

En uuuuuutrolig deilig gutt:P som liker
bamsemoms! ^^ og som håper at kompisene
holder sammen, selv om vi ikke bor nære
hverandre! <3

Thomas Kalmar Rønning, 3ID
Jææævla årreit kar!

Hannah Jambak Varden, 3ID

Hannah er et godt eksempel på hva som kan
skje med en jente som bor i en liten rykteby
som Kragerø. Alt er sant da. Lover. Hun har
like mange maur i rumpa som en ku oppi
Hakkedal. Blir drita på én cider, og lever
livet som få andre kan. Alltid forsein og
kan si slikt som «Neeei, det var så fint vær
så jeg måtte bare snu og gå tilbake på vei
til skolen i dag». Liker ikke å gå med mye
klær. DAT ASS! Hannah «JATAKK» Varden.
«Herregud! Jeg har skifta
latter
IGJEN!»

Ida Williams,
3ID

Ida er en interessant en, hun liker
å forklare ting, ofte
litt for godt enn nødvendig.
Forklaringene hennes er ofte lange, nei, ikke
lange, surrete, eller nei, ikke surrete men
morsomme! Ida er en treningsnarkoman, men
ho liker også å bare chille. Ida liker å sove
lenge og er noen ganger liiitt treig, men det
går jo alltid fint til slutt. Frøken Williams
kan også være fryktelig glemsk, gjentar seg
selv veldig ofte uten at ho selv tenker over
det. Ida liker ikke å gå tidlig hjem fra fest,
hun blir igjen til det blir lyst, og går da som
sistemann fra nachet. Tyggis, det må ho alltid
ha, og hvis ikke ho selv har det, ja, da går ho
og spør alle ho ser, omnom. Ida kan ofte bli
misforstått når hun tuller, og blir ofte sett på
som en ekte blondine.

Lisa Williams, 3ID

Treningsnarkoman, liker altså å trene og er i
veldig god form. Hun er hekta på tyggis og
må alltid ha en tyggispakke i lomma, hvis
ikke ho har det løper hun opp i kantina for å
få tak i en. Lisa er en sprudlende jente, kan

være litt klønete, men hvem er ikke det? Hun
er heller ikke så god på
å
forstå tørre vitser,
kan ofte ta litt tid
før det synker
inn. Lisa kan
være god og ha
når man skal på
langtur med bil, og
det er mye trafikk og
vanskelige veier. Hvis man
ser bort
i fra at hun kjørte feil vei på E18, er hun en
smart jente altså!

Ida Howatson –
Motelldronningen, 3ID

I en ung alder startet Ida sin karriere innen
blogging, nemlig med www.hesterbest.
piczo.com. Siden den gang har hun vært en
hestejente, som har vært aktiv i ikke annet
en Pennyklubben. I en søskenflokk på 4, der
hun er den eneste jenta, er det ikke noe tvil
om at Ida er pappas jente, noe som igjen fører
til at hun fort blir skjemt litt bort, med hest,
båt, bil osv. Men hvem kan si nei til utseendet hennes? Ida driver
også med veldedighetsarbeid, nå
med barnevakt for
94-gutten Adrian,
og samarbeider
med Marte. Hun er
en født skjønnhet, og
har skills på flørtefronten, - din flørtepus. Arbeids- plassen er
ikke annet enn Classique,
og
garderoben er ikke
annet enn prikk lik
som Classique.
Mer utvalg enn
noen andre har
i tankene – som
kommer til gode
for vennene hennes.
Ida store drøm er å
bli
president i Norge.
Bragd: Hadde kofferten
stående ETT år etter
hun kom hjem fra
ferie.
Member of:
Drita’go

Thea Løvstad,
3PBA

Uansett hvilken dag eller tid på året det er,
kan du regne med at Thea ser smashing ut.
Hun har stil, og viser ikke annet i offentligheten. Thea er også et luksusdyr, og spanderer
gjerne på seg noen designerplagg og andre
eksklusive produkter i ny og ne – som du
ofte får se avbildet på bloggen hennes. Her
er du også så heldig å få se noen av de vakre
bildene hun tar, for ja, Thea er en flink fotograf, faktisk så flink at hun til høsten reiser til
London for å gå på universitet
(hun
står til og med for de
fleste av bildene i
russeavisa). Vi har
troa på at det blir
noe stort av Thea,
for det hun gjør,
skal bli gjort med
perfeksjonisme.
Ellers er hun glad i å ta
seg
en fest, men hun er absolutt ikke den første
du ser med hodet plantet i doskåla – i motsetning til resten av flokken. I en mer brisen
tilstand blir hun fort svært gjerrig, og vokter
over glasset som en hauk. Hun liker ikke å
bruke penger på drikke selv, men problemet

Øyvind Skoglund, 3PBA

løses fort, da det motsatte kjønn ofte ser seg
villige til å spandere på denne jenta. Hun er
en god venn, og det lurer mye mer oppi hodet
hennes enn bare mote, for ja, hun er også
reflektert.
Sitat: ”Er leppene mine røde nå?”

Øyvind er tidenes kommentator og må alltid
kommentere alt og alle. Han har vunnet
mange skytekonkurranser og snakker mer
en gjerne om jakt. Han er Arvid Henriksens
favorittelev nummer én og synes i likhet med
Arvid at stripete gensere er tingen. Han er et
skikkelig konkurransemenneske og tror også
at han er selveste Einstein. Alt er barnemat for
Øyvind! På en helt normal dag liker han også
å redde rådyr på skoleveien og han tar seg
gjerne en fest med spylevæske (les: heimbrent) når han kan.
Member of: Skauen in my <3

Maiken Eriksen aka Rapunsel,
3PBA

Maiken er god som få. Du skal lete lenge
etter en snillere og mer sympatisk jente.
Hun er et skolelys, men vet
også
å prioritere venner og
familie. Kan fort bli
tatt for å være fra
”SOS-barnevakten” da hun stadig
flyr rundt med
unger på alle kanter
til alle døgnets tider.
Hun tar vare på alle
og
enhver og kan vel også kalles for ”Mor
Theresa”. Vanligvis ser vi henne som en stille
person, som ikke har behov for å gjøre alt for
mye ut av seg, men hun sier ifra når det først
råder urett. Når Maiken har drukket en flaske
vin begynner hun å fnise, og etter hvert slår
hun sitt laaaange hår løst. Om noe ikke skulle
gå etter planen får hun som regel et aldri så
lite stressanfall. Hun karakteriseres med sitt
lange rapunzel hår og sin gjennomsnittsfart
på 120 km/t (les: ikke i trafikken!). Hun er
god som gull, kan forveksles med en engel,
og man kan jo spørre henne om det gjorde
vondt da hun falt ned fra himmelen.
Member of: SOS-barnevakten

Anne Helene Haugland, 3PBA

Anne Helene må være tidenes største PERFEKSJONIST (ja, med store bokstaver).
Hun kjennetegnes også med TTT (Ting Tar
Tid) og at hun er et realt skolelys. Hun begir
seg aldri ut på ukjente farvann uten å sjekke
dypet. Google er hennes bestevenn og bobla
er hennes kjæreste eiendel (baby). Hun elsker
alt som har å gjøre med
Apple, USA og mat
(matvrak nummer 2
med en forbrenning på 100). Hun
er alltid positiv og
ser som regel lyst
på alle situasjoner.
Reising er også en stor
del av livet hennes og kanskje
det er
her hun har lært all tilleggskunnskapen hun
har? (For Anne Helene kan svaret på alt – hun
er et vandrende leksikon). Hun klarer alltid å
skape godt humør blant dem hun omgir seg
med og gliset er alltid klistret på! Til slutt må
det også nevnes at hun har en forkjærlighet for
”dupeditter” av alle slag – både tekniske og
”bil- dubeditter”.
Member of: TTT

Marie Wefald,
3PBA

Marie er en skikkelig energibunt av en
jente og har alltid en eller
annen fritidsaktivitet i gjære. Noen av aktivitetene hun bedriver er blant annet korpsspilling, barneteater og skyting i skog og mark.
Hun elsker ”Mot i brøstet” og ”McGyver”.
Hun er aldri redd for å si ifra og ordner alltid
opp hvis et problem skulle oppstå. I tillegg
er hun sta som et esel men har samtidig et
hjerte av gull og tidenes smil. En skikkelig
godjente!
Member of: Skauen in my <3

Simen Rosland, 3PBA

Simen liker å ta seg en dukkert på fylla og
elsker grønne jævler. Han er klassens humørspreder og smiler alltid. Morten Ramm er
forbildet hans.

Elisabeth Glenne Knudsen,
3PBA

Er ei blir og positiv jente. Jobber man
sammen med Elisabeth omoppgaver, blir det
ALLTID mer skravling enn jobbing. Hun har
stadig en og annen historie å fortelle, særlig
om den ville porsgrunnstida.

Silje Dericham Gundersen, 3PBA

Lattermild jente i
joggebukse, dott på
hodet og iPhonen rett i
nærheten. Silje tar det rolig og
sparer
alt arbeid til siste liten. I helgene er grøftekos
svært aktuelt. Og søndager dagen derpå er
det best og ikke kontakte denne jenta. Som
regel er det et og annet famileselskap på
disse søndagene, da hun helst vil trekke dyna
langt over hodet og stenge verden helt ute.
Til slutt vil vi bare nevne at dersom Silje tar
buss, vet alle at hun ikke havner der hun skal.
Ca. en time unna målet. Retningssansen er
vel ikke helt på plass?
”Å jeg så forbanna!”

Marlene Therkelsen, 3PBA

Marlene er en veldig hjemmekjær jente og
er også flink til å bemerke seg dette uttalige
ganger om dagen. Hun elsker
Pepsi
Max og jobber stort sett
hele tiden Neslandstunet Vel. Hun
snakker også mye
om ”sykepleier`n”
og sovner stort
sett alltid i timene
på skolen. I tillegg
er hun glad i interiør og
er
tidenes planlegger (les: må ha lister på alt).
Hun har alltid et smil på lager og alltid en
kommentar på lur.
Member of: Drangedal in my <3

Cathrine Aspnes, 3PBA

Cathrine er en jente man hører på lang vei.
Med snus i ”kjeften”, bena på bordet og
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mobilen like ved, tar denne jenta livet helt
med ro. Cathrine sier
aldri
nei til en fest, og
snakker ofte rett
fra levra. Hun
ypper stadig på
seg folk, og spesielt hvis hun er
full. Og da gjerne
sivile politimenn.

Tonje Gregersen, 3PBA

Tonje tilhører gruppen som ofte starter
dagen litt for sent, og dette viser seg til tider
i humøret hennes. Men til tross for dårlig
humør, har Tonje bestandig mye å fortelle, og
spesielt mandagsmorgen når hun har vært ute
på Gautefall i helgen. Får du mot all formodning tak i henne en lørdagskveld, får du også
gleden av å snakke med halve vennegjengen
hennes. Sånn sett er
hun ganske snill.
Men Tonje er
også svært
skoleflink. Hun
hjelper ofte
medelever (Elisabeth og Silje)
med oppgaver, og da
spesielt matte.
Sitat: ”Fløtt beina dine!”

Martine ”Martinemus” Marigård,
3PBA

Martine er ”byjenta” fra Tåtøy. Overnatter
støtt og stadig i den store by,
spesielt
da hos Nini. En super
jente med mye liv
i – det går ofte
en flaske vodka
eller to på
vorset. Følgende
av dette kan være
alt fra en hyper
Martine til tårer, spy,
anger, blotting… say no more. Tross for alle
fyllekulene og harde helger falt hun og brakk
beinet tvers av i EDRU tilstand. Og fikk den
av igjen en uke før russetida!!! Skytsengel?
Yes. – Og vi som håpet vi kunne parkere på
”Handicap”. I timen er hun ofte sett med sitt
brekte bein på bordet og Beverly Hills på
dataskjermen. En herlig jente som har gode
evner til å lytte – og enda bedre evner til å
preike! Tendens til å havne i en del ”uheldige” situasjoner..
Sitat: Vet du hvem som prøvde seg på meg i
helga?!
Bragd: Brakk beinet en søndag… på vei hjem
fra jobb – utenfor inngangsdøra si.
Member of: House of mouse

Nini ”Ninimor” B. Jørgensen,
3PBA

Nini er en underholdende gledesspreder og
sees sjeldent uten martinemus! Men .. de
senere ukene har hun byttet
ut musa med penis
– nemlig den nye
kjæresten hennes!
Denne jenta lar
ikke en fest gå
forbi - og hun
har alltid med seg
en flaske vodka eller
to … eller tre! Hun har

en stygg tendens til å ta vare på brukte snus
for å gjøre jævelskap
i
russetida! Sammen
med ræser ronning
sparte de en hel
godteri-boks
med brukte snus,
som Theo kom
til å kaste i søpla..
det kommer du til
å
angre på gutt.. en vakker
dag.
Alltid holdt fester opp i gjennom, som alltid
har endt med politibesøk. Ble ikke særlig blid
dagen etter vi hadde hatt nach hos henne, og
hun fant ut at Sylvi hadde hatt overnattingsbesøk på sofaen hennes.
I
senere tid har hun kun
hatt VORS. – spyr
som en gud, men
det stopper henne
ikke.
Sitat: ”Å kjæære
tiii å daær”, ”Kan
du hjelpe oss theoo?”
Bragd: Lei av skolen.
Måtte operere mandlene – borte en uke (gyldig fravær) … og ei litta uke til.
Member of: House of mouse

Stian ”Stulvi” Jensen, 3PBA

Stian er en av gutta – og sier ikke nei takk til
en fest. Men da han fikk seg kjæreste endret
dette seg kjapt. Han er svigers drøm – og er
en RÅ snekker, noe svigerfar selvfølgelig
benytter seg av. Denne tidligere Skåtøy-beboeren har nå (utrolig nok) blitt en Tåtøy-beboer.
Til tross for at Stian fremstår som en kjekk,
tøff kar – blir han en
liten
uskyldig gutt dagen
derpå. Som en liten
”valp” som sviger
sa. Han er flink
på skolebenken
og når de andre i
klassen begynner
å klage slipper han
klørne ut og vi får ofte
høre kommentarer som ligner; Ta det senere
da, ikke klag, bare hør – følg med!” noe som
viser seg å ikke være fullt så populært.
Ellers blir han ofte sett i den freshe sølv-grå
golfen til Sylvi.
Sitat: ”Skal jeg sjekke om jeg er i minus på
kortet da, tru(?)”, ”Det
klør
så jæveliiii!”
Bragd: Glemmer
alltid å ringe
legen… Men har
alltid vondt her
og der .. og der ..
ooog der. Og der.
Member
of:
Sluts
with
nuts

Martine Jørgensen, 3PBA

Kongsdattra fra Lindtvedt som er mamma
om dagen og Cascada om natten. Martine er
soon-to-be fotballfrue, noe som passer bra, da
fotballfrua i Siljan er hennes største forbilde.
Vi vet alle at Martine er en pliktoppfyllende
singspi-jente, men innerst inne gjemmer det
seg en hvesende røyskatt som lengter etter å
komme fri. Gjennom sin ekstreme frykt for
svaner holder hun seg unna alt som flyr, men
i førersete i audien råner hun mer enn de fleste. Martines største drøm er å bli sangerinne
på Kiel-ferga der hun skal opptre med diverse
Carola sanger. Om du vil få Martine i bakken
er det bare å gi ho en snus, så snakkes vi i
grøfta! Martine ler seg ofte “mest-i-hjæl” og
vi er utrolig glad for å ha denne sprudlende,
morsomme og gærne jenta som en del av vårt
russekull.

på skjermen. Hun er en herlig jente som alltid
stiller opp uansett hva.
Sitat: ”Stian, du husket bilnøkkelen?!”
Bragd: Skulle i bursdag på Skåtøy Cafè,
drakk en flaske hot´n sweet på vorset, sluknet
i det hun satt sine bein på land og fikk aldri
sett bursdagsbarnet eller noen andre som
befant seg inne i festlokalet. Hele kvelden var
svart… Dagen derpå var vond.

Annelene, 3PBA

Sannidalfanten uten like. Hun sier alltid ja
takk til en fest, men misforstår ofte vorset
og tror det er festen, og når festen kommer
har hun allerede slokna. Er du heldig, holder
AnneLene ut langt utpå natt, og ofte hørt
da er ”nach i Sannidal”. Annis er hard på
flaska, og kommer en vakker dag til å gifte
seg med HOT’n’SWEET flaska, på del med
kristine. AnneLene er en søt drilljente, som
har vært aktiv i speideren, korpset, singspi,
juntos (dette sier mye om henne, lol). Hun
tar skolen med ro, og har fått tanken på at
selv om karakterene er nærmere en kan hun
uansett betale seg inn på BI.Trofast som hun
er mot jobben sin, tvinger hun nesten mat fra
Sannidølen på oss.
Bragd: Sovna på vors kl. 19.00 pga. at hun
var for full. Spilte hemma gjennom hele
russerevyen

Jenny Salvesen aka ”Tante
Jenny”, 3PBA

Den svenske skjønnheten from the wild west.
Jenny er en humørspreder, spesielt i fylla, da
hun med eller uten gips slår ut håret og inntar
dansegulvet med storm. Med sin til tider litt
distre væremåte kan hun komme med mange
morsomme spørsmål. ”Skal du slå hjul nå?”
Jenny er en ivrig turgåer og er aktiv med i
speidern. Dermed er sommerens høydepunkt
for Jenny speiderleir i skog og mark.
Member of: Drita’go

Vetle Gare, 3PBA

Drangdølingen som er den verste av de alle...
denne skapningen er full av dritt og har alltid
noe ugang på lur.
Denne gutten er med på alt av fester han
kommer over, og er ute hver helg. Han er
klassens klovn, finner alltid på noe, og de få
gangene det ikke er han får han skylda får det
også.. Han vet ikke om noe som heter mellomting, alltid like full, og ender som regel
med å slå hue i en doskål!

Karina Valbø, 2HEA

Kristine Rønning aka krisa, 3PBA
Kristine er det man kan kalle en fant fra Sannidal. Du ser henne med crocs, Esso jakke
og vikingdressen råne rundt i kjerra si stappa
av bounds. Hun er en av Rønningene, og tror
hun tåler alt! Men dessverre, hun ender i en
grøft. Kristine tar jobben sin på Esso svært
høytidelig, og i 10tiden kan du kjøre forbi
Esso, og se pliktoppfyllende Kristine stå der
med refleksvesten sin. I de siste ukene før revyen, var Kristine en nolifer uten like - fordi
alle vennene hennes var så kule og var med
i den. Kristine er verdens artigste menneske,
en dag med henne - og du har trent magemusklene for flere uker fremover. Hun er en søt
og pen jente, og vet hvordan det skal brukes
for å få gratis drinker på byen! Kristine er
et surrehue uten like, men har endelig fått et
system - stapp alt inn i bilen.
Bragd: Stjele en søppeltralle i Syden. Ta på
en barnering for 3åringer rundt magen, som
endte med at Maren og Anette måtte ta frem
saksa. Kristine uttrykker seg for å være så
lite kristen som det går an, men innerst inne
vet alle at hun vil tilbringe hver fredag på
bedehuset
Ofte hørt: ”Kjæææææretid”, ”nå kålær jeg
snart om!!”

Karina er bestandig blir og glad, men også
ganske treig og glømsk. Og rett og slett en
skikkelig rotekopp!
Hun støtter bestandig vennene sine fult ut!
Ei morsom snuppe som bestandig har en
kommentar på lur.
Karina er veldig avhengig av mobilen sin, og
får panikk når ho mister den (noe som skjer
ofte..).
Ei skikkelig godjente som liker å snakke med
alt og alle! :-)

Ann Charlott Isaksen, 2BUA

Ei ordentlig koselig og skoleflink jente. Det
er ei jente alle kan stole på og hun stiller
alltid opp.Hvis du trenger en skulder å gråte
på er denne skulderen å anbefale.Ei riktig søt
jente.
Member of: skolelyst og singstar.

Annikken Vikersveen Thorsen,
2BUA

En virkelig ordensjente med et søtt smil om
munnen! Hun er alltid en du kan snakke med
og gir deg tips til kanskje noe du ikke vet
selv. Alltid en smartAZZ som kan
det meste, tror de fleste.
Member of: kjærleik og fred

Kristine Aasgaard, 2BUA

Vilde Pedersen, 2HEA

Katrine Skilbred, 2BUA

Sjokolademumsen vår! Vilde MÅ ha minst
en sjokolade hver dag (kanskje derfor hun er
så søt). Har hun ikke penger til sjokolade, så
skriver hun statuser på face om at andre skylder hun sjokolade. Og pass på facebooken
din når Vilde er i nærheten, for hun klør i fingrene etter å facerape deg! Vår lille, blonde,
guttegærne sukkerklomp! Som forresten også
er singel (hint-hint!).
Du er super du Vilde!

Therese Dalene, 2BUA

Therese er en herlig jente som sprer liv og
glede rundt seg, det er umulig å ikke like
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Ida er en finfinjente som alltid er i godt
humør. Ho elsker musikk og er kjempeflink
til å ta bilder. Ida er mester på å snakke før
ho tenker, noe som ofte resulterer i at vi som
hører det får oss en god latter. Ho har masse
selvironi, noe vi liker utrolig godt med henne.
Når Ida har bestemt seg for noe blir det sånn,
ikke snakk om noe anna!

Vilde er den lille, snille og uskyldige jenta
alle liker. Men har nå nylig tatt tatovering
og blitt en skikkelig partyløve! Ho er veldig
flink til å danse, spesielt når vi bruker autodance! Vilde er ei søt og livlig jente. Faste
nista hennes på skolen er rundstykke med
baconost. Noe vi hører Vilde si ofte er;
er håret mitt flatt??
Det er mye fart i Vilde, ho klarer aldri å sitte
stille!

Vilde Monsen, 2HEA

Byggmester Katrine, kan det fikses? Byggmester Katrine, klart det kan!
Katrine er snekkern av jentene. Og måtte
bruke kunnskapene når ho måtte fikse sofa’n
etter en vill hyttetur!
Katrine drar det helt ut når ho drikker, og
hender det går litt for langt, som f.eks. på 18års dagen sin. Hun hadde det veldig kult på
gulvet, fram til klokka 23.00, woho! :-) Men
du ska vite vi er glad i deg, søta <3

Member of: House of mouse
Sylvi slo jaggu meg gjennom som president!
Hun er god jenta fra Tåtøy som vet åssen
man skal kose seg. Hun er en utrolig sterk
person som overvinner det meste. Det er mye
liv i denne jenta, og du blir bare i godt humør
av å være med henne. Koser seg som regel
med en flaske HVIT vin eller to på vors. En
sjelden gang slår hun til med Hot’n sweet,
som ikke alltid ender like greit. Da kan det
ende med mye krabbing og rulling rundt på
bakken. På skolen ser man som regel de to
turtelduene ved siden av hverandre og holder
hender, med Mac ‘en på pulten og facebook

Ida Marie Helvin, 2BUA

Hun er en søt og grei jente. Hun sier aldri nei
til en fest, og fyllebilde er kult. Er det noe
hun er så er det facebook-slave, leiter du etter
Kristine finner du hun der! Det eneste hun
ser frem til nå er å bli 18
år så
hun kan «partyhard»
på
byen. Sist men ikke
minst så er hun
helt råååå!
Sitat: ”Være med
ut og ta en røyk?
Nææ, orker ikke
det nå asså!”
Member of: team slask

Katrine Bastnes, 2BYG

Sylvi ”Stulvi” Eikenes, 3PBA

hu. Hun er også en mester i å legge fra seg
ting og glemme hvor hun har gjort av dem “åneei, hvor ble det av mobilen min?!” er et
daglig problem for Therese.

Katrine er en kjempe koselig jente som ikke
er redd for å si hva hun mener. Ho er dørvakt
på Onkel Oskar, men når ho ikke er på vakt
drar ho den helt ut! Dansing, drikking og fest
er best! Katrine er glad i spenning og morro,
og er alltid med på det værste! Ho elsker å
være på vannet, og bor gjerne i koggen, med
vinflaska i hånda, bonskiiii
Sitat: ”Åå fy faen, er så trøtt as.
Vil hjem nå.”
Member of: Team
Slask

Åpent glassverksted 10-16 (14)
Andølingen 2 / øverst i Kirkegata
Blåste bruksgjenstander og kunstobjekter / gaver
til alle anledninger / firmagaver , evt med logo
/ dekkeserier du kan samle til ///
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RUSSER

”TIL VERDE
Fra i høst har en gjeng med glade og entusiastiske russ jobbet hardt i utallige timer, helger og
flere ferier for å lage en spektakulær russerevy.
De har hatt mye motgang, som blant annet tyveri
av revytekster og mye frafall, men kjernen som til
17. april brakte det løs. Et spent publikum gledet seg til å se om årets revy virkelig kunne føre dem til verdens ende – for det var nemlig det som var årets røde
tråd; ”Jordas undergang”.
Revyen var spekket med egenkomponerte sanger og danser av god kvalitet.
Applausen var spesielt stor da 10 energifulle jenter danset etter Lady Gagas
sang ”Judas”, utkledd i svarte drakter og glitrende masker med svingende
hofter og et storslått lysshow.
Morsomme sketsjer med god innlevelse fra skuespillerne kunne også
revyen by på.
En sketsj som slo spesielt an var ” Unge mødre”. Her fikk Kroken og
Tåtøy virkelig gjennomgå, men på en ypperlig måte. Skuespillerne klarte
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REVYEN

ENS ENDE”
slutt stod igjen beviste at alt det harde arbeidet
var verdt strevet. Revypremieren var i år også
veldig sen, men den som venter på noe godt
venter som kjent ikke forgjeves!
virkelig å spille ”prototypen” på en ”krokunge” og ”tåtøyfant”. Andre som fikk
gjennomgå forholdsvis mye var blant annet noen av Kragerøs politikere og lærere
på Kragerø videregående skole. Skuespillerne var usedvanlige like karakterene
de skulle spille og hadde absolutt klart å fange personenes typiske trekk. Dette
resulterte i mange latterkuler blant publikum.
Det må også nevnes av Maren Barland (utkledd som blant annet en jordklode), var kveldens stjerne og ga mye av seg selv.
Det eneste vi kan ”trekke for” er at vi skulle ønske revyen var litt lenger.
Ellers: Takk for en fantastisk forestilling!

Kragerø visker om tomhet og stengt
En åpen dør kunne vi trengt
Det skjer ikke i Kragerø
Kreativ galskap satt i system
Oppgaven er ekstrem
Det skjer ikke i Kragerø
(Jeg vet ikke hvorfor jeg snakker som Ari Behn…..?)
Men jeg vasker melankolikken vekk
Med mine unge, kjekke trekk
Men det skjer ikke i Kragerø.
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Navn:
Alder:
Sivilstatus:
Beste russeminne:
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Unn Martinsen
56
Singel
Grisefest på Breilia Gymnas
i Hammerfest. Eller vænt no
litt, het det det? Ja, æ trur det.

Det er endelig tid for det vi alle hadde ventet på så altfor lenge. Klokka var to små minutter på tolv da to
spente (og kanskje litt smånervøse) redaksjonsmedlemmer sto utenfor det beryktede rektorkontoret som
nå var beleiret av (du-du-du-durudu) EN SAME!! Vi kunne høre joiking lang vei, og duften av reinsdyrstek
og joikakaker pirret neseborene våre. Vi banket forsiktig på døra, da et blidt Buorre beaivvi (god dag
på samisk, red.amn) fant veien under dørkarmen og inn i ørene våre. Vi tok et dypt pust, sjekket sveisen
og armhulelukten og begav oss inn i Kautokeino.

EKSOS
RYPA
Da vi setter oss ned ved det rektangulære bordet på kontoret hennes, mottar
vi et fast håndtrykk og et vennlig smil. På tross av denne tilsynelatende rolige og behaglige oppførselen aner vi et hint av nervøsitet bak de kledelige
smilerynkene. Spørsmålet vårt om å få ta opp intervjuet blir raskt avslått,
og istede vil Unn gjerne lese gjennom spørsmålene.
- Det vil æ ikke svare på…. Hm, ikke det hæller….. DET vil æ
I ALLE FALL ikke svare på!
Vi ser ned i bordet. Skammen over at spørsmålene var for drøye skyller
over oss. Men vi kan ikke gi oss nå, vi er så nær, så nær.
Bazé dearvan.
- Ja, Unn, hvorfor valgte du egentlig å flytte
akkurat hit til Kragerø?
- Vell, æ hadde vel rett og slætt lyst te å flytt. Æ har jobba i 30 år i Finnmark, og nå som guttane mine er blitt voksne var det til for å prøve no nytt.
Æ ønska å flytte nær Oslofjorden, og da æ fikk tips om ledig ræktorstilling
ved Kragerø videregående skole var æ ikke sein me å søk.
Vi smiler og nikker forstående. Spør så hva hun syns om byen så langt.
Svaret er akkurat hva to patriotiske Kragerøungdommer kunne ønske seg:
- Byen er vældig koselig. Dessuten kjæm æ fra ei kommune med bare
4000 innbyggera, så dette er jo nærmest ein storby! (LOL)
Æ kjøpte dessuten også hus før æ hadde sett byen til og med.
Kun 4 timer i båt hadde hun tilbrakt i Kragerø i fjor sommer før hun flyttet hit. Vi ler fortsatt av det faktum at rektor ser på Kragerø som en storby.
- Hvordan syntes du skolen vår er?
Er ting slik du forventet deg?
Den tidligere opplæringssjefen i Finnmark smiler fornøyd. – Videregående
Telemark e ganske så lik som Finnmark, læreplanen og så videre.. Her i
Kragerø e elevane høflige, hyggelige og det e et rolig miljø. (LOL tenker
vi igjen. Bare vent til russetiden kommer!!) –Dessuten e det god plass her
på skolen, faste klasserom, fleire døra og fin bygning. Dessuten har vi ei fin
kantine som fungera som eit naturlig samlingspunkt.
Da vi spør om hvorfor hun tror akkurat hun fikk stillingen som rektor, ler
Unn lurt. Hun ber oss spørre fylkeskommunen, men legger til at hun har
god kvalifikasjon, og at ho liker å være nær ungdommen, nær resultatet.
Unn legger særlig vekt på at hun vil være synlig for oss som elever. Dette
vil hun gjøre ved å besøke klassene minst en gang i halvåret (LOL). Hun
forteller også ivrig at da hun var og besøkte TIP-klassen og fikk vernesko i
størrelse 37.
– æ kan til og med ta de på for dere om dere vil! JA, jubler vi!

Vi føler det har blitt nok skoleprat, og bestemmer oss for å bevege oss mot de litt
mer vågale spørsmålene. Eller, vågale og vågale.. Unn strøyk jo både spørsmålet
om hvilken lærer som har finest rumpe og hvordan det er å overta etter Johs Eide…
- Hvorfor valgte du navnet
”Finnmarksjenta” på twitter?
- Fordi æ e Finnmarksjente væll! Men æ e ikke vældig aktiv. Facebook er litt mer
min greie. Og google pluss. Det er æ inni!
Vi skjønner ikke helt hva som skjer. Vår middelaldrende rektor har god peiling
på sosiale medier vi, ungdommen, ikke engang har hørt om.
Rødmende og flaue skynder vi oss over til neste spørsmål som
forhåpentligvis kan snu situasjonen.
- Hvor mange kjærester har du hatt?
- Nei, æ har berre hat en seriøs kjæreste, nemlig mannen æ gifta meg med. Vi
møttes da vi var unge.
Det blir svært naturlig for oss å gå videre med spørsmålet om hun syntes det er
noen kjekke menn i Kragerø, noe hun ler av, og sier det er mange kjekke og hyggelige menn i Kragerø (OBS ALLE SINGLE MENN; kjør på!)
Til slutt velger vi å spørre Unn om hva hun mener om fenomenet ”russ”. Er hun
klar for en heidundrane feiring i mai?
- Æ skakke ha no feiring. Det ska skje utenom skolen, altså blir det
karakterisert som privat aktivitet. Æ håpa på hyggelige sammenkomster og gode
vennskap. Dessuten forventa æ at russen oppføre sæ! (LOL) Æ syntes også det er
veldig viktig å passe på hverandre. Det er mitt store budskap til dokker; ta godt
vare på hverandre! Noen velga å prøve nye ting, og dere som medruss må være
ansvarlige for hverandre. Dessuten vil jeg gi dere en pekefinger mot drikking og
bil- og motorsykkelkjøring.
Vi nikker enig. Trekker pusten, men før vi er klare for å svare at selvfølgelig skal
vi være forsiktige osv, tar rektor til ordet igjen med ny giv og entusiasme. – Vet
dokker forresten at æ har tung motorsykkellappen? OG snøscooter. Æ har ikke
kjørt på en stund no da, for æ har ikke egen, men æ e frøktlig god te å sitte på!
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Vi kan ikke unnlate
å takke...
Jan-Terje Arntsen:

Takk for at du har lært oss hvordan vi kan gjennomføre det perfekte drap

Liv Westgård:

Takk for at du innførte livshistorien din inn i treningslærepensumet

Brith Venemyr:

Takk for at du lærte oss at det alltid finnes en grunn til å komme for sent

Anne Lise Kveldsvik: Takk for at vi nå kan skrive masteroppgaven din for deg
Gotfred Nilsen:

Takk for å ha vist oss at man kan bruke kroppen til å illustrere så mangt

Olav Drevland:

Takk til deg, som lærte oss at Fox, Troika og Gullbrød kan heve en karakter

Unn Martinsen:

Takk for at vi fikk juleferie en dag før vi skulle fordi du måtte reise nordover

Arvid Henriksen:

Vi kan vel ikke takke deg nok for alle sidesprangene

Eva Penzo:

Takk for å ha lært oss om skikk og bruk, og at beina ikke tilhører bordet

Asbjørn Eikaasen:

Takk for at du har advart oss mot mannlige lærere

Gustav Rosland:

Takk for at du lærte oss at man godt kan ta en uke fri til elgjakta, men at man
må ringe politiet før man skal skyte opp vannraketter

Arne Fred Solbekk:

Takk for at vi nå vet at vi ikke kan stole på spåkoner

KLÆR • VESKER • ACCESSOARER
RÅDHUSGATA 1 • 3770 KRAGERØ
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Alternative sjekketriks

6 PÅ SKOLEN

Hva heter du?
Frode Løvik,
17 (2bua) Helle
- Hva heter du?
Ja altså, jeg
svarte jo på det
i stad.

Kristian
Larsen Alstrup,
18
(2id) Helle
- eg heter Kristian L.A, funny!

Malene Hafsund, 17 (1tip)
Hafsund
- Det er
Malene!

La oss først gjøre én ting klart her – sjekketriks funker bare hvis jenta eller gutten du bruker dem mot er mer en gjennomsnittlig dum, drita eller har en dårlig
dag. De kan også slå an hvis du selv ser utrolig bra ut. Her kommer en guide for
de som vil uttrykke sin personlighet med litt mer alternative replikker!
Sjekketriks for de creepy og de med et mørkt syn på livet (Gothere, emoer eller generelt depressive folk)
”Gå på date med meg, ellers tar jeg livet av oss begge”
”Jeg er en vampyr”
”Kan jeg låne litt sort sminke av deg?” (Kan fungere på begge kjønn dersom de også er gothere)
”Har jeg sett deg i en begravelse før?”
”Si meg, er hjertet ditt like sort og kaldt som øynene dine?”
”Stemmene i hodet mitt ville at jeg skulle gå og snakke med deg.”
Sjekketriks for nerder/geeks
”Ble kroppen din smidd av Sauron? Den ser så kostelig ut”
”Liker du matte? Hva sier du til at vi subtraherer klærne dine, og adderer en seng? ”
For de litt spøkefulle
”Isbjørn. Åh, unnskyld, jeg ville bare si noe som skulle bryte isen.”
”Tror du på kjærlighet ved første blikk, eller skal jeg gå forbi igjen? Eller kanskje hente brillene dine?”
”Skal vi dra hjem til meg og gjøre alle de tingene jeg uansett kommer til å fortelle vennene mine at vi gjorde?”
For de litt mer dristige
”Hva er stjernetegnet ditt? Er det ”Kan Jeg Ta Deg På Rompa?”
”Du vet hva de sier om gutter med store føtter? Ligg med meg”
”Roser er røde, fioler er blå, kan jeg gjøre deg gravid nå?”
”Skal vi spille Stein, Ta av deg alle klærne?”

Emma
Thorstensen,
16 (1stb)
Kilen (eller
Kragerø, da)
- Det er da
fortsatt Emma.
Bra at dere gjør
narr av KV
forresten,
det trengs!
Vemund Jonassen, 17 (2bygg)
På sjåen
- Har dere ikke
noen andre
spørsmål
enn det?
Seriøst?

Nora
Eikeland, 17
(2sam) By`n
- Nora,
skaphora!

For de veldig religiøse
”Skal vi stikke og gjøre noe syndig (eventuelt haram)?”
For gutter i utlandet (fordi de funker best på engelsk)
”Do you have a little (insert your ethnicity) in you? Would you like some?”
“Hey baby, wanna come to Myspace and Twitter my Yahoo ’til i Google all over your Facebook?”
For nerder I utlandet
“I’ll treat you like my homework, put you on the table and do you all night long”
Vi tar ikke ansvar for eventuelle blåmerker, traumatiske opplevelser eller mislykkede førsteinntrykk. Lykke til
med sjekkingen!
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Kjære Brith,

TIL EKSAMENSSTRYKERE

du holder alltid på med ditt
Vi liker deg så godt, så godt,
å ha deg som lærer er veldig flott
Men når klokka ringer sitter vi alltid utenfor en låst
dør
Brith, hvorfor kom du ikke før?
- ”Det var ikkje min feil altså, men bilen streika”
- ”Det var ikkje min feil altså, men vekkerklokka
ringte ikkje”
- ”Det var ikkje min feil altså, men jeg måtte slå av
en prat med noen i gangen” - ”Det var ikkje min feil
altså…” Men en dag skjedde noe vi alltid vil huske siden; Brith kom før tiden! Klokken var
halv, timen skulle
begynne om fem og tross hennes framkommelighetsproblem, stod Brith i døren,
og utbrøt så: ”Begynte ikkje timen fem på?”

Det går bra til slutt
jeg vet det svir som et papirkutt
Men du kan ta opp fag igjen
kanskje gjøre dem til din venn
Hvis du ikke kan og vil
er det mye annet du duger til

Vi beklager…
- Alle gramatik leifer såmm ær blitt jort i denne 		
avisa
- At Norge ligger på feil breddegrad
- Eurokrisen
- Berit, Cato, Dagmar, Emil og alle naturkatastrofer som har og kommer til å inntreffe
- Sexskandalene til Frp
- At Wordfeud får mer oppmerksomhet enn
lærerne
- At realfagsklassen fikk tur til Spania, mens

-

samfunnsfag bare fikk dra til Oslo
Jordas undergang
Global oppvarming
Den skjeve fordelingen i verden
Rektor, vi vet at du ikke er same
At dagens ungdom ikke er som før
At facebook har ødelagt karakterene våre
… det samme gjelder russetiden
Alt som får deg til å føle deg nedfor
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Du kan jobbe på Rema 1000
kanskje løsne litt på blusen
Eller starte en kafé
Toro brownies funker dét?
En oppmuntring: ikke glem
Du kan være russ igjen!

TAPT OG
FUNNET
- Hvem tok jomfrudommen min i et
doavlukke på Galeien natt til 1. mai?
Dusør utleveres Bill. mrk.
- Gikk fra forstanden på vors fredag første 		
februar.
- Russ fant seg selv igjen dagen derpå.
- Sorgen druknet i alkohol sist lørdag.
- Leteaksjon etter Måte pågår fortsatt.

§001-Liten smokk
Kline med en førstis
§002-Truselappen
Sitte en hel time kun iført
undertøy
§003-Snurrebass
Kjøre ti runder i en rundkjøring
§004-Vinkork
Drikke en flaske vin på 30 minutter
§005-Farriskork
Holde seg edru hele russetida
§006-Lovehearts
Klemme 100 personer på en dag
§007-Refleks
Ha radarkontroll med hårføner og
refleksvest i 30-sona
§008-Blomst
Ha seksualundervisning i en førsteklasse time på vgs (det skal også
demonstreres)
§009-Rød blyant
Få kjæreste i russetida
§010-Kors
Si ”halleluja” til alt læreren sier en
time
§011-Kvittering fra legesenteret
Sjekke seg for kjønnssykdommer
§012-Kvist
Sitte en halvtime i et tre før skolen
starter

§027-Stoffbit
Ha russebuksa på gjennom hele
russetida
§028-Etiketten
Drikke en 0,33l øl uten å bruke verken hendene eller å få assistanse

Ha sex i skogen
§049-Hundebein
Leke hund og bjeffe foran hundematen i en matbutikk
§050-Loffskalk
Ha loff som sko en hel skoledag

§030-Pornobilde
Svare med å lese høyt fra et pornoblad når læreren spør om noe faglig
i timen

§052-Mentospapir
Løpe gjennom en bil (baksetene)
når bilen stopper

§072-Legokloss
Spander is på en hel barnehageavdeling

§092-Drink-paraply
Komme inn på 20års sted med
russebuksa

§053-Flaskeåpner
Spandere øl på en i russestyret

§073-Bit av noteark
Bestill mat med melodien ”Lisa
gikk til skolen”

§093-Siste røyken
Røyke 19 røyk på en time

§031-matpapirbit
Spise lunsj på lærerværelse
§032-Hubbabubbapapir
Ha en hel pakke hubbabubba i munnen en hel skoletime
§033-Kronestykke
Kjøpe en kasse øl med bare kronestykker
§034-Ispinne
Bade før 1.mai
§035-Kvikklunsjpapir
Polferden, gå på ski til polet

§054-Gul blyant
Spandere en øl på knutesjefen
§055-Teipbit
Gå bundet eller teipet sammen i par
en hel skoledag, både armer og ben
§056-Fisketråd
Fiske i blindtarmen
§057-Julekule
Gå rundt et tre i offentligheten og
synge julesanger

§060-Etiketten
Spise frokostblanding med øl

§019-Salt sild
Gå med en fisk i bånd, snakke alvorlig med den, late som den er syk
og spørre etter lege
§020-Lyspære
Ha en alvorlig samtale med en
telefonstolpe i 5 minutter
§021-Lekebil
Kjøre i 30km/t fra skolen og til
Volum
§022-Seigmann
Løpe naken gjennom tunnelen
§023-balsamettikett
Gå inn i en butikk med håndkle, vått
hår og spør etter balsam
§024-Tomflaske
Fylle bensin på bilen for minst 30
kr, og betal med tomflasker
§025-Monopolpenger
Prøve å betale med monopolpenger
på butikken
§026-Ølkork
Drikke en kasse 0,33 litere på 24
timer.

§041-Kinobillett
Hold et stand-up show i minst 5
minutter før filmen starter
§042-Etiketten
Spis en boks med kattemat på 5
minutter
§043-Sneipen
Bomme en røyk av en medruss og
knekk den foran han/henne og si
”røyking dreper”
§044-Ostepopp
Spis en hel pose ostepopp på 7
minutter
§045-Sikkerhetsnål
Be om sextips fra moren til en venn
§046-Plastikkpose
Ha sikker sex gjennom hele russetida
§047-Sure føtter (smågodt)
Følge etter en random person hele
midtfri (gjerne flere sammen)

§076-Sammenkrøpet ark og
RESPEKT
Være med å rydde etter ”rød-dag”
på Berg

§078-Kort
Spill klespoker i kantina på skolen

§038-Spiker
Bygge et fort av alle stolene og
bordene i kantina og krige mot de
andre spisende

§040-Terning
Gå på bingo og rop ”YATZY” hver
gang den som jobber der sier et tall
man har på arket

§075-Kjetting
Være trofast gjennom hele russetida

§077-Kakelys
Delta på og bestå alle prøver og
overhold innleveringsfrister i
russetida

§059-Snusboks
Ha fem snus i munnen samtidig i
minst 15 minutter

§039-Parkeringbillett
Betale for en times parkering i
sentrum og oppta plassen med deg
og en trehjulssykkel

§074-Peace-merket
Ikke bruk vold gjennom hele
russetida

§058-bit av et sitteunderlag
Sitte under pulten en hel skoletime

§037-Kjærlighet på pinne
Kysse broren eller søsteren til en
medruss

§018-Plastgaffel
Spise frokost i rundkjøringa

§090-Indianer fjær
Binde en 1.klassing til flaggstanga
og dans seiersdansen

§071-Språkets flagg
Snakk et annet språk en norsk en
hel skoledag

§014-Viskelær
Overnatte i hagen til en lærer

§017-Sløyfe
72 timer uten søvn

§089-Kondom
Kjøpe kondom via tegnspråk

§051-Rullings
Rulle over bybrua

§036-Rød ”L”
Sette en L på en politibil

§016-Knute
24 timer uten søvn

§070-Smågodt-munn
Kysse en politimann/kvinne på
kinnet

En natt i fyllearresten

§029-Taustomp
Gå med en annen russ i bånd en hel
skoledag

§013-Liten stein
Overnatte i skolegården

§015-Barnebursdagshatt
Leke stol-leken i kantina

§069-MOT-logo
Ikke bruk noen form for narkotika
under hele russetida

§061-Bilde av James Bond
Gå rundt på skolen som ”James
Bond” en hel skoledag (snike seg
etter veggene med hendene formet
som en pistol)
§062-Kassetbånd
En gjeng russ tar med seg en boomblaster/cd-spiller inn i et random
klasserom og begynner å danse
§063-Knekkebrød
Ta en liten svingdans med en av
kantinedamene
§064-Korken
Drikke en flaske vodka på vorsspill
§065-bussbillett
Være tur-guide gjennom fem
busstopp
§066-Solbriller
Gå inn i en butikk og lat som du er
en utstillingsdokke i vinduet i 15
minutter
§067-Skolens logo
Møt opp på skolen hver dag i
russetida
§068-Binders
Syng ”De 7 dverger”-sangen mens
7 russ trasker gjennom et offentlig
sted med normale hageredskaper(kost, rake, spade osv.)
§069-Telefonplugg
Ring 1881 og be om å bli satt over
til 1880

§048-Kongle
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§079-Angrepilla
Løpe inn på apoteket med buksa
(ikke undertøyet) nede på knærne,
stå og puste og pese og rop etter
angrepille

§091- Bilde av vedkommende
Ta med mor eller far på byen

§094-Serviett
Spise salat i kantina uten hender
§095-Femtilapp
Gi en random 1.klassing ”lap-dance”
§096-Bokbind
Være aktiv i en hel 1.klasse-time
(videregående)
§097-Bokssplinten
Drikke en 0,33l mens du sitter/står
og tisser
§098-Liten bøsse
Gå bøssebæring for krafttak mot
kreft
§099-Sminkefjerneklut
Fjerne sminken på en 1. Eller
2.klassing
§100- Beholde russebuksa til
neste år
Stryke på eksamen å gå om igjen

§080-Rødt telys
Leke rødt lys med læreren hver
gang han/hun snur seg mot tavla.
Hold på helt til en klarer det
§081-Skolisse
Gå baklengs en hel skoledag
§082-Hundekjeks
Bite en 1.klassing i beinet
§083-Kryssordark
Bruk disse 10 ordene
i setninger i løpet av
en skoletime:
1. Facerape 2. LOL
3. Preben Hegland
(junior eller senior)
4. Voldemort
5. Riskake 6. Konkurssalg 7. Sylvi Eikenes
(presidenten) 8. Sjøvill 9.
Onani 10. Omega-3
er eller
§084-tom dorull
Klarer du 60 knut sken din
du
Surre en lærers bil inn i dopapirflere kan du dyppe
er eller

REGLER

knut
i sølv. Klarer du 80dusken din i
e
§085-Den andre delen
fler kan du dypp til knuter og
g
Spise et halvt russekort
gull.Jukser du de r vi av dusken
pe
ip
kl
blir avslørt,
russ må
§086-Frimerke
din! Minst en medå selv være
m
Se en postmann Pat film og shot
være vitne og dere
et tips om
hver gang han bomgirer
ærlige. Hvis vi får er, vil
at dere juks
me løpende
§087-Fyrstikk
russepolitiet kom å klippe
r
etter dere fo
Tilsnakk fra politiet
dusken deres!
§088-Brent fyrstikk

SPICE GIRLS AND BACKSTREET BOYS

Dreeta.no
Rosland har draget!

Årets RuSs
Dreeta.no

I kissed a girl and I liked it!

Selv om den beryktede ”Røde dagen” først var i midten av april, har vi, russekullet 2012, helt ifra september tjuvstarta feiringa med diverse russekroer. Festsjefene Annelene Solvang, Henriette Brakka og Kristine Rønning har stått i spissen
for å arrangere tidenes russekroer på Galeien, og selv om oppmøte ikke bestandig
var helt på topp (toppen 15 stk på nr 2 og 3, red.amn.) kan vi alle skrive under
på at vi har hatt det kjempemoro. (P.S! med kjempemoro mener vi at vi har
spydd ned doene, klina med både jenter og gutter, og fått minst tre nye
bestevenner vi aldri har snakket med før.)

DISNEYKRO

Annelene
som WALL-E

KRO-BAROMETER:
KLINEFAKTOR: Middels
PARTYFAKTOR: Lav
SPYFAKTOR: Lav
Simen som Jack Sparrow
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Advokaten Anette, Oktoberfest Otto og
Jan Martin the Joker

KRO-BAROMETER:
KLINEFAKTOR: Høy!!
PARTYFAKTOR: Høy!!
SPYFAKTOR: Høy!!

<3
HØY partyfaktor!

Thezz og Wåsjø kjører stil!

If you wanna be
my lover..

ekroer

Einar prøver seg på presidenten!!
Watch out Stian!

Foto: Ingrid Clausen

BOKSTAVKRO

Transe Thomas, Tommy T aka
Theo og Innsatte Ingrid

Hippien Henriette og Krigeren Kristine

Indianer Ida

KRO-BAROMETER:
KLINEFAKTOR: Middels
PARTYFAKTOR: Høy
SPYFAKTOR: Lav
Muslimen Martine, Emo-Emilie og Narkis-Nini

Teletubbie Therese og Elektrikeren Einar
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hjertevenn

KONTAKTANNONSER

Finn din

Ich bin ein Deuche lerer, unt mine namen ar Arvid Henriksen. Jeg er en
sprudlende og svært kunnskapsrik mann i min beste alder. Jeg er sprek da
jeg jogger både til og fra skolen hver dag, har eget hus, orden på økonomien, og er glad i å reise. Jeg elsker NRK2 (Norges beste tv-kanal!) og
stripete t-shorter, men det var et side sprang. Jeg søker en trofast, kunnskapsrik, (gjerne tysk eller nynorsk) person som jeg kan dele hverdagens
små og store øyeblikk med.
Billett merket: passion4webdesign
Eg heterrr frrrøken Lien og eg e en
anerrrkjent forfattarr med mine
spennende ukebladromanarrr
om Jomfruulandsfolket. Eg
jobberrr også som Engelsk
lærerrr ved Kragerø Videregående Skole, og håperrr du
delerrr min interrrresse for
Storbritannias historie og litterrratur. Mitt hjerrrrtet tilhørrer både den vakkrrre kystbyen
Krrragerrrrø og selvfølgelig mitt
hjemsted Berrrrgen. Eg søkerrrr en
mann som kan tilfrrrredstille mine intellektuelle behov, samtidig som han kan få frrrram
de ekte farrrgene i meg.

Æ heite Unn Martinsen, og æ e ræktor på Kragerø Videregående
Skole. Æ like joiking, joikakaker, reinsdyr og sjamana, og æ e ute
etter en mann med de
same interessene. Æ e
svært klar for å oppleve ka Kragerø har å
by på, og æ håpe du
kan være med på å
gjøre opplevelsen
værd å huske. Æ
like gode sametala og er opptatt
av samearbeid i et
forhold.

Billett merket: Cappelen Damm

Billett merket:
#Finnmarksjenta

Mitt navn er Arne Fred Solbekk og jeg er et matematisk geni.
Sammen med min sønn er jeg IT-ansvarlig på skolen, så om
du er ute etter en teknisk
begavelse er jeg rette
mannen for deg. Jeg
liker å slå ut håret i ny og
ne, og av meg finnes det
ikke maken, noe de fleste
er fornøyd med. Jeg søker en
reflektert og morsom kvinne
i passende alder som jeg kan
bryne meg på diverse fysikk
oppgaver med, og som kan gi
meg diverse hår-tips.
Billett merket: f(x)=a_0+∑_
(n=1)^∞▒(a_n cos〖nπx/L〗+b_n sin
〖nπx/L〗 )
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Jeg er en ekte Fronlandsjente med godt humør
og min egen tidssone,
noe som gjør at jeg ofte
er litt sen. (Eller så er alle
andre tidlig ute?) Med mine
manglende evner innenfor
teknologi blir jeg fortsatt like fascinert hver gang noen får kobla pc-en
til prosjektoren. På tross av dette har jeg nå
blitt ganske så god på å lage power-point presentasjoner! Jeg søker en mann som deler min lidenskap
for Ivar Aasen, og om du ligner på han er ikke det noe
minus, og jeg ser fram til mange turer til Frankrike med
deg!
Billett merket: appelez-moi
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Det er duket for den tradisjonelle
barrunda. Noe utradisjonelt i år var
det at den måtte avbrytes midt i,
og dermed tas i to omganger. Hvorfor vil vi ikke gå nærmere inn på,
da det var flere faktorer som førte
til dette. Ellers sjekket vi toalettenes gunstighet dersom mageinnholdet skulle komme i retur.

Galeien
Øl: Frydenlund
Det er fredag, og dermed åpe
nt for oss under 20 også. De
t kule med Galeien er de
gode dansemulighetene. De
nne fredagen hadde vi så god
plass på dansegulvet, at
vi heller lot det være. Vi mø
tte likevel noen andre enn oss
selv å prate med, og vi
hadde det rett og slett ganske
koselig.
Toalettene overgikk dessve
rre ingen forventninger. Sta
ndard, kjedelige, hvite båser var kun å se, altså, ikke
en koselig plass å tilbringe
sin dyrebare tid på. Doene
virket i det minste, og det er
vel det som teller.

Vi møttes i Katinkas hus klokken 21:00 for å
drikke oss til mot. Det klarte vi fint, og dermed var
vi klare for første stopp på barrunda. Notatblokka
var med, og vår eneste støtte da vi skulle skrive om
hendelsen i ettertid.

Stopp en halv
Øl: Arendals

i det vi
liveband og stemning
Her ble vi møtt med
å gi oss
om
ne
se
r de var ikke
va
r
He
t.
ale
lok
t
tre
en
innerst i
. Vi fant oss en plass
ren
ba
i
ink
dr
r
vå
er
hv
e blikk.
observere med kritisk
å
nte
gy
be
og
,
en
ok
kr
en kjentlokalet var grei, og no
Mennesketettheten i
nger vi
sa
d
me
ng
et satte i ga
folk var å se. Da band
dre og
be
re
ba
en
, ble stemning
kunne sånn halvveis
e.
nn
ku
vi
ne
d på de orde
bedre, og vi sang me
her var det
en på toalettene, og
nd
sta
til
ut
et
kk
sje
Vi
uss for
. Lyst, rent og fint. Pl
ingenting å si noe på
.
helfigurspeil i gangen

BAR RU

Jensemann
Gode, gamle Jensemann, tidligere omtalt som ”gjerrigmann” i foregående russeaviser,
men i kveld disket de til og med opp med nøtter til oss. Pluss for at dette er det eneste
utestedet med ordentlige vinglass.
Interiøret er nedslitt, bohemt og kult. Mariken kan ikke få uttrykt godt nok hennes begeistring ovenfor tapetet.
Det eneste vi må påpeke er horelyset rundt rekkverket på trappa, og ut ifra notatene våre, konkluderte vi med at
stemningen var horete.
Spyforholdene var bra, pluss for STORT helfigurspeil plassert rett ved doen – vi vil jo ikke gå glipp av detaljer.
Vi må også nevne at Andreas fant her en nøyaktig kopi av seg selv. Hvilket sammentreff!
I de enorme folkemengdene var vi så uheldige å miste et redaksjonsmedlem (red. anm.). Øyevitner har siden
fortalt at hun ikke gikk alene ned trappa. Alt vi har å si, er at Jensemann er stedet for deg som er på utkikk etter
kjærligheten, eller en mulig dobbeltgjenger.

Onkel Oscar

Øl: Arendals

Man forventer vel
ikke at utelivet i K
ragerø på en
fredagskveld (en vi
nterdag) er på sitt
be
ste, men det
hadde gjort sitt om
det faktisk var litt
fle
re enn oss
som var der. Drikke
var likevel å få, og
vi
kunne
velge hvilken plas
s vi ville.
Inventaret er det ik
ke noe å si på, da
det til og med
er importert fra de
t store utland. Doe
ne
funket, men
låsemekanismen ka
n virke forvirrende
fo
r de mest
berusete. Vi tror ka
nskje det kom flere
fo
lk
hvert, vi tror musik
etter
ken var bra og vi tro
r personellet
var greit. Vi trodd
e også at på dette
tidspunktet var
det lurt å gå hjem,
og det gjorde vi.
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El Paso
Øl: Heineken
Da var det endelig
duket for barrun
de nummer to.
Dere kjenner ve
l til den følelsen
av
å være med i en
westernfilm når
dere med stor kr
af
t
sk
yver saloondøre
ne til side, spanku
lerer bredbeint bo
rt til baren, slenge
beina over en av
r
de fete barkrakk
ene og ber om en
halvliter. De disk
et til og med opp
med noe så mac
som Heineken og
ho
hvitvin. Vi gransk
er stedet. Stilen
gjennomført og
er
westernspiriten er
definitivt tilstede.
Folk derimot va
r det lite av.
Personellet var br
a, og spurte stad
ig vekk om det va
noe mer vi treng
r
te. Bra doer, med
muligheter for å
gjøre slikt man va
nligvis gjør på to
alettet. Vi satt de
det stengte, og m
r til
åtte dermed fare
videre.

RUNDA
Lille Kragerø

Turen vår tok likevel ikke slutt her. Vi vurderte å ende kvelden mens
det enda var på topp, men ingen vellykket festaften uten et realt nach,
mener vi. Det tok heller ikke lang tid før vi ble oppsøkt av noen barske
politimenn. De ville ha med oss på nach, og tok heller ikke nei for et
svar. Greie karer, som stod for både frakting og sengeplass til alle mann.

Øl: Rignes
Er du ute etter garantert stemning, ja, da finner du den på Lille Kragerø. Her er
stedet du alltid hører jubel og musikk, men dog velger å ikke gå inn. Hvorfor
ikke? Stedet er fullspekket av glade mennesker, bra musikk og god service. Til
tross for det faktum at vi var fra russeavisa, ble vi ikke kastet ut, og drikke var
selvfølgelig å få.
Vi merket likevel godt at det var et betydelig spenn i alderen. Så fort vi uttrykte
at vi hadde kjennskap til en av gjestene her, var ”har du knulla en av sønnene
hennes eller?!” det første som smelte fra kjeften til en relativt bedugget mann.
Det må også nevnes at han utga seg for å være eieren av stedet. Eieren av stedet
var også en veldig grei kar, da han sørget for litt ekstra forsyninger av vin ”cha-BLIII”, som han uttrykte det så fint.
Etter å ha fått tilbud om å bli med på nakenbading på Gunnarsholmen med Petter
og Lillemann og da Eieren av stedet introduserte seg for andre gang, fant vi ut
at tiden var inne for å ta kvelden. Alt i alt, Lille er stedet for deg som er ute etter
god stemning, glade folk og harrymusikk. Definitivt et av stedene med mest
moro, og pluss skal de få for å spandere ekstra drikke på redaksjonen (om vinen
var på huset, eller om vi ble spandert på av ”Eieren av stedet” er noe usikkert,
men for vår del har ikke det så mye å si). Toalettene var dugelige her også.

Ingen skjønte hvorfor
vi var så tørste dagen
derpå, da vi hadde
drukket så mye dagen
før.
Foto: Thea Løvstad
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Frokost på Lilletorvet klokken 06:00

Utstyrt

Russen blir instruert av presten og hennes hjelper

Russ klare for dåp

RUSSETID
I BILDER

Gutta krutt

Foto: Ingrid Clausen

Rånings på sparkesykler
Minnestund for Utøya-ofrene

House of Mouse

Rullings over bybrua – knute i lua
Hjemmemekka vanngevær

House of Mouse

Horemor og de åtte ungene
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Skulk: Fredrik Myra
Smisker: Katinka Lier Ramberg
Timesover: Kjetil Sørensen
Fyllik: Kristine Rønning
For seint-kommer: Karoline Randahl
Facebookspammer: Ingrid Clausen
Sove-på–fest: Line Abrahamsen
Dovendyr: Marlene Therkelsen
Fashionista: Thea Caroline Sneve Løvstad
Bergenser: Vilde Tveitan Eikeland
Hårfarge(r): Kai Runar Kvernberg
Tøffel: Stian Jensen
Kverulant: Oliver Edwin
Bodybuilder: Markus Onniselkä
Twitterdronning: Henriette Sterner Brekka
Arbeidsnarkoman: Anette Guste-Pedersen
Bilkræsjer: Karoline Randahl/Marte Sofie Holen/Therese Jørgensen/Kristine Rønning
Blindtarmbader: Simen Rosland

Stand-up-komiker: Simen Kristensen
Bortskjemt: Karoline Randahl
Flørtepus: Martin Nygaard
Vakuum: Kristin Sofie Hvattum
Globetrotter: Karoline Norin Olsen
Latter: Cathrine Aspenes
Wannaberuss: Noah Stewart
Belieber: Fredrik Myra
Ginger: Torild Einarson
Sjokomelk: Maiken Clemensen
Iskaffe: Kristin Sofie Hvattum
Paparazzi: Ingrid Clausen/Arne-Fred Solbekk/Arvid Henriksen
Linselus: Thea Caroline Sneve Løvstad
Snusleppe: Anette Guste-Pedersen/Markus Onniselkä
Cola-misbruker: Kai Runar Kvernberg
Best-på-fest: Maren Barland/Simen Rosland
Dialekt: Øyvind Skoglund

NATT TIL 17. MAI
18.00:
20.00:
20.05:
20.07:
20.10:
20.20:
20.25:

Punktlig russ ankommer Steinmann
Resten av russen ankommer
Kristine R er drita
Nini spyr
Kristine R kan ikke gå
Ida U er på sin 10. øl
Martin N vil sikre kongla, men finner ikke ut hvem av
jentene han skal velge
20.30: Thea Begynner å drikke et glass vin
20.40: Anne ankommer i Crocs
20.50: Stine må dra for å rekke siste ferge hjem
20.55: Martin N finner jente nr.1
21:00: Kristine R finner noen hun kan shotte med
21:05: Stine rakk ikke ferga, og kommer tilbake
21:20: Martin N kommer tilbake og leter etter jente nr. 2
21.25: Therese slår Ingvild
21.30: Mariken drar hjem for å gjøre lekser
22.00: Andreas og Martin S drikker jäger
22.15: Joakim ankommer
22.20: Synnøve må på bedehuset
22.25: Martine J drar hjem for å legge Martin
22.30: Andreas leker wingman for Martin S
22.35: Martin S krabber gjennom Studsdalen
22.40: Karoline, Ingvild, Ingrid, Andrea, Hannah, Kristin, Ida, og Lisa
havner i en kollisjon etter å ha fyllekjørt på sparkesyklene sine
22.45: Det foregår konstant krangling om musikken
22.50: Therese slår Ingvild
22.55: Krangelen ender med at Fredrik erklærer sin kjærlighet til Justin 		
Bieber, Anette sitter for seg selv og synger revysanger og
Ingrid C og Theo fistpumper
22.58: Vinglasset til Thea er halvfullt, eller halvtomt om du vil
23.00: Simen K begynner å steppe da Justin Bieber kommer
på høyttaleren
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23:03: Ingvild A er likegyldig til musikkvalget, så lenge sangene er
på spansk da
23.05: Line finner er stoppskilt
23.07: Line finner stoppskiltet svært praktisk som strippestang
23.10: Preben deler ut kondomer
23.15: Karoline R lyver om sin fortid i Korea
23.20: Vilde snakker engelsk
23.30: Thea spør om leppene hennes er røde
23.40: Anette fuger fliser
23.45: Magnus drar hjem for å være opplagt til jakta
00.00: Simen K fremfører ”raske menn” sketsjer
00.02: Maren B mister stemmen
00.10: Karoline R snakker koreansk
00.12: Michelle og Ylva rapper
00.23: Frida tar med rødvinsflaska og finner noen å ta en skikkelig
heavy talk med
00.15: Marte Sofie og Henriette får nye venner
00.20: Simen R faller i vannet
00.25: Maiken E leter etter noen å ha en sentimental samtale med
01.30: Michelle griner fordi alle er så kjipe
02.00: Thea er nesten ferdig med sitt første vinglass
02.05: Maiken C stjeler den siste slurken fra Thea
02.30: Kjetil S og Torild drikker kaffe med Baileys
03.00: All russ drar hjem for å sove og etterlater festområdet plettfritt,
alle blir glade
06.00: Maren B har fortsatt energi
08.00: Ingen finner Kristine, leteaksjon starter
08.30: Kjetil H våkner opp med feil tvillingsøster
09.00: Martin N våkner opp midt i veien et sted
10.00: Stine husker ingen ting
10.30: Katinka våkner opp hos Mathias… Eller?
12.00: Nini og Theo mimrer over deres to siste år som russ

Vi er der når
festen er over!

Følg oss på

Lokalbanken hjelper deg med gode råd når du nå skal studere videre
eller ut som lærling. Med Kragerø Sparebanks App,
kort og forsikringer er du godt rustet når du skal klare
økonomien på egen hånd.
Kom innom da vel og ta en prat med Renate, Stig,
Rune, Kent eller Kristin. De er klare for å hjelpe.

