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Redaktørens ord
Først og fremst vil jeg si takk. Takk for 3 fantastiske år med dere flotte mennesker. Vi har
slitt oss gjennom 3 år med prøver, lekser, tentamener. Ja jeg kan fortsette i en evighet
om hvor mye fælt vi har vært igjennom, men vi kan vel innrømme det at vi har hatt det
ganske så bra også. Det er rart og tenke på at vi snart er voksne, og vi kan leve på mor
og far lenger.
Å jobbe arbeide med denne avisen har vært både spennende, lærerikt og slitsomt.
Vi har lært at det ikke bare er en dans på roser å lage en russeavis. Men vi har hatt så
mange morsomme møter, og vi er fryktelig stolte over resultater av vårt slit! Jeg kunne
ikke vært mer fornøyd med den herlige gjengen som ville hjelpe meg. Tusen takk mine
venner! Dere har gjort avisen kjempe bra!
Jeg håper dere også liker avisen like mye som vi gjør, og at du ikke minst ler like mye!
Jeg ønsker dere alle lykke til videre ute i den vide verden. Håper for guds skyld at du
kommer deg ut av Kragerø by for en stund!

Ha en strålende 17. mai!

Line Eskildt

Emma Thorstensen

Ole Didrik Bruflat

Eira Vognild

Jenny Gundersen

Overskuddet går til Ilula Orphan Program

Foto: Anne Valeur.

Foto: Anne Valeur.

Overskuddet for Russeavisa 2014 går til Ilula Orphan Program. IOP er
et hjelpeprogram for foreldreløse barn i landsbyen Ilula i Tanzania –
pluss sju andre landsbyer i nærheten, som Kragerø videregående skole
samarbeider med. Russen har i mange år donert overskuddet fra avis og
revy til Ilula, og dette er noe vi håper russen etter oss vil fortsette med.
Med overskudd fra russeaktiviteter og solidaritetsdager har Kragerø
videregående blant annet bidratt til å bygge en videregående skole i
Ilula og både bore etter og legge vann i nyskolen. I år besøkte lærere og
fire elever fra Kragerø videregående Ilula. Tanzanianerne ble med tilbake
til Kragerø og det var stor stas for oss her hjemme å høre dem fortelle
om deres landsby, deres kultur og sitt liv.
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Presidenten har ordet
Først og fremst vil jeg takke alle som stemte på meg
som president! Jeg ble like overrasket som
mange andre, men det var nok den kick-ass
talen min som gjorde susen, he he.
Det å være president har bydd på en del
utfordringer (både positive og noen negative),
men mest av alt har det vært en veldig bra og
lærerik prosess som jeg er glad jeg har vært en del
av. Russen har fått et bra samhold i løpet av denne
tiden, og vi har gjort ting i fellesskap hvor alle har
engasjert seg positivt. Blant annet har vi vært en
del av innsamlingsaksjonen for Krafttak mot kreft
hvor vi deltok som bøssebærere. Der jobbet alle
veldig hardt, og vi samlet inn så mye penger
at vi slo rekorden som tidligere har vært her i
Kragerø. Russerevyen er også noe som det ble
lagt mye arbeid i. Dette ble en stor suksess og
fortjener masse skryt!! (til tross for hva en viss
journalist mener..) Revysjefene Simen Aas og
Pernille Granlund skal ha en stor del av æren for
dette, sammen med resten av crewet. Line Eskildt
og de andre i russeredaksjonen fortjener også
heder og ære for deres innsats med å lage en
knallbra russeavis! I løpet av dette året har vi
kost oss masse sammen. Det har vært grilling
og russekroer med mye glede og latter, og
for det meste har det bestått av boller

og brus (”blunk blunk”). Vi har i grunn oppført oss
ganske eksemplarisk, men det er jo egentlig mest på
grunn av lærerne på skolen som ikke tillater å sprute
en liten vanndråpe engang da. De fleste vil nok
beskrive russetiden som fyll og fanteri – og det er jo
ganske riktig. Men det er også så mye mer enn det.
Vi avslutter nå et stort kapittel i livet vårt. Mange er
nok glad for å endelig være ferdig, men det kommer
til å bli trist å avslutte så mange fine år sammen. Jeg
vil ønske alle mine kjære venner og medruss lykke til
videre! Jeg har troen på at dere kommer til å bli noe
stort og gjøre underverker her i verden. Som min gode
venn Winston Churchill sa: ”Dette er ikke slutten. Det
er ikke engang begynnelsen på slutten. Men det kan
være slutten på begynnelsen.”
Til slutt vil jeg gi en stor takk til mamma og pappa,
visepresident Jørgen Haga Olaussen (aka min høyre
hånd), økonomisjef Hanne Iversen, festansvarlige
Maria Kivle og Julie Eliassen, russestyret, skoleledelsen,
Geir Westhrin, Øystein Skottmyr, Arve fra Galeien,
næringslivet i Kragerø som har sponset både revy,
russeavis og russebiler, og spesielt til alle dere som har
holdt ut med meg som president! Dere er noen flotte
mennesker!

Hasta la vista!
Lena Kråkenes

R U S S E S T Y R E T

Visepresident
Jørgen Olaussen

Økonomiansvarlig
Hanne Iversen

Redaktør
Line Eskildt

Revysjef
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Julie Eliassen
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Årets russerevy var en ”heimespikka” og sjarmerende
revy! Revygruppa eller ”familien” som de kaller seg
selv har vært igjennom et halvår med sketsjeskriving
og øving. Gjengen har vært kjempe kreative og flinke
til å lage innholdsrike og morsomme sketsjer. De har
holdt motet oppe med fire forestillinger til tross for
at enkelte ikke var like positive til deres fantastiske
innsats!
Revyen inneholdt mye dans, sang og mye typisk
95’ kullet! De viste seg fram som best de bare kunne!
Dagens unge er ikke redde for å vise seg fram, med
og uten klær. Vi har sett alt fra kleine gutter i tights til
barndomsidoler i magetopp og korte skjørt til glade
ungdom med tørr, men god humor. Revyen var ikke
superproffesjonell, som revyene har hatt tendenser
til tidligere, men en nesten kjærlig, sjarmerende og
søt hjemmelaget revy, laget av våre egne! Revyen var
mild i år, lærerne fikk ikke gjennomgå så mye som
de har måtte tidligere. På tross av beskjedenheten
var revyen kjempe morsom og vi kjente oss igjen
i sketsjene de hadde grublet seg fram til, som var
poenget med revyen i år. Alle er igrunn fornøyde
bortsett fra journalist Per Eckholdt.

Kragerørussen 2014 er stolte over hva Simen og
Pernille sammen med resten av gjengen har fått
til! Revysjefene Simen og Pernille har ledet gjengen
gjennom en stor del av deres siste år på videregående
skole! De har vært med på å gjøre året drit kult for
mange! De har vært strenge og det har gått mange
timer med til øving! Revysjefene var selv med i
revyen. Etter hva vi har hørt har gjengen fått et godt
forhold til hverandre og sceneskrekken! Alle har stått
på og nesten alle var innom scenen for å synge eller
danse.
Alle som har vært involvert i revyen er mer
eller mindre uprofesjonelle og vi må legge til at
lydmannen bare var 16 år!
Bandet må også få skryt! Med tanke på at de ble
kastet inn litt seint og at pianisten løp fra pianoet til
scenen stadig fortjener en real klapp på skuldra!
Siste dag med forestillinger endret revygjengen ett
vers på en av sangene dedikert til KV! På grunn av
unødvendig og kjip anmeldelse av Per Eckholdt diktet
de opp et helt nytt vers hvor de rev i stykker KV. Vi
håper med denne gode anmeldelsen at ingen river i
vår avis!
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MARTHE RØNNING MED
KONDOMER OG LIKNENDE.

PREVENSJON
Hei alle herlige Kragerø russ! Dette
innlegget skriver jeg for å informere
dere litt om sex, prevensjon og
kjønnssykdommer. Mitt navn er
Marthe Bjørshol Rønning og jeg er
prevensjonsansvarlig for russen på
Kragerø videregående skole. Jeg
er 18 år og er født og oppvokst i
Kragerø. Jeg går på påbygning til
generell studiekompetanse, og
planen etter videregående er
udefinert. Men nok om det. La oss
hoppe i hva dette innlegget egentlig
skal handle om. Nemlig Sex!
Sex er en viktig del av alle
menneskers liv. Alle mennesker er
seksuelle og det begynner helt fra
man er barn. Jeg regner med at de
fleste har nok lekt doktorlek og mor,
far og barn, dette er da seksuelle
leker, så da vet dere det. Når man
kommer i tenårene begynner man
å utforske horisonten, både når
det gjelder seg selv og med
andre. Og veldig mange
har samleie for første gang i
tenårene. Gjennomsnittsalderen
for seksuell debut for jenter er
16,7 år og for gutter 18 år. Som
de fleste sikkert vet er det utrolig
viktig å ha beskyttet sex. Men i
akten er det lett å glemme eller
at man bare er kåt og blir revet

med. Og med dette mener jeg da
kondom. Mange av jentene bruker
nok annen form for prevensjon,
men det viktigste er å bruke gummi
på den greia som dere gutter har
mellom beina deres. For det finnes
mange type kjønnssykdommer dere
kan smitte hverandre med, som
for eksempel Klamydia, Gonoré,
herpes, HIV, ja, dere kjenner nok
regla. En liten ting å tenke på, bare
i USA har 65 millioner mennesker
en kjønnssykdom de ikke blir kvitt.
Så rull gummien på folkens! Du
kan faktisk bli steril av flere av disse
kjønnssykdommene, hvis du går
for lenge uten å sjekke deg. I følge
statistikker viser det seg
at for begge kjønn

er det bedre å ha
sex uten kondom,
enn med. Men jeg
oppfordrer alle til å bruke
kondom uansett (hvert fall
i russetiden). Kremt kremt.
Noen spørsmål: Gutt 18: Penisen
min står ikke rett ut når jeg er kåt,
den bøyer liksom til venstre. Hva er
galt? Kan hende du har bruk venstre
armen litt for mye når du onanerer,
slik at den bøyer seg til venstre hver
gang du får ereksjon. Men bekymr
ikke, den fungerer nok som den skal
selv om. Gutt 19: Hei! tissen min
står rett opp når jeg ser en jente i
klassen, hva skal jeg gjøre? Enten
burde du onanere mer eller så får
du be jenta hjem på filmkveld og se
om du får napp. Jente 18: Hvordan
suger man noen? blåser man eller
suger man? (blowjob) Altså du kan
jo prøve å blåse, men anbefaler deg
å suge. Gutten vil mest sannsynlig
like det bedre! Gutt 18: Jeg ønsker
meg større penis. Hvordan skal
jeg gå frem? Mitt forslag til deg,
sett pris på den du har, bruk den
du har og du treffer sikkert noen
som liker den du har Sex er sunt,
sett bort i fra de unødvendige
kjønnssykdommene som
eksisterer. Bare les: o Et samleie på
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rundt 20 30 minutter
forbrenner 150
kalorier. (Noe som
tilsvarer muligheten for å
miste et par kilo i løpet av et
år med regelmessig sex)
Et langt kyss forbrenner 26
kalorier, og er dessuten bra for
tennene. Spyttet man produserer
holder munnen ren, og minsker
risikoen for hull. o Hodepine?
Sex frigir endorfiner og kan
være med å kurere et allerede
verkende hode. Ingen grunn til
å si nei altså. o Sex en gang
i uka kan redusere faren
for slag med 50 prosent,
hjertelidelser med 30
prosent og diabetes
med 40. Så nå er
det bare å kjøre
på og rulle på
gummien!

He r m ø t e s

RUSSEAVISA 2014

s
e
n
!
s
u
r

Biff • Pizza • Mex
HjeMMelagde HaMBurgere
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KRAFTTAK MOT KREFT
Onsdag 5. mars gikk russen på Kragerø VGS rundt
med bøsser og samlet inn penger for Krafttak mot
kreft. Russen gjorde en utrolig bra innsats og det ble
samlet inn hele 113 447 kr! Vårt mål var å slå fjorår-

ets russ, noe som vi greide med glans. Nå håper vi at
neste års russ slår vå rekord slik at kreftforeningen
får inn enda mer penger. Vi er utrolig stolte av å bli
med på å samle inn penger til en slik sak.
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PRINSESSER - LOMMELERKER - FYLL - DANS
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Russeballet
Fredag den 10 januar ble all Kragerø Russ 2014 samlet på Villa Bergland.
Det var tid for russeball!
På grunn av planleggingsdag hadde alle hatt god tid til å pynte
seg, drikke, pynte seg igjen også komme på tida.
Etter litt uenighet i styret om lovligheten rundt medbrakt
alkohol, forstod vi det sånn at vi kunne ta med stort sett det vi
måtte ønske. Muligens en litt dårlig bedømmelse fra vår side,
men det resulterte i en knakenes god kveld.
Ved inngangen møtte vi Stine og Marie, våre fotografer.
Stivpyntede som vi var stilte vi oss opp og ble tatt bilde av
foran en fin kvist før vi forsatte inn i lokalet for å starte kvelden. Kleskoden ble fulgt til pungt og pikke.
Utover kvelden ble det servert mye god mat i form av
buffet og etter maten hadde sunket slo de fleste seg løs på
dansegulvet til kveldens liveband, Discohest.
I kjent stil var det arrangert kåringer. Etter mye hard
tenking stemte Kragerørussen 2014 frem disse:

Konge:
Dronning:
Skolelys:
Ballets par:
Ballets vakreste:
Ballets frisyre:
Ballets antrekk:

Magnus Utkvitne
Julie Eliassen
Ingeborg Pedersen
Jørgen og Ida Marie
Karoline Ødegaarden
Hanne Iversen
Hanne Iversen
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§1 MINI-BØSSE
Delta på Krafttak mot kreft
§2 KJÆRLIGHET PÅ PINNE
Del ut russekort til barn på
barneskole eller barnehage
§3 KNUTE PÅ LUETRÅDEN
24 timer uten å sove
§4 SVART SLØYFE
72 timer uten å sove
§5 TØYBIT
Prøve å kjøpe til deg antrekket til en
fremmed som ikke er russ
§6 ISPINNE
Bad utendørs før 1. Mai
§7 BRØDSKORPE
Gå med brød som sko en helskoledag
§8 KORS
Si «Hallelujah» for alt læreren sier i en
hel skoletime
§9 TAUSTUMP
Gå med en annen russ i bånd en hel
skoledag
§10 TEIP-BIT
Gå teipet sammen to og to en hel
skoledag, både armer og ben
§11 GUL SEIGMANN
Gå naken under russedressen en hel
skoledag
§12 TRUSE
Sitt en hel skoletime kun iført
undertøy
§13 SOKK
Spring naken rundt skolen i langfri
(11:30-12:30)
§14 SMOKK
Klin med en førsteklassing
§15 BOKBIND
Vær aktiv i en førsteklasse-time
§16 MELLOMLEGGS-PAPIR
Stjel maten til en førsteklassing og
spis den
§17 TANNTRÅDESKE
Bit en førsteklassing i leggen
§18 VANNBALLONG
Arranger og delta i en vannkrig på
skolen
§19 GUL POST-IT LAPP MED
LÆRERENS SIGNATUR
Inviter en lærer fra skolen på date
§20 HVIT PENNEKORK
Få minst 10 lærere til å signere
russedressen
§21 TENT KAKELYS
Bak en kake og feir bursdagen til en
lærer som ikke har bursdag
§22 BADEAND
Sitt i en balje og vask hverandre i
skolegården
§23 SÅPEETIKETTEN
Vask en bil på skolens
parkeringsplass, kun iført undertøy
(Må gjøres med svamper på en
dirty/sexy måte)
§24 HJERTE I MATPAPIR
Flørt åpenlyst med læreren i timen
§25 LOVEHEARTS
Kyss en lærer (På munn)
§26 ET KAKELYS
Vær på skolen hver dag i russetiden
§27 KRITT
Overnatt i hagen/oppgangen
til en lærer
§28 LITEN STEIN
Overnatt i skolegården
§29 KVIST
Sitt en time i et tre før skolen

§54 SIKKERHETSNÅL
Be om sextips fra moren til en
medruss
§55 KAMFERDROPS
Kyss en person over 60år (På munn)
§56 ROSA FJÆR
Klin med en russ av samme kjønn
§57 RUSSEKORTET TIL
MEDRUSSEN
Vær slaven til en medruss en hel dag
§58 SIGNERT BUSSBILLETT
Stopp russebilen på en bussholde-plass,
tilby å plukke opp en som står der,
deretter kjør vedkommende dit h*n skal
§59 KVITTERINGA
Pant flasker for minst 30kr og doner
til Røde Kors
§60 REFLEKS
Ha radarkontroll med hårføner og
refleksvest i 50-sonen
§61 RINGEKLOKKE
Ring på 10 tilfeldige husstander og spør
pent om de vil være med ut å rulle
§62 «L»
Sett en «L» bakpå en offentlig
tjenestebil

§30 BOKSTAVKJEKS
Ha en talefeil en hel skoledag
§31 BIT AV KVITTERING
Gå sammen med 3 medruss og kjøp
opp en vare i skolens kantine
§32 AUTOGRAF FRA LÆREREN
Få læreren med på rulling
§33 SPYPOSE
Være full en hel skoletime
§34 RØD SEIGMANN
Skift i det motsatte kjønns garderobe
før og etter en gymtime
§35 BLOMST
Ha seksualundervisning for en
førsteklasse hvor du demonstrerer
bevegelsene i praksis
§36 NYLONSTRØMPE
Gå maskert inn i et klasserom og
kidnapp en stol
§37 PORNOBILDE
Sett på porno med et «uhell» iløpet
av et foredrag du holder forran en
klasse
§38 BALLONG
Klin med en bror eller søster til en
medruss

Russeknuter
§39 SIGNERT KVITTERING
Spander en kebab eller annen
nattmat på et medlem av russestyret
§40 SOVEBRILLER
Ha overnattingsbesøk av et medlem
av russestyret (Motsatt kjønn)
§41 GODTERILEPPE
Klin med et medlem av russestyret
§42 CHAMPAGNEKORK
Ha sex med et medlem av russestyret
§43 HVIT CHAMPAGNEKORK
Ha sex med presidenten i russestyret
§44 KONGLE
Ha sex utendørs
§45 GULL KONGLE
Ha sex i et tre
§46 BILDE AV BARNEY STINSON
Ha sex med 7 jenter/gutter på 7
dager
§47 FORBOKSTAVEN I NAVNET
Ha sex med to personer med samme
navn på en kveld
§48 VISKELÆR
Ha sex på skolen
§49 TORTILLACHIPS
Ha trekant
§50 KONDOMPAKKE
Kjøp en pakke kondomer kun ved
hjelp av kroppsspråk
§51 VASELINBOKS
Si «nei takk» til alle du møter i
løpet av en time, som om de er
prostituerte
§52 EN LEPOMADE
Få signaturen og mobilnummeret til
10 personer du har klint med
§53 ANTIBAC-EMBALASJE
Sjekk deg for kjønnssykdommer

§63 BUSSBILLETT
Vær guide på bussen i mer enn
5 stoppesteder
§64 SKOLISSE
Krabb fra vinmonopolet til rådhuset
§65 BIT AV GRØNNSAK
Gi en grønnsak til en tilfeldig forbipasserende person og snik deg deretter
vekk mens du stirrer han intenst i øynene
§66 GODTERISPRAY
Sleik 2 meter av gulvet på Campino
§67 NAVNELAPP
Kall alle gutter Kjell-Magne og
alle jenter Turid en hel dag
§68 HÅRLOKK
La en medruss klippe deg
§69 SOLOKORK
Vær edru gjennom hele russetiden
§70 KVIKKLUNSJ-PAPIR
Handle på polet med langrennsski,
staver og sekk
§71 TANG/TARE
Løp naken gjennom Kragerøtunnelen
§72 PAPPBIT FRA
FROKOSTBLANDING
Start morgenen med frokostblanding
blandet med øl, vin eller cider
§73 KEBABBRØD
Ha en kebab i mikseren og drikk den
§74 ØLKORK
Drikk en kasse 0,33-liter på 24 timer
§75 BOKSSPLINTEN
Drikk en halvliter mens du sitter/står
og tisser
§76 MOST ØLBOKS
Krabb inn i en matvarebutikk og kjøp
øl/cider. Dersom du ikke når ølet/
cideren må du be om hjelp
12

§77 VINKORK
Drikk en flaske vin på 30 minutter
§78 STOPPEKLOKKE
Drikk en halvliter på ti sekunder
§79 TAMPONG
Putt 2 tamponger i munnviken og
drikk en halvliter
§80 BILDE AV ÅGE
Drikk 4 0,33-liter og spis en pizza i
løpet av sangen «4 pils og en pizza»
av Åge Aleksandersen
§81 ET HALVT RUSSEKORT
Spis et russekort
§82 ETIKETTEN
Drikk en 0,33-liter uten hender
eller assistanse
§83 KORT FRA EN KORTSTOKK
Del en kasse 0,33-liter mens dere
holder kassa. Det er ikke lov å tisse
eller slippe kassa før alt er drukket
opp
§84 2 OG EN HALV SEIGMANN
Se en episode av ”Two and a Half
Men” og ta en slurk hver gang
publikum ler
§85 PLASTKNIV
Spis frokost i en rundkjøring
§86 SUGERØR
Drikk en 0,33-liter mens du står
opp-ned
§87 FISHERMAN’S FRIEND
Spis 15 Fisherman’s friend og styrt
en farris etterpå
§88 ET KRONESTYKKE
Kjøp en kasse 0,33-liter med kun
enkroninger
§89 PROTEINBAR-PAPIR
Svelg (Som i den seksuelle
betydningen av å svelge)
§90 SORT PENNEKORK
Få minst 20 medruss til å signere
russedressen
§91 NESESPRAYTOPP
Røyk en sigarett med nesa
§92 NÅL
Ta en piercing eller tatovering
§93 LEKETOG
Følg en tilfeldig person i minimum
10 minutter (Minst 3 medruss)
§94 HÅRSTRIKK
Naken på vorsspiel
(Minimum 20 minutter)
§95 MONOPOLHUS
Ringestikk på Ylvis-style
(Minst 5 hus må åpne)
§96 ETIKETTEN FRA DEN
AKTUELLE FLASKEN
Sitt på utsiden av vinmonopolet og
tigg til polvarer
§97 BIT AV KALENDEREN
Lag nakenkalender med minst 5
medruss, trykk den opp og selg
(Minst 5 salg)
§98 SØLVDUSK
Utføre 50 russeknuter
§99 GULLDUSK
Utføre 75 russeknuter
§100 GULLSTJER
Etter 50 utførte russeknuter kan du
spørre en av knutesjefene om et
oppdrag, dette er en prestisjefull
knute og vil ikke bli lett.

RUSSEAVISA 2014

#kragerøruss2014
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Vi dro ut for å sjekke Kragerøs uteliv! Bokstavelig talt.

«Bar»-runde
Vi i redaksjonen samlet det vi hadde av forfrisk-

fikk oss til å gjøre dette i stedet for den tradisjo-

ninger og tok turen til flere av Kragerøs nydelige

nelle pubrunden, som for eksempel den utebli-

uteområder. Heldige med været var vi også, det

vende tilstedeværelsen av penger. Det

var ti grader og regn. Finnes nemlig ikke dårlig

viste seg å bli en lærerik tur, så vi anbefaler å

vær, bare dårlige klær! Det var flere faktorer som

følge våre råd og ikke glem å rydde etter deg!

Berg
Selv om det var langt å gå tok vi bena fatt og vandret til
Berg. Neida, så klart ble vi kjørt. Berg er en plass som har
et historisk sus over seg, og vi ble nesten litt rørt over å
være så nærme et museum. Med en gang vi kom virket
det litt håpløst med bare plen og trær, men etter en rull
på plenen var livet fint.
Vi anbefaler å drikke: Bland på forhånd, da blir det mindre gris. Folk liker ikke at man slenger korker i fine parker.
Pluss: Man blir absolutt ikke forstyrret, masse gress
å rulle rundt på.
Minus: Syyyykt langt borte fra alt annet
i hele verden, kan det virke som når man er full.
Doer: Masse skau.

Blomsterbedet
på Lilletorvet
Midt i hjertet av Kragerø ligger Lilletorvet, og her har
kommunen til og med plantet fine blomster som ikke
helt har sprunget ut enda. Her koste vi oss!
Vi anbefaler å drikke: Diskré, altså 0,33 bokser.
Pluss: Mye oppmerksomhet og det er gøy med noe
nytt. Kort vei til utesteder om det er ønskelig. Blomsterbedet var godt og mykt å sitte i.
Minus: Vi syns rett og slett dette var
gøy, ikke noe å trekke på.
Doer: Utallige barer i nærheten.

Steinmann
Steinmann er russens klassiske drikkeområde. Med beliggenheten rett ved siden av Stadion kan du til og med slå
to fluer i en smekk, og trene av deg ølens kalorier etter
festen.
Vi anbefaler å drikke: Dette er plassen for god, gammeldags rølp. Alt du ikke må blande, og det du ikke må ha i
kopp. I tilfelle kan du blande hjemme og drikke fra tuten.
Alt er mulig når du er full.
Pluss: Det er nyyydelig utsikt, samt skilt som
viser hvilke øyer som heter hva.
Minus: Det blåser mye og det er lite lys
utovernatta.
Doer: Ikke noe problem! Man kan hoppe
ned skrenter og tisse bak trær.
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Politiparken
Denne plassen vil vi ikke anbefale. Vi i redaksjonen minner om
loven som forbyr konsumering av alkohol i det offentlige rom. Det
er også stressende å drikke mens man må se seg over skuldra støtt
og stadig.
Vi anbefaler å drikke: Alt som ikke syns gjennom politiets vinduer.
Vi valgte en øl som lett kunne smyges ned i lomma.
Pluss: Mye fint å se på, det er blant annet en fontene og et par
benker der.
Minus: Man risikerer bot og sinte politimenn,
noe vi ikke vil ha i russetida.
Doer: Vi turte ikke å teste ut fasilitetene i Politiparken.
Vi minner om forbudet mot offentlig urinering.

Gunnarsholmen
Gunnarsholmen er plassen alle småbarnsfamilier og fjortisser trekker
til om sommeren. Det er til og med en kiosk der, men dessverre for
den sultne avisredaksjonen åpnet den ikke før sommeren.
Vi anbefaler å drikke: Alt er mulig, men sommerlige forfriskninger er
jo å foretrekke – Gunnarsholmen er jo en skikkelig sommerplass.
Pluss: Det er veldig sentralt og oversiktlig. Det er mulig å søke ly der,
noe som er veldig kjekt når det regner.
Minus: Det er ikke lov til å parkere der og det er vanskelig å få spilt
musikk så høyt man vil.
Doer: Det er doer på Gunnarsholmen, men de er stengt
utenom sesongen. Det er i tilfelle enkelte busker.
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RUSSEVANER

Ikke bare er 1995-kullet det største russekullet på lenge, vi tror ikke Kragerø noen
gang har sett så mange russebiler som årets russ har. I tillegg til vanene har mange
russ også vært så lure og laget seg russesykler(miljøvennlig pluss i boka). De som er
russ etter oss må nesten levere en russebuss for å toppe denne kransekaka!

Mouse of Norway 2014
Medlemmer: Hanne Iversen, Line Eskildt,
Eira Vognild, Hannah With, Maria Kivle, Lena
Kråkenes, Karin Wischuf, Ida Eneberg og Julie
Eliassen.
Til tross for at disse ni jentene begynte å
planlegge russebilen i første klasse begynte
de ikke å jobbe på den før slutten av
mars. De har allikevel snekret sammen
en sjarmerende bil, selv om den kanskje
ikke ble helt som de hadde planlagt(les:
jævlig fancy). Navnet er Moods of Norwayinspirert. Russefeiringen er jo særegent
norsk i likhet med merket og dessuten var
det så å si umulig for dem å klare å bli enig
om noe annet. Bilen går som en drøm og
med verdens tryggeste og flinkeste bilfører bak rattet har de kjørt
trygt rundt i det ganske land selv om bilen egentlig er litt av en
drapsmaskin.
«Bitch please, det årnær sæ»

Bil: Mercedes Benz
Innkjøpspris: 40 000
Totale kostnader: 60 000
Antall medlemmer med billappen: 2/9

Can´t be touched 2014
Medlemmer: Jørgen Olaussen, Ole Bruflat,
Edward Edwardsen, Thomas Bohlin, Thomas
Bærstad, Nicolay Bentsen, Daniel Markussen,
Amund Mehlum og Bendik Karlsen.
Disse ni gutta har hele året tjent inn haugevis med cash på macho dugnader og går
allerede i overskudd. Med hard jobbing og
god sponsing har de finansiert både bilen
og oppussingen. Overskuddet skal utelukkende gå til blandevann, for spriten har de
allerede i boks. Navnet kommer fra rappesangen «Can’t be touched» , gutta ser på
seg selv som noen tøffe gangstere bilen er
deres musemagnet (hilsen Amund). Inni har
bilen både pornolys under setene og laserlys
som følger musikken. Bilen var et vrak når de kjøpte den og den
fortsatte å være et vrak mange uker ut i russetiden. Takket være
motor- og clutchproblemer, samt en og annen kræsj, har «Can’t
be clutched» blitt dyttet mer enn den har rullet til nå. Denne
vanen har med andre ord kostet gutta blod, svette og tårer. Gutta
er også glad i gladpack og post-it lapper, noe Lost Angels har fått
merke. «Bilen vår er awesome»

Bil: Mercedes Benz
Innkjøpspris: 37 000
Totale kostnader: 45 000
Antall medlemmer som har billappen: 5/9

Seven shades of babes 2014
Medlemmer: Cathrine Jacobsen, Lisa Rørholt, Nina Sørum, Stine Bjørklund, Rebekka
Nilsen, Ingeborg Pedersen og Anita Frøhaug.
Fifty shades of Grey er som de fleste vet grov
husmorporno. Jentene viste uten å mukke
frem sine sexy sider når vi ba dem posere
foran bilen(se bildet til venstre). Fifty shades
of Grey-temaet passer med andre ord fint til
disse syv heite jentene, og interiøret i vanen
er veldig gjennomført. Fargene går i blått og
sort i stil med romanens omslag. De har til
og med egne pjuskete håndjern – man kødder altså ikke med Seven shades of babes.
Vanen er deres lille baby og de har lagt mye
kjærlighet og samarbeid inn i den.
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Bil: Volkswagen Caravelle
Innkjøpspris: 40 000
Totale kostnader: 50 000
Antall medlemmer med billappen: 6/7
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Lost angels 2014
Medlemmer: Lena Kittilsen, Loes Van der Ven, Kristine Dukefoss, Marie
Gundersen, Stine Gundersen, Emily Edvardsen, Stine Lauvåsdal og Nora Auråen.
Jentene i denne vanen pleide å være snille piker, men har blitt noen tøsete
badgirls med årene. Dette var bakgrunnen for navnet og interiøret til Lost
Angels. Bilen er full av fjær, vinger og engledekorasjoner, og de vant til og med
Årets Interiør på Landstreff Telemark(det har blitt spekulert i om dette var litt
korrupt ettersom et av medlemmene er sammen med en av arrangørene for
treffet, host host). Lost Angels var i en liten krig med Can’t be touched, så der
svei de av litt gryn på dopapir. En liten kræsj kom de seg unna helt uten skader
også!
Bil: Volkswagen Caravelle
“From mom’s little angels,
Innkjøpspris: De utspekulerte jentene ønsket
to Lost Angels”
ikke å oppgi noen priser.
Antall medlemmer med billappen: 7/8

Casino Royale 2014
Medlemmer: Anette Moen, Marthe Rønning, Christina Fossen, Synne
Rønning, Karoline Ødegaarden, Natalie Thorsen og June Eriksen.
Vanen burde egentlig hett «Telemarks samlevan 2014» for her har vi
en gjeng med jenter fra hele fylket. Jentene ønsket et navn som var
originalt og lett å gjøre helhetlig. Interiøret er veldig godt gjennomført
– pokerbrikker og kort skaper et godt gjennomført tema. De påstår at
de har gjort alt i bilen uten hjelp av andre, så da får vi regne med at
de er like handy som de er søte. Som de fleste andre var også denne
vanen litt sent ute med å begynne å jobbe på bilen, men jentene er
storfornøyd med resultatet allikevel og avisredaksjonen sier seg enig!
Bil: Volkswagen Caravelle
Innkjøpspris: 30 000
Totale kostnader: 55 000
Antall medlemmer med billappen: «Vi vet hvordan man
spiller kortene sine riktig og ligger med de beste trekkene på lur.»

Gentlevan 2014
«#idrettsflåta Vi er bedre enn dere»
Medlemmer: Philip Syvertsen, Markus
Lønne, Eirik Larsen, Petter Thorsen, Eirik
Skaro, Magnus Utkvitne.

Vanimals 2014

The Wündermachine
Medlemmer: Sondre
Kvihaugen, Jelle Boone, Thomas
W Knutsen, Mats Nilsen og
Christoffer Devenney, Hansi
Krokmo.
Gutta i The Wündermachine er
en morsom gjeng som frivillig
poserte og oppriktig koste
seg i regnet når vi spurte om
bilder. Navnet var det bilens
nederlender som fant på,
og vi syns det hørtes veldig
nederlandsk ut også. Gutta i
denne vanen er svært varierte;
de har et høydespenn fra nesten
én meter til nesten to meter.
Vi fikk inntrykk av at det hadde
vært en litt skjevfordeling på
jobbing med bilen, men det gjorde ikke noe for
denne joviale gjengen. Bilen går som et olja lyn,
noe som overhodet ikke er rart når du ser hvor
handy disse gutta er(he-he).
«Eg er gut, eg har kuk og eg kan sykle»

Medlemmer: Hans Andreas Rønholt, Sivert Høyum, Espen
Heimdal, Daniel Heldal og Mika Nybu.
Morsom gjeng. Vanen med Kragerøs desidert beste anlegg.
Det er jo ikke tvil om at dette rullende beistet kan huse en
fest eller to. Med et interiør som minner mest om et Tyrkisk
horehus, får du en varm ro som sørger for en idyllisk intim
stemning. Det må også nevnes at bilen er helt fantastisk å
være menneske i. Setene har evnen til å suge kraften ut av
en hver rumpeball og gir deg en berusende følelse som kun
er sammenlignbar med nirvana. Både vorspiel og nachspiel
arrangeres hyppig. Stillestående rommer den lett 20, og ja…
– de har prøvd! Om du lurer på hvorfor bakenden er noe lav,
så er det kun på grunn av vekten av guttas eneste kjærlighet.
Et knusende anlegg og bøttevis med elektronikk gir en vanen
en samla vekt på rundt 300kg. Med 8000 watt og to 18” i
bagasjen er det mer enn nok til å få stimuli i trommehinnene,
og andre kroppsdeler som måtte trenge en real vibrasjon.
Bilen går som ei klokka, og guttene hevder at bilen ALDRI har
sviktet dem(Telemarkstreffet host host).
«#idrettsflåta Vi er bedre enn dere»

Bil: Volkswagen Caravelle
Innkjøpspris: 13 000
Totale kostnader: 16 000
Antall medlemmer med billappen: 3/6
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Bil: Chevrolet G30 Van
Innkjøpspris: 65 000,50
Totale kostnader: 82 000,50
Antall medlemmer med billappen: 4/5
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Cathrine Jacobsen:
Hun er rett og slett et
glansbilde som er
guttenes drøm.
Cathrine har klassens
mest irriterende latter
og hun holder aldri
kjeft i timen. Cathrine
er også glad i skogsturer, spesielt sammen
en annen. Hun er
klassens, nei vent, verdens duckface,men
pen da. Selv om Cathrine er blond, er
hun fortsatt smart.
#Duckface

Ida Eneberg:
Ida er skolens høylytt,
og hun vet ALT om
alle. Hun elsker snus
og nudler og sladder
enda mer. Jenta har
bein i nesa, og står
på sitt, uansett om
det er rett eller galt.
Ida elsker tysk, men
snakker dansk når hun
har fått alkohol i byen. Ida er også
verdens snilleste, og alle rundt henne
er glad i henne.
#Bieber

Marthe Hulløen:
Marthe elsker hundene
sine og å få best karakterer i klassen, Hun
liker å blande seg i alle
samtaler, noe som
ingen har noe i mot
så klart. Marthe er en
av de snilleste og
søteste i verden og
alle er glad i henne.
Hun er så å si dilteren til Anita, og hun
er en mester i å vrikke på rompen på
dansegulvet, noe som gutta digger!
#luremusa

Ida Marie Børresen:
Hun er et ordentlig
godt menneske og
hun lyser opp dagen
til alle rundt seg.
Ida har skikkelig
Drangedals dialekt,
noe som er ganske
sjarmerende. Ida har
også ofte alltid noe å
klage på, og når det
kommer til skolen er hun sykt nerd.
I<3nynorsk.
#Drangedal

Karin Wischuf:
Karin er en moteblogger som ser sykt
bra ut. Hun er en
skikkelig blondie som
ELSKER oppmerksomhet for puppene
hennes. Etter hennes
mening har hun
Kragerøs fineste bil.
Hun er den mest sta
personen du kan møte, og sier du at hun
tar feil kommer “Du for google det” ut
av munnen hennes.
#Kløfta

Amund Mehlum:
Han er en av de mest
irriterende gutten i
klassen, men allikevel
kan man ikke la vær å
bli glad i denne
snowboard-godgutten.
Amund er en liten
badboy med sine
tattoveringer av
forskjellige dyr, men
han er trofast mot sin yngre kjæreste
gjennom tre år.
#Sølvreven

Eira Vognild:
Hun kommer med de
dummeste kommentarene i hele verden,
men også noen av de
smarteste. Det meste
i Eiras øyne er chill
og digg, og “garra”
og “serr” er ord som
hun ofte bruker. Eira
lærer mye fra google
og har en klisterhjerne som mange
drømmer om.
#Garraklamma

Lena Kittilsen:
Hun er tvillingsøsteren
til Cathrine (serr, vi
tror de planlegger
outfitene sine) og
hun er en guttegal
sossejente som ler
hele tiden. Lena
reiser “hjem” til Oslo
relativt ofte, hun er
nemlig ganske avhengig å ha en kjæreste. Hun jobber for
Telemarkstreffet, og er med andre ord
en skikkelig russejente.
#Lennart

Stian Hammerli:
Stian er universets
største kverulant.
Han har alltid på seg
joggebukse, til og med
når han er russ. Stian
elsker å gå i mot folk
i timen med verdens
dummeste kommentarer, men selv om
han er kverulant er
mange undt ham glad i han selv om.
#Geit

Sander Waale:
Sander er en gutt
med sykt mye energi,
og i fylla ser du han
ofte uten t-skjorte.
Han har alltid vært
lav, men han har blitt
mer voksen oppover
årene. Men man blir
vel aldri for gammel
til å leke med sverd
i skogen.
#Jeglikerikkeskjortami

Edward Edwardsen:
Edward er diskusjonshelvete nr. 1, og
Kragerøs største
gamer. Edward tror
han alltid har rett,
selv om absolutt
ALLE vet han tar feil.
Edward bruker også
mye tid til å tegne
tegninger av
dinosaurus i timen.
#Hemma

Philip Syvertsen:
Han er klassens godgutt som sprer mye
glede, spesielt blant
jenter – Philip er
nemlig en pusegutt
og sjarmør. Vi tror
han er kjæresten til
Cathrine. Han er litt
keeg og dritgod på
trommer, men har
mest lyst til å bli som pappa.
#Jacobsen

Kristin Bull Ellegård:
Kristin er ikke redd
for å si sine meninger
og sitter ofte bakerst i
klasserommet på sin
faste plass. Hun er
russens kjære prest og
døper som en fugl.
Kristin er vår lille
stand-up komiker.
Ho er veldig populær
hos guttene.
# BABE

Christian Edvardsen:
Christian er en ordentlig Bamblegutt, og
det mener vi med
at vi nesten aldri ser
han på skolen. Vi er
mer vant til å si “han
er ikke her” til andre
enn “hei” til han i
virkeligheten. Christian
er en kjempe snill gutt,
som mange er glad i.
#Karinspupper og #paintball

Ole-Bjørn
Mofossbakke:
Han er en sær type
fra Kroken, han er
snill, hjelpsom og
stille, men når han
åpner kjeften har han som regel noe
dumt å komme med.
Ole er supergod i
paintball, og i tillegg
er han verdensmester
i vri åtter. Yndlingssangen hans er
Cry me a river. #Eli

Snorre Hoffstad:
Snorre er det man
kaller nerd når det
kommer til matte,
han har til og med
vunnet premier.
Han elsker “My little
pony” og kjæresten
hans Pernille. Man ser
som regel Snorre
foran i Auditoriet
holde hender med Pernille.
#MyLittlePony

Iselin Sverkmo:
Hun er utrolig skjønn
og alltid hyggelig å
slå av en prat med om
hva som helst, og det
er kanskje derfor hun
er venn med alle. Jenta
har sykt fint hår som
gror ut med en gang
hun har klipt det. Hun
er flink til å passe på
de rundt seg, men ikke like flink til å
passe på seg selv, noe som dessverre har
resultert i en russetid med kyssesyken.
#Ugga

Julie Thoresen:
Julie er en blond og
guttegal jente. Hun er
som oftest bare glad
og har en helt sjuk
latter, men dette er
også en barsking du
ikke vil komme i en
krangel med. Når
Julie er på byen liker
hun helst å være med
de som er et par generasjoner eldre, så
klart med en Corona uten lime i hånda.
#Snyggæreenn

Bethine Walle:
Bethine er en skjønn
jente med englehår
som alle liker. Hun er
så flink i volleyball at
hun pleier å utnevne
seg som trener når vi
spiller volleyball i
gymmen. Bethine
ventet med å drikke
til hun ble 18 år, men
nå har hun blitt helt spik spenna gæren. Bethine er en guttegal jente som er sykt aktiv og
populær på Twitter. Og så må vi ikke glemme
at hun til enhver tid er den tæneste på Kragerø
videregående. #Niggah

Hannah With:
Hannah er en gladjente som alle liker.
Hun er også sykt babe
og er populær blant
guttene, og det passer
bra ettersom hun er
rimelig guttegal selv.
Du kan sikkert adde
henne på WhatsApp
eller få nummeret
hennes vis du er kjekk nok og er i riktig
aldersgruppe. Hun elsker å planlegge
men kommer uansett for sent til alle
avtaler. #45256251

Biak Par Bawhirhin:
Biak Par er Kragerøs
østlige skjønnhet.
Dette er jenta som
sitter fremst i timene
og svarer godt på
alle spørsmål. Hun er
ganske så lav, men
ganske så søt også.
#FrøkenMifel

Thomas Bærstad:
Han er en søt gutt
fra Kroken, som
desperat prøver å
blende inn i Kragerø.
Når han ikke klarer
det søker han tilflukt
i Pandaria. Thomas er
veldig flink på skolen,
og har en fot i alle
gjenger på skolen.
#Puz

Christoffer Salvesen:
Christoffer er frekk i
fylla. Han så ut som
Justin Bieber med
bollesveis, men det
hjelper seg. Han lusker
rundt på skolen, og
sier ikke stort. Lord
Christoffer snakker
nedlatende om
vennene sine.
#”feitefaen”

Stine Bjørklund:
Stine er ambisiøs,
hun har store planer
om militæret. Hun blir
gira av alt som går i
kamuflasje og hun
løper så fort hun kan,
så langt hun kan.
Stine er tøff og du vil
ikke sloss med henne.
#armybabe

Elham Salihu:
”Hvordan er det å
være full egentlig!
Er det som å ta seg
en snus? Det føles
ut som at jeg flyr!”
Elham er sterk, har
mye muskler og liker
å trene i singlet.
Veldig snill gutt.

Nina Knoll Gunder/
sen: Nina er en jente
som alltid er blid og
vil alle godt. Hun er
ikke alltid ute men
når hun først er ute
drikker hun ”med
måte”. Hun glemmer
kanskje navnet sitt
men alt annet er på
plass. Vi er veldig glad i henne!

Joakim A. Isaksen:
#Statoilianer

Linn Marit Ørsvik:
Mini Einstein. Linn er
den smarteste jenta vi
kjenner.Hun har klisterhjerne og er flink på
skolen, men utenom
det er hun glad i å ta
seg en fest ca hver
helg og blir alltid like
drita. Er vi heldige
rekker hun å komme seg på byen.
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Line Eskildt:
Line er venn med alle
og dømmer ingen,
men når det smeller
så smeller det hardt
og jenta kan være en
ikke så altfor liten
hissigpropp (trå
varsomt for jenta kan
skyte). Hun er glad i
vin og noen vil til og
med gå så lang som å kalle henne alkoholiker. Etter mange ville år har hun slått
seg til ro med en gårdsgutt fra Farsjø.
#Budeia007

Ingeborg Eileen
Pedersen:
Lille frøken perfekt.
Hun er kåret til årets
skolelys, mange ville
sagt hun er irriterende smart. Hun har
alltid en veldig saklig
kommentar på lur
og er snill med alle.
Hun er ganske babe,
selvfølgelig, siden hun er en av trenerne
på MOT GYM.
#nerd

Jenny Gundersen:
Skolens småfranske
designer. Jenny har
fin og gøy rumpe,
og det er hun veldig
klar over og bruker
det for alt hun kan !
Ho bor på Skåtøy, og
er stolt av det ! Fikk
ut mye futt etter et år
i Frankrike, men r på
ingen måte sliten.. Jenny er veldig glad i
oppmerksomhet.
#bohlin

Thomas Bohlin:
Thomas tror han
likner på Orlando
Bloom og lever godt
på det. Han er linneaveiens langhåra
bakhårsramp. Han
spiller gitar som en
gud, så ofte han kan.
Thomas elsker pussy
(cats) og lokker dem
gjerne til seg om han ser en langs veien.
Thomas, også kalt vors- og nachkongen
sier aldri nei til fest!
#gundersen

Emma Thorstensen:
Ho tror ho er morsom
, ler mest av seg selv…
Hun skal alltid ha rett!
Emma har store
pupper til manges
store fornøyelse. Hun
har alltid n leppestift
med seg og hun
ender nok opp i
Frankrike, med en
fransk baguette mellom bena.
#Edwardo

Daniel Drageland
Markussen:
Ikke la navnet
skremme deg,
dragen har
wiskeydick. Han har
mange fine kvaliteter
som han mister
straks han blir drita.
Daniel blir alltid
blodig på fest, men
han ser like gira ut.
#kanALLEsangeneTilKlovneriKamp

Bendik Karlsen:
Diskusjonshelvette
nr. 2. Bendik har en
Thomas-utvekst på
hofta. Alt er chill og
digg, men… nei.
Kaster inn håndkledet
tidlig og er egentlig
en ganske prydfull
type.Bendik trenger
ikke sko, for han er
allerede en tøffel.
#anita<3<3<3

Anne Jensen:
Hun har ikke spesielt
gode ferdigheter i
musikk, men skal få
credz for å prøve.
Hvis Anne ikke har
hørt om det så har
det ikke skjedd. Ho er
jo ei lita romantiker
da. Kjærleik på staur.
Veldig vanskelig å ikke
være glad i Anne!
#finnepåordselv

Ellen Stensvold:
Synger som en
gudinne og på språk
de fleste ikke skjønner. Hun har Superstyrke i retrobrillene
sine. Ellen er en og
en halv meter høy og
hvis hun kan så ler
hun veldig høyt og
veldig lenge.
#ingenharsetthosur

Kristoffer Vikre:
Gutten spinner rundt
full av energi og kan
det han ikke kan!
Led-lys er kult og
ebay er tingen. Etter
tre år er det fortsatt
få som kaller han
Kristoffer.
#onfire

Anne Pettersen:
Anne er delvis bosatt
hos kjæresten/broren
i Tyskland. Ho lurer
alltid på om du har
tyggis og ellers bare
smiler ho! Ho er
HØYLYTT. Anne er
smartere enn læreren,
og du glemmer ikke
en tur på byn’ med ho!
#tyskertøsa

Lise Rørholt:
Liten sukkerbit.
Vi ler like mye av
ho som med ho.
Ho snakker gjerne
om det andre
ikke tør nevne. Lisa
har energi, helst når
ingen andre har det.
Ho er ærlig.
#”harjenterhårirumpa?”

Einar Gregersen:
Klassens lille snåling.
Han er irriterende
smart, og det er fint
mulig at lærerne kan
si seg enige i det.
Løper som Usain Bolt
og er enestående på
fest. Et lite leksikon
den gutten her!
#DancingQueen.

Elly Kittelsen:
Ho har vært i
Amerika. Elly har ikke
hatt noen prøver i år,
men hun fiksær det.
Hun kan noe om alt
og ikke sjenert med
å dele. Elly har hatt
kjæreste kjempe
lenge !
#’merica’merica’merica

Eli Haugland:
Eli løper som en
gepard. Fyfaen som
ho løper. Hun er
veldig fra Drangedal,
og det virker som
det går helt fint.Eli er
morsom (!). Er gjerne
langt fra koblet til i
timene.
#IKKEietforhold

Ole Didrik Bruflat
Abrahamsen:
Ole er en datageek og
treningsfreak. Vi kan
kalle han en selvbestemt hunk og en flørtepus på byn’. Han er
som en sjokoladefondant -hard på utsiden
og myk på innsiden.
#jegfikserdet

Anita Røed Frøhaug:
Anita har noen
dumme kommentarer litt oftere enn
hva som er innafor.
Ho er først på
flaska og tar festen
av så vet vi alle hvem
som skal bære
henne hjem.
#hjemtidligmedbendik

Renathe Lørby
Solberg:
Renathe stiller opp
når det trengs og ho
er super hvis du sliter
med noe i timene.
Ho er så positiv at
man nesten kan bli
irriterende. Hun er
beautien i beauty
and the beast.
#ulveelskar

Joakim Åkredalen:
Vi vet ikke om det er
en myte, men vi har
hørt at Joakim hadde
skjegg på barneskolen. Han har spenst
og han har kraftige
legger! Han er the
beast i beauty and
the beast.
#wolverine

Anneli Beylegaard:
Anneli er klassens
stilikon, hun er glad
i å trene og er Legally Blonde. Anneli er
smart på en dum
måte. Hun sitter mer
ved kateteret til læreren enn på sin egen
pult under prøvene.
Alt er morsomt for
Anneli, og hun er
ganske så søt.
#komplimenttroll.

Nicolay Bentsen:
Nicolay er skolens
svar på Arnold
Schwarzenegger.
Hver dag er en
trenigsdag. Han har
en flott sprettrumpe
og de fleste jentene
snur seg automatisk.
Hvis ikke du ser
musklene hans, så
ser du han i hvert fall rullans på gulvet i
en syk latterkrampe!
#gains

Aria Natalie
Sottiburut:
Aria er den lille classy
divaen. Denne jenta
er en liten jente som
er full av liv, energi
og en herlig latter.
Hun er også en
skikkelig kosejente.
Og mote er noe hun
kan. Mer guttegal
jente skal du lete lenge etter. Hun vet hva
hun vil ha og er ganske kresen. Men dette
er det absolutt ikke noe galt med, for dette
gjør at både klesstilen, guttene og selve
jenta blir ikke så langt fra perfekt!

Pernille Augustson:
Pernille er alltid i godt
humør og stiller visst
alltid opp for vennene
sine. Ho er litt
vanskelig å bli kjent
med men når du
først blir det så må
du spenne deg fast
for en heidundrende
tur. Ho kommer for
seint til hver eneste time, men ho klarer
seg sjæl.
#Noldus

Jørgen Haga
Olaussen:
Jørgen er alles
yndling. Gladeste
gutten på 106 kg.
Han bruker den store
magen sin til å vinne
diskusjoner eller til
å distrahere. Han
tiltrekker seg det
meste på to bein
pluss litt til… ”WOOPIE!”
#I<3JÄGER

Jenni Hnem:
Jenni er den største
sminkedokka på
skolen og hun gjør
alt hun kan for å
ligne Nicki Minaj.
Instagramn’
hennes er full av
freshe bilder.
Jenni snakker veldig
høyt og veldig lyst!
#liksom

Jens Ellingsvik:
#Knølen

Petter Andreas Ek:
#Dondo

Vegard Johnsen:
#Junior
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Vår Aasen:
Vår driver med
cosplay og hun er
helt rå på det. Hun
outbaber også de
fleste både med og
uten kostymer på. Du
ser ofte Vår hånd i
hånd med sin kjære,
og gjerne iført en
spirithood. #Black-Butler

Simen Aas:
Simen var revysjef på
årets russerevy, han
ledet den med glans
og en del problemer..
Men flink var han!
Han tror han er
verdens pheteste fyr,
han om det. Simen er
en ordentlig godgutt
som er glad i omtrent lle. #”komikern”

Katrine Ask Knutsen:
Det er vel ikke noe å
legge skjul på at
Katrine er blond? Har
du en GPS? Ikke bli
forbauset hvis hun
spør hvem som sitter
inni og snakker. Hun
elsker hundene sine
og Vetle, kjæresten sin.
Hun er en søt jente som er godt likt.

Hans Petter Tøffel
Krokmo: Hansi er
rett og slett en stor
lodott. Hvis Tina
ringer slipper han alt
han har i hendene
og løper til henne.
Men han er likevel
snill som et lam
#Tøffern

Sondre Solli
Kvihaugen:
Sondre, Sondre,
Sondre.. Hva kan man
si? 25 kilo lettere og
fortsatt like kåt. Vi
er ganske sikre på at
Sondre er Ole Paus’
ukjente tvilling. Han
skjønner ingenting.
Ting Sondre ikke skjønner: hvorfor folk ikke
bare blir 18 med en gang, hvorfor får ikke
alle lappen med en gang, hvorfor kan ikke
alle være som meg? #SondrePaus

Jelle Boone: Har du
ikke sett jelle? SE OPP!
Han tar aldri taxi hjem
fra byen, han sykler
uansett hvor han skal.
Jelle er en kjempe
koselig og ikke minst
morsom kar. Han er
fra Nederland og er
stolt av det.. Av en
eller annen grunn. #WünderJelle

Christoffer Devenney: Christoffer
Tott Devenney: Han
er en gutt med en
stor munn, han sier
det han mener og
snakker gjerne før
han tenker. Han er en
kjempekoselig kar og
en tøffel selv om han
ikke vil innrømme det.

Thomas wuck:
Tomas er stor i kjeften
og hver gang han sier
noe, høres det ur som
om han skal selge deg
noe. Thomas er sjeldent på skolen, men
når han først er her
så har han lærerene
rundt lille fingren!
Thomas er klassens
kjekkeste etter Sondre, Simen, Hansi, elham, jelle osv. Neida... Joda.. Sitat: ”skal du
ha bass?!” #MrCocky

Mika Nybu:
Mika er en perfeksjonist uten sidestykke,
ingenting heter halvveis i hans verden.
Mika får alkohol til å
se ut som vann. Den
ene helgen kan han
lett bli full på 4 cider,
men neste helg kan
han drikke en flaske
sprit på høykant uten problemer.
#Tøffel97

Espen Heimdal:
En kjernekar fra
Drangedal, der han
er kjendis for sine
ferdigheter på
fotballbanen. Espen
sjarmerer de fleste
jenter, men det hjelper ingen for han har
allerede funnet den
store kjærligheten.
Han er også en ordentlig klumsete gutt.
#Flekken

Daniel Heldal:
Han er den keegeste
som noen gang har
satt beina sine på
Kragerø VGS. Han er
skolens gladgutt, og
elsker å klemme på
alle han møter.
Daniel har både
jobbet som modell
og blitt kåret til
Norges Fineste Stil i 2011, woooooooow.
#Duracellkanin

Hans Andreas
Rønholt:
Hansi er en kjekkas
fra Bamble, og det er
umulig å ikke være
glad i han. Han er
verdensmester i å
sove i timen, og så å
si alle andre steder,
grunnet at han lader
opp til helgen der
han skal drikke seg driiita på cider.
#HMKG

Lena Kråkenes:
Her har vi selveste
presidenten! Lena har
det som skal til på
alle områder: hun er
smart, ser dritbra ut
og ikke minst har hun
et hjerte av gull. Hun
er glad i gutter i så
stor grad at hun noen
ganger finner seg en
ny før hun begynner på neste. Lena har
alltid med seg et helt vinmonopol på
vors, og det hender hun glemmer å ta på
seg truse. #Crossfade

Julie Eliassen:
Julie er en supersøt
fitnessbabe med et
smil som blender de
fleste.Hun har derimot
også en barskere side
som hun liker å vise
når hun er på MOT
med mannen sin,
jenta løfter nemlig
garantert tyngre
vekter en deg. Ut av munnen hennes
kommer de rareste ting, og noen ganger
må man lure på om hun har en eller to
hjerneceller. #Kinderegg

Kristine Dukefoss:
Kristine er tilsynelatende en søt og uskyldig jente, men vent til
du ser henne med
alkohol i blodet. Da
har hun nemlig hæla
kjempelangt oppi
taket. Kristine er
omsorgfull og passer
på de rundt seg, og
det er umulig å ikke syns at denne jente
er helskjønn. Dessuten har hun langt,
blondt hår så hun kan sammenlignes med
Rapunzel, bare i ekte vare! #Dåsefoss

Hanne Iversen:
Kjenner du Hanne er
du heldig, for da har
du en av verdens
beste venner. Jenta er
god som få og du kan
alltid stole på henne,
uansett hva. Hun er
kjempeaktiv og er
med på dobbelt så
mye som gjennomsnittsmennesket, men hun får det til for
hun har stålkontroll, nesten så mye at
det er skummelt.
#Hivers

Stine Lauvåsdal:
Dette er en jente som
vet hvordan man
håndterer både høye
hæler og alle slags
idretter. Hvis du
trenger tips til hvor
du skal nettshoppe er
hun også riktig
person å spørre. Stine
er veldig glad i vin, og enda gladere i kjæresten sin Tore. #Shopaholic

Nina Sørum:
Nina er en handywoman uten like og
du kan alltid regne
med henne. Samtidig
er hun en ”ulv i
fåreklær”, og byr
anledningen seg
slipper hun seg alltid
løs. Du vet alltid hvor
Nina er når du hører
latteren hennes! #MissHandy

Sivert Høyum:
Sivert er en skikkelig
sjarmør. For det meste
får han seg noe, men
godtar ikke jenta om
hun er over årskullet
1997. Han har en
humor som er like
tørr som Sahara,
og han drikker like
mye øl som en
alkoholiker. #Hefner

Marie Gundersen:
Marie er tidenes
største ulykkesfugl og
vimsehue. Hvis det
ikke er det ene, så er
det i hvert fall det
andre. Marie har et
humør ingen kan slå,
og aldri dårlig stemning når denne jenta
er i nærheten en samtidig har hun en
lunte så kort som få. #Maisa

Maria Kivle:
Maria er et vakkert
sjarmtroll som lager
mye liv og moro. Når
hun får i seg litt alkohol blir hun en gal,
gal, jente, noe vi får
erfare både gjennom
heftige danseshow
og et slag i ny og ne.
Maria liker å være
litt classy og klarer som regel å være det,
selv om det til tider glipper ut litt crazy
skløtte.

Nora Auråen:
Nora er en gladjente
som faktisk smiler
absolutt hele tiden.
Jenta er veldig omtenksom og passer
på alle til en hvert
tid.Hun er egentlig
en ganske busy jente,
og driver med alt
fra sport og korps til
arbeid hos baker’n. Når Nora først er ute
er hun ram på pærecideren!
#Nure

Rebekka Nilsen:
Rebekka er litt av et
surrehue men samtidig er hun er flink til
å prioritere alle. Hun
er en treningsglad
fitnessbabe. Når hun
blir veldig ivrig kan
hun minne om en
kvinnelig Alex Rosén.
Rebekka har alltid et
smil om munnen og med sin smittende
latter er hun vanskelig å ikke bli glad i.
#HotShot

Emily Edvardsen:
Emily er en utrolig god og skjønn
jente. Hun er også en
skravlete partyløve og
denne kombinasjonen
er superfin helt til du
ender opp i en krangel
med henne på fest, da
bør du ta første fly til
Langtvekkistan – Emily
taper nemlig aldri en krangel og jenta kan
å snakke for seg. Hun er glad i Koskenkorva
og kjæresten Per er aldri langt unna.

Loes Van Der Ven:
Loes er tøffere enn de
fleste jenter og er
ikke redd for å ta i et
tak. Hun er også en
seriøs håndballbabe
som gjerne dropper
en fest for å
”restituere”, men
Loes liker å flørte og
er alltid vill på dansegulvet når hun er ute.
Som den lille sjarmøren hun er, finner hun
stadig nye gutter før andre engang rekker å
ta en ny slurk av drinken! #VanDerVåt

Stine Gundersen:
Stine er en omtenk/
som jente som
opptrer som en
fredsmekler når
drama oppstår. Hun
er sjelden i dårlig
humør, og er en
gledesspreder på en
kjip dag. Hun liker en
rolig kveld hjemme med kjæresten men
er ikke redd for å slå seg løs på byen
heller!
#FrøkenÆkkefull

Karoline Ødegaard:
Rødhetta fra Skåtæi!
Hun er alltid snill og
grei og jenta drar den
alltid ut på fest!
Hvis du har glemt
penn på skolen, ærre
bærre å spørre Karro
for ho har mange
penner på lur!
Søt jente!
#MissKnowItAll

Eirik Larsen:
Eirik er Kragerøs
håndballtalent. Han
er en morsom gutt
som alltid er blid,
men hvis du hører
begrepet ”Bare litt”
så vet du at du er
kveldens utvalgte.
Han er en gutt som
kommer overens med alle og snakker
godt om de fleste.
#BareLitt
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Markus Lønne:
Markus går kanskje
under kallenavnet
klysekørs, men for å
si det sånn så er
Markus alt annet enn
klyse. Han liker seg
best hjemme i Sannidal der det ikke er så
mye mennesker. Han
blir alltid drita og
kan være en smule irriterende til tider,
men vi liker han akkurat som han er - en
ekte Sannidøling!
#Kørs

Petter Thorsen:
Petter er en skikkelig
godgutt som alle er
glad i, og en Sannidalsgutt som er glad
i spritflaska si. Denne
karen er rimelig desp
på fylla og prøver seg
hardt og lenge på
damer han ikke kan
få. Han sier jækla
mye rart både i edru og beruset tilstand,
og du skal ikke se bort ifra at strofene
kommer på brei dialekt etter et par øl.
#Pyton

Magnus Utkvitne:
Magnus gikk på et
par år fra å være en
rund, liten gamer til
å bli Kragerøs
fremste gymshark.
Han tilbringer
dagene sine på MOT der han løfter på
tunge ting. Han og
kjæresten er som
regel ikke mer enn
et par meter unna hverandre, og man
kan si at Magnus passer veldig godt på
jenta si. Magnus er både jovial og ålreit,
og ingen kan holde latteren inne når han
drar i gang de tørre spøkene sine.
#Testopus

Eirik Skaro:
Eirik er alle jenters
drømmegutt. Han
løfter tungt og det
ser man på skrotten,
i tillegg har han alltid et smil på lur. Det
er ikke noe vondt å si om denne gutten,
for han er også
supersnill og passer
på alle rundt seg.
For tiden har han
ikke mye hår, men om han lar det gro får
du kanskje se en særdeles fresh afro.
#MasterEirich

Ruben Klemmetvold:
Det er ikke for ingen
grunn at gutten fikk
navnet dansefot på
lua si, for den gutten
kan virkelig moovsa
sine! Ruben er bare
snill og grei, han
tenker alltid på alle
rundt seg, noe vi liker
veldig godt ved han!
#Dansefot

Mikael Brenden:
Mikael er en ekte
hellefant som liker seg
best bakerst i hjørnet
i klasserommet.
Han går alltid i joggis
og han har alltid noe
morsomt å si på lur.
#B-boy

Elise Myra Olsen:
Rosabloggeren fra
Rørvik! Elise er ett
”little monster” og
mest sannsynlig den i
Kragerø som elsker
Lady Gaga mest. Hun
ser alltid smashing ut
med det lange blonde
håret, de flotte klærne
og det nydelige smilet!
#Bloggeren

Frida Endresen:
Frida er ei lita trønderbærte. Hun er en
nydelig jente med
utstråling herfra og til
månen også er hun
god som gull! Når
hun åpner munnen
for å synge reiser gåsehuden seg på oss alle.
#Trønderrypa

Lisa Blankenberg
Isaksen:
Lisa er Kragerøs klovn!
Hun er absolutt ikke
sjenert og kommer
med veldig mange
morsomme innspill til de mest fantastiske
situasjoner! Med Lisa
på byen blir det ofte
knall og fall, det er
altså non-stop! Hun
har ett humør som smitter på alle. Sitat:
”Shut the fuck up”!
#Non-stop

Synne Rønning:
Synne er fra Kroken,
og i tillegg er hun
tidenes skolelys. Hun
kan virke som pappas
lille engel, men spriten
har vist oss det stikk
motsatte! Jenta er
blid, men enda
blidere med sin bestevenn Smirnoff Ice i
hånda. Sitat: ”Eg skal på fotballtrening.”
#IceIceBaby

Christina Coco:
Cocoloco er ei jente
som virker sjenert,
men så fort hun blir
varm i trøya så er hun stikk motsatt. Denne herlige jenta
har ett hjerte av gull
og du kan le deg ihjel av henne! Alle typer
alkohol går ned og
selv om ho spyr midt
på Galleien skal hun
absolutt ikke hjem. Hun følger med på
alle tv-serier, og er veldig kjendisorientert!
Sitat: ”det var A”
#Coconut

Linn Marita
Haugholt Gundersen:
Linni er en liten
treningsnarkomanen.
Hun løfter lett tyngre
vekter en gutta på
idrett. Selv om Linn er
opptatt av trening og
spise sunt så sier hun
ikke nei takk til ei litta
fest i ny og ne og det
er alltid gøy å være med denne gledessprederen. Sitat: ”Skal du være med å
trene i dag eller Karro?”
#Mini-meister

Marthe Rønning:
Galleien er Marthes
hjem i helgene og
brusen er da byttet ut
med alkohol! Marthe
er ikke akkurat redd
for å si det hun mener,
hun står på sitt
uansett hva det måtte
være. Men stille ble
det da hun ble stoppet av politiet for å
ta radarkontroll med en hårføner. Jenta
er prevensjonsansvarlig, så det er henne
vi alle går til for kondomer og gode råd.
Sitat: ”Er den der grov? Nei da kan ikke
jeg spise den!!”
#Rebellen

Marthe Storkås
Stenberg:
Marthe er den lille
jenta fra Drangedal
med de store ”silikonpuppene”. Jenta
henger mest med
guttene, ikke så rart
siden hun er en guttejente. Hun er en veldig
søt og sprudlende jente, og humøret
hennes smitter lett. Ser du Marthe på fest
har hun alltid en øl i hånda, men ser du
hun full er det Jäger’n som funker, og da
kommer også bergensdialekten hennes
fram. Sitat: ”Eg va’kje så full!”
#Steins

Karoline
Ødegaarden:
Dette er jenta som
ble kåret til Russeballets Vakreste og
det er ikke så rart, for
det er hun uten tvil.
Bacardi Breezer er
hennes bestevenn på
byen. Denne Bamblejenta tror hun er hysterisk morsom, noe
hun egentlig ikke er. Hun har jerntruser
og det skal en heftig nøkkel til for å få
låst opp denne, men låsen har endelig blitt låst opp. Karamell er det beste
Karoline vet, og det har hun endelig
fått smakt på! Sitat: ”jeg elsker kake”
#Breezern

Anette Moen:
Anette går også under
etternavnet Möet, og
det pleier ikke å gå
helt greit når hun
drikker yndlingsdrikken
sin. Hun er en tidligere
rølper som har kommet seg på skinnene
Igjen, men noen
ganger sporer det allikevel av. Dagen derpå unnskylder hun seg alltid, hundre millioner ganger. Jenta er glad i voksenbrus
og ei litta powernap i timen. Og pekk er
det jenta liker best! Denne jenta har hjerte
av gull og er en fantastisk venninne! Sitat:
”Hæ?” Og ”unnskyd”
#Selfie

Christina Fossen:
Denne jenta kan det
med friluftsliv. Hun
mestrer fotball, ski og
skyting. Dævhørt er
hun også, så ting må
bli gjentatt minst 4
ganger. Hun har alltid de nye sangene til
Staysman oppdatert
og lærer teksten på et
blunk! Christina er
også flink til å svare på snap, noe som
gjør June veldig glad. Sitat: ”Hæ?” Og ”Å
sa du nå?”
#Gummihatt

Katrine Skilbred:
Katrine er hulken med
den svære snusleppa.
Hun er veldig grov i
kjeften og får alltid
sagt ting som det er.
Hun er ukas gjest, så
det er alltid hyggelig
å få besøk av henne
på skolen. Katrine
sloss med Christina
opp til flere ganger om dagen, og det
er som regel Christina som må gi seg.
Ikke nok med slåssing, men hun blir også
mobbet av frøken Möet. Sitat: ”Nå sikla
jeg igjen…”
#Hulken

June Kals Eriksen:
June har alltid
upassende munndiare
, hun skal absolutt
snakke når man helst
ikke burde. June er
kongen over Snapchat, det går ikke en
skoletime uten at hun
knipser et bilde. Hun
er ett eneste stort
rotehue og et veldig søtt sjarmtroll! Sitat:
”hvor er plassen min idag?”
#Munndiaré

Wenche Malen
Jacobsen:
Wenche aka pungrotta er den tøffeste
jenta i Kragerø. Men
bak den tøffe fasaden
skjuler det seg en
nydelig og morsom
jente! Denne jenta er
helt gæren og tar
slett ikke seg selv høytidelig. Hun bryr
seg ikke hva folk synes om henne, og det
digger vi alle. Sitat: ”yolo” og ”det var
awesome” #Wancky

Natalie Thorsen:
Natalie er selveste
landsfareren. Denne
snertne snuppa tar
vinen ned på høykant
og er alltid klar for en
fest. Hun er en motedronning uten like og
har virkelig peiling på
klær og hvordan man
skal se best mulig ut! Hun har en attitude
som her helt rå. Sitat ”Det er bedre og
være en partypooper enn å poope på
party” og ”Shøemener?” #Landsfareren

Linda Vera
Andreassen:
Linda Vera er en
sjarmerende gladjente. Hun har også
hatt fleire hårfarger
enn de fleste opp
gjennom tidene.
Denne jenta
er glad i en god fest,
og festen er ikke over
før senga kjennes ut som en båt!
#Dramaqueen

Edward Westgård:
#Svennslover
Petter Olsen:
#DenUskyldige
Edgaras Geiga: #Skippy Kristian Tellefsen: Mats Nilsen:
“Come at me haters” #Gaffan
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Jonas Ødegaard:
#Tannlaus
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Takk for oppdraget
av denne avisa

Utlevering av
alle typer mat

www.mgt.no

Selskap sammenkomster markeringer
Variert meny
hele året
Velkommen :)

Tlf: 97879191/91662200
www.haven-restaurant.no
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Natt til 17. Mai
18.00: (Nesten) Alle møter presist opp på Gunnarsholmen,
klare for å feste seg gjennom siste rest av russetiden.
18.01: Ole-Bjørn er full.
18.10: Ole-Bjørn gråter.
18.13: Amund lover å ikke drikke.
18.21: Jørgen har pløyd gjennom en flaske med Jäger.
18.30: Amund er full.
18.45: Hannah kliner med Petter.
18.46: Cathrine kliner med Petter.
18.49: Maria kliner med Petter.
18.50: Lena kliner med Petter.
18.51: Petter er fortsatt jomfru.
19.00: Line har hilst på alle og ingen vet hvor hun er.
19.01: Anne har kost seg med en rødvinsflaske,
nå går hun ikke rett lenger.
19.07: Einar har begynt å breake.
19.13: Eira spyr IKKE.
19.31: Cathrine og Philip hooker.
19.34: Kristin kliner med alle.
19.40: Karin blotter puppene sine, ikke med vilje så klart.
19.46: Marthe har noen sjuke dancemoves.
19.53: Det begynner å regne, men det gjør ikke noe for Karoline
har med presenning!
20:07: Elise tar bilder til bloggen.
20.20: Edward diskuterer hva som helst, med hvem som helst.
20.31: Hunden til Christoffer og Nina har ankommet og festen
er endelig i gang!
20.38: Eddi stikker på MOT for å ta sol.
20.43: Julie har røyket opp en tjuepakning allerede.
20.52: Bendik har fortsatt på jakke og skjerf.
21.00: Nicolay og Lier har funnet noe å løfte, og det gjør de 55 ganger.
21.07: Ole-Didrik har sjekket opp tre jenter og en lampe, still going.
21.24: Karoline har dratt hjem til Oscar.
21.32: Julie og Magnus krangler.
21.39: Katrine viser frem bilder av Milo og Ravi.
22.00: Wuck har inngått dype samtaler med halve selskapet.
22.15: Stine og Marie prøver å finne ut hvilken side av kameraet
som tar bilder.
22.33: Bethine har funnet en ”venn” og går for å ”bade”.
22.29: Hunden må mates.
22.45: Julie og Magnus er venner igjen.
22.52: Anette beklager for absolutt alt.
23.02: Eirik spør om noen kan suge han. Men bare litt.
23.06: Lier har plassert hodet i fanget på Marthe.

23.17: Etter en svett økt på Family
ankommer Lisa og Linn
endelig Gunnarsholmen.
23.25: Lena er på vei til Oslo.
23.34: Gentlevan-gutta er
#STOKA
23.40: Christian tryner fordi han tenker så mye på puppene til Karin.
23.56: Ingeborg drar i gang en felles bønn.
00.00: Bendik og Anita drar hjem.
00.01: Thomas finner ikke Bendik, nå er han lei seg.
00.11: Jenny er lei av Thomas, og slår han.
00.30: For en gangs skyld åpner Elly seg opp og forteller om året i USA.
00.46: Espen og Lisa lager flekker i gresset.
00.50: Man ser bare det hvite i øynene til Hannah.
00.53: Rebekka er møkkings, så Nicolay bærer henne hjem.
01.03: Sander har ikke lenger skjorte på.
01.25: Daniel tryner og skraper opp halve fjeset sitt.
01.31: Emily starter en heftig krangel.
01.46: Nå snakker Ida flytende dansk.
02.09: Maria jokker på noe/noen.
02.17: Line spyr.
02.29: Andreas blir pumpa.
02.47: Hanne har mista kontrollen og setter på Bånnski med DJ Broiler.
03.01: Maria ER festen.
03.16: Pernille og Snorre holder hverandre i hånda.
03.22: Eli og Ole-Bjørn tar kongla!
04.09: Kristin kliner med alle, igjen.
04.24: Lena begynner på presidenttalen.
04.50: Maria prøver å få med seg alle for å se på soloppgangen på Hveten,
kun Cathrine blir med.
05.13: Ole-Didrik får en positiv respons. Hos lampa.
05.27: Can’t Be Touched har problemer med kløtsjen og må trille bilen hjem.
06.37: Daniel har fortsatt energi som en Duracell-kanin.
07.47: Jelle går til Helle.
08.14: Nina har hangover fra gårdagens Cola-fylla og NEKTER å kjøre bil.
11.32: Anette beklager for gårsdagen.

Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets

nederlender: Jelle Boone
militærbabe: Stine Bjørklund
negative: Markus Lønne
gymshark: Magnus Utkvitne
tur-retur Oslo: Lena Kittilsen
fravær: Ole Didrik Bruflat
mattegeni: Snorre Hofstad
kramperuss: Simen Aas
Pikachu: Fredrik Grønvold
Hårek: Joakim Åkredal
tøffel: Bendik Karlsen
nagle-russebukse: Frank-Oliver Danielsen
kverulant: Stian fuckings Hammerli
skløtte: Sivert Høyum

Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets

antiruss: Lena Kittilsen
koffert: Eira Vognild
salami-på-brødskiva: Ida Auraaen
tease: Marthe Hulløen
dancemoves: Maria Kivle
søting: Ida Børresen
cosplay: Vår Aasen
navn: Daniel DRAGELAND Markussen
lillepupp: Kristin Bull Ellegaard
førstiss-banger: Amund Mehlum
førtiss-banger: Hannah With
#STOKA: Daniel Heldal
Jax: Thorleif Haugland
kols: Karin Borge Wischuf

Design/produksjon: www.mgt.no
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