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13 år med slit er snart i boks, og det sies 
at det er nå friheten kommer. Vi har nok 
alle lenget etter de siste dagene på  
Kragerø VGS, og endelig tenke over at 
det snart er slutt. Vi har nå muligheten 
til å komme oss ut i verden, og gjøre 
akkurat det vi vil. Ja, dette skal bli utrolig 
deilig, men jeg kommer til å savne mine 
flotte medelever og medruss, vi har hatt 
noen morsomme og harde år sammen, 
og minnene har strømmet på. Vi har 
hatt det slitsomt med både prøver, inn-
leveringer og framføringer, men vi har 
hatt det gøy. 
Siden februar har vi jobbet med denne 
avisen, noe som har vært spennende og 
lærerikt. Det var mer jobb enn vi trodde, 
men når vi først kom i gang gikk det  
veldig greit. Jeg vil gi en ekstra stor takk 
til resten av redaksjonen som har vært 
med og gjort denne avisa til en avis. 
Håper dere kan kose dere med avisa,  
og at dere liker den. 
Ellers ønsker jeg alle mine medelever 
lykke til videre, jeg kommer til å savne 
dere. 

Ha en fin 17. mai og kos dere masse!

Overskuddet går til  
ILULA ORPHAN PROGRAM

Overskuddet for russeavisa 2015 går til Ilula 
Orphan Program i Tanzania. Kragerø videregå-
ende skole har i en rekke år samarbeidet med 
IOP som er et hjelpeprogram som driver med 
ulike prosjekter. Det består blant annet av en 
barneskole, videregåendeskole og et barne-
hjem for jenter mellom 4 og 20 år. Russen har 
i mange år donert overskuddet fra avis og revy 
og dette er noe vi håper russen etter oss ønsker 
å fortsette med. Med overskuddet fra russeakti-
viteter og solidaritetsdager har Kragerø videre-
gående blant annet bidratt til å bygge et eget 
jenteinternat, og landsbyen har fått tilgang til 
vann og strøm. Samarbeidet med skolene har 

også gitt en flott mulighet til å utveksle elever 
mellom skolene. Det er vært en opplevelse for 
mange, høre historier om en annen kultur og 
dere liv.

Tobias Rønning • Frida Øverland • Anja Marie Amundsen

Kristina Nicolaysen • Yrsa Asbergsdottir • Guro Robertsen

Ola Sundbø • Helle Lieberg • Marie Bakken
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PRESIDENTENS ORD

R U S S E S T TY R E

Da var det tiden for russepresidentens ord og jeg starter som mange andre med å 
takke alle dere kjære medruss som stemte på meg! Dere har alle gjort det å være russe-
president til en lek, og jeg er stolt av dere! Selv synes jeg at vi har vært et snilt russekull 
(ikke helt frivillig) som har fokusert mest på å ha det morsomt sammen! For russeti-
den handler om å ha det gøy, men en stor dash med fyll og faenskap. 

Som president må jeg innrømme at det finnes mange negative fordommer 
og meninger om dagens russ. Dette har vi motbevist med glans, for se alt vi 
har fått til!

Vi har vært en del av innsamlingsaksjonen for Krafttak mot kreft. Hvor 
vi med utgangspunkt på langt færre russ enn fjorårets, knuste (hele 3000 
kroner) alle rekorder å samlet inn over 116 000kr. Vi har også fått til en 
fantastisk russerevy med Ingvild Barland, Guro Holte Robertsen, Tobias 
Lund og Frida Øverland i spissen. Dere dro i gang en russerevy som 
gikk over all forventing! «Russen briljerer…» er bare et av flere gode 
omtaler som vi alle skal ta med oss videre og være stolte over. Vi kan 
nå med hånden på hjertet overlevere omtrent 50 000kr til Ilula Orphan 
Program. Russeavisa er heller ikke noe som blir laget av seg selv, her må 
hele redaksjonen få skryt for en godt gjennomført jobb! Etter mange timers 
jobb kan dere nå se på et produkt som dere kan være fullt fornøyde med. 

Som det gode russekullet vi er så har vi hatt mange koselige kvelder 
sammen, enten det har vært russekroer, grillkvelder eller russetreff. Dette 
er jeg sikker på at alle vi huske (en del av kvelden) for resten av sitt liv, for 
gud så gøy vi har hatt det! Jeg synes også det er nevneverdig at ingen av 
sjåførene i våre 5 vaner har mistet lappen, i motsetning til våre nære og 
kjære Kruss ;)

Til slutt vil jeg benytte sjansen til å takke min kjære visepresident Tobias 
Lund og resten av russestyret, Geir Westrin, rektor Kai Magne, Helsesøster, 
Arve fra Galeien, Villa Bergland, Øystein Skottmyr og sist men ikke minst næ-
ringslivet i Kragerø. Takk for at dere har stilt opp for årets russ!

Som min kjære hadde sagt det;
Giitu mu ovddas

Deres russepresident, Seline Winsnes Hepsø
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Utgangspunktet på årets russere-
vy var ikke det aller beste. Vi slet 
virkelig med å få samlet en gjeng 
som ville jobbe hardt over lang tid 
for å lage en revy. Det var heller 
ikke mange som hadde skuespille-
rerfaring og folk slet med mot-
ivasjonen. Men plutselig løsnet 
det og vi ble en gjeng på rundt 
30 som jobbet hardt i ukedager 
og helger. Fra midt i september 
frem til forestillingene siste helga 
i mars. Og alt det harde arbeidet 
var virkelig verdt det. 

Revyen ble fullspekket med alt 
som en kunne håpe på. Mange 
kjente fjes fra skolehverdagen og 
Kragerø-originalene ble vist frem. 
Lærerne, politikerne og journalis-
ter ble hedret med egne sanger. 
Man ble tatt på en reise gjennom 
Kragerø by på flere måter. Det 
ene øyeblikket er man innom 
dansegulvet på utestedet Galeien, 
rett etter sitter man i kommune-
styret med politikerne våre. Det 
var også et strippeshow for å få 

Vårt RUSSeland
bekrefte hvem det sterkeste kjøn-
net er. Høydepunktene i revyen 
var mange og vi involverte førte 
at vi fikk innfridd publikum sine 
forventninger. 

Vi satt opp fire forestillinger 
i håpet om å kunne fa fire fulle 
saler og målene våre ble inn-
fridd. Folk måtte til og med sitte i 
trappene. Etter revy fikk vi mange 
gode tilbakemeldinger i form av 
ros. Mange mente at denne revy-
en sto igjen som en av de beste 
som er satt opp her i byen. Alle 
som var involvert i revyen i form 
av lyd, lys og skuespill er veldig 
takknemlige for alle som kom. 
Dere var med på å bidra til en 
meget god sak.

Overskuddet på rundt 50.000,- 
går til våre kjære venner i Tan-
zania der vi støtter Ilula Orphan 
Program. Vi i Kragerørussen er 
stolte av å støtte overskuddet vi 
skaffet. Og vi kan ikke nevne nok 
at alt det harde arbeidet virkelig 
verdt det.



5

RUSSEAVISA 2015

Fo
to

: H
åk

on
 S

un
db

ø



RUSSEAVISA 2015

6



7

RUSSEAVISA 2015

Hva synes du om  
årets russ?

Ønsker meg litt mere action og  
spenning i hverdagen, kunne også 

gjerne vært litt mere som grennlands-
russen. Utfordrer dermed neste  

års russekull.

Kai Magne Bråten 
(rektor)

Elise Minde og 
Selma Wåsjø

            Bjørg Holte
Robertsen Marte

Lieberg

Hanna Minde

Martin er kjekk i russe/ 

buksa, liker når han  

spruter på meg.

 Nå som Guro er russ så er det  
greit å jobbe på skolen for å kunne 

ha litt kontroll  
på ho.

Liker ikke at russen 
mobber oss for juicy 

couture dressene 
våre, men Helle 

er snill.

Juni  
Klausen

Arvid Henriksen 
 (Tysk og politikklærer) Gaby 

(Spansklærer)

Det Marte sa..

Trenger vi å svare på dette, alle vet jo at 
russen er de vi ser opp til, og vi er 

jo egentlig veldig sjalue på de 
rød buksene.

Like fantastiske som alltid

Sois guays!
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Adrian S. 
Bergmann 
Linje: Påbygg
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?: 
Det å smiske seg til 
en god karakter, den
gode kantinematen 
og Mario Cart i fri-
minuttene, og i 
timen når læreren ikke var der. 
Hvor ser du seg selv om 10 år?: 
Om 10 år så ser jeg meg selv på en 
strand i Bali syngende på Macarena 
og lever livet.

 

Anne Agata Brajkovic
Linje: Realfag
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
All den meningsfulle
tiden jeg tilbrakte
i varme klasserom,
på behagelige stoler 
mens jeg lærte ting
som jeg også får 
bruk for etter eksamen. Hvor ser du 
deg selv om 10 år?: Gjør narr av 
tidligere samfunnsfagelever mens jeg 
kjører forbi i Lamborghinien min
 

Anette Haslund
Linje: Samfunnsfag
Medlem av: 
LOCAHONTAS 2015 
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Vaffel-fredag
Hvor ser du deg 
selv om 10 år? 
Løser verdens-
problemer ;)
 

Anja Marie 
Amundsen
Linje: Påbygg
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?: 
Kommer til å savne 
hipsterskjegget til 
Arne-Fred og to års 
historiepensum 
på ett. 
Hvor ser du deg
selv om 10 år?: I et speil eller kanskje 
en stille innsjø...

Alida Wåsjø Ohnstad
Linje: Samfunnsfag...
 ”Den linja som 
ingen bryr seg om” 
Medlem av: 
PINSHOTIO 2015
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
”vaffelfredag” og
”buritoonsdag”. 
Og de få dagene lærerne ikke er på 
skolen. Hvor ser du deg selv om 
10 år?: Om 10 år har jeg fått opp-
gradering til fulltidsansatt på
Stoppen Halv.

Cristopher Penzo
Linje: Idrettslinja
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Den fantastiske 
rektorløsninga.
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
Hvordan skal jeg 
se meg selv om 
ti år når jeg ikke husker hva jeg 
gjorde i går?

Bettine Nilsen
Linje: Påbygg
Hva kommer du 
til å savne ved 
Kragerø VGS?:
Det gode miljøet 
og alle jeg har blitt 
kjent med. 
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
På videregående 
der jeg fremdeles er 
usikker på hva jeg vil bli.

Camilla Hagen 
Kristiansen 
Linje: Samfunnsfag
Van: PINSHOTIO 
2015
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Arvid Henriksen 
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
Tar fortsatt opp 
Politikk

Benjamin Møklegård
Linje: Påbygg
Hva kommer du til 
å savne med 
Kragerø VGS?:
Jeg kommer til å 
savne folka og 
lærerne. 
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?: 
Om 10 år et eller
annet sted i verden hvor jeg jobber 
som ingeniør.

Charlotte Jørgensen
Linje: Idrett, såklart
Medlem av: 
PINSHOTIO 2015
Hva kommer du
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Det harde livet 
på idrett. 
Med hard trening 
og mye timer.. 
Hvor ser du deg selv om 10 år?:
Studerer, IKKE!

Charlotte Forsjord
Tovsen
Linje: Samfunnsfag  
Medlem av: 
PINSHOTIO 2015 
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Planleggingsdagene 
og lærerinnslagene
på avslutningene.  
Hvor ser du seg selv om 10 år?: 
Tar fremdeles opp engelsk!

Andrine Skilbrei 
Linje: Realfag
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Jeg kommer til å 
savne de lange 
timene med panikk- 
øving til prøva, jeg
alikevell skulker 
neste dag.
Hvor ser du deg selv om 10 år?:
 I scream, You scream, we all scream 
for icecream

Anja Oriola 
Maloney Ehnebom
Linje: Samfunnsfag 
Medlem av:
LOCAHONTAS 2015
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?: 
Arvid Henriksens
inspirerende og 
varierende power-
point-undervisning. Hvor ser du deg 
selv om 10 år? : I streik for lærernes 
rettigheter (ja, jeg skal bli lærer).

Abtin Kermani 
Linje: E=mc^2
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?: 
Definitivt den 
asiatiske kantine-
dama. Ho var den 
eneste som forlanget
tjue koner av deg 
fremfor tjue kroner.
Hvor ser du deg selv om 10 år?: 
På gymmen der jeg klager på 
Crossfittere.

Eirik Heldal
Linje: Idrettslinja  
Hva kommer 
du til å savne
med Kragerø 
VGS?:
Tysktimene til 
Ann Karin 
Hvor ser du 
deg selv om 
10 år?: Basejeger 
på deltid. 

Edward Westgård
Linje: Påbygg 
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Det jeg kommer 
til å savne mest 
med VGS er 
bur-ugla.
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
Saksbehandler 
hos NAV.

Carina Therkelsen
Linje: Påbygg 
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Jeg kommer til å 
savne kulda i 
klasserommet mest. 
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
Hus, mann, barn, 
hund, katt og stasjonsvogn. 
Enkelt og greit. 

Eivind Sigstad
Jørgensen
Linje: Idrettslinja 
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Burrito-onsdagene, 
men også våre 
fantastiske lærere! 
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
Om ti år er jeg hjemme hos mamma 
og pappa.

Elsabet Stefanos  
Linje: Påbygg  
Hva kommer 
du til å
savne med 
Kragerø VGS?:
Kantinedamene 
Hvor ser du 
deg selv om 
10 år?: I speilet

Catharina Tønnesland 
Linje: STO 
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Hmm, skal gå ett år
til på skolen, men 
kommer til å savne 
den sykt fine
skoledataen. 
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?: Det er ikke godt 
å si…

KRAGERØ
RUSSEN
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Erlend Haaland
Linje: Blikjentmed
Oslo-linja 
(Samfunnsfag)
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Spenningen ved å
spise på biblioteket 
uten å bli tatt.
Hvor ser du deg 
selv om 10år?:
Forhåpentligvis ikke i et Sibirsk 
fengsel.

 
Gaute Paulsen
Linje: Samfunnsfag 
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?: 
Å møte alle vennene 
mine som jeg har 
blitt kjent med på 
Kragerø VGS.
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
Forhåpentligvis i en god jobb og med 
eget hus.
 

Frida Leren 
Stensrud 
Linje: Samfunnsfag  
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Sofaene og 
burritoen!  
Hvor ser du deg
selv om 10 år? 
Rådmann i 
Kragerø.  

Frida Øverland
Linje: Samfunnsfag
Medlem av: 
KLITOPATRA 2015
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Lettelsen når 
klokka slår 15.00
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
Om 10 år bor jeg ale
ine i Sannidal med ti katter, ti bikkjer 
og prater en dialekt som ingen forstår. 

Espen Stien 
Halvorsen  
Linje: Påbygg
Hva kommer du 
til å savne med
Kragerø VGS?:
Kommer ikke til 
å savne lærere 
så mye eller skolen, 
men venner.
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
Jeg ser meg selv om 10 år som kongen 
av jernbaneverket.

Isola Dautaj 
Linje: Samfunnsfag 
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Burrito-onsdag
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
Twitter famous

Helle Skoglund 
Lieberg 
Linje: Idrettslinja 
Medlem av: 
KITOPATRA 2015
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Å fullføre setningene 
til Guro!! 
Hvor ser du deg 
selv om 10år?: 
Om 10 år sitter jeg på labben med 
millionlønna 

Helle Øygarden 
Linje: Idrett
Hva kommer du
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Det jeg kommer til 
å savne mest med 
Kragerø VGS er 
alle timene i hallen.
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
Om 10 år har jeg en fantastisk jobb, 
tre barn med min drømmeprins og 
selvfølgelig en deilig Volvo

Hannah Mari 
Eikelia Jensen 
Linje: Samfunnsfag
Medlem av: 
PINSHOTIO 2015 
Kva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Jeg kommer 
til å savne burrito-
onsdag og fritimer
Hvor ser du deg selv om 10 år?:
I kiosken på ferja med Katarina

Ingvild Barland
Linje: Samfunnsfag 
Medlem av: 
KLITOPATRA 2015
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Kantinematen og 
å gå på samme skole
med resten av 
96-kullet. Blir trist å 
skille veier til høsten. 
Hvor ser du seg selv om 10 år?: 
Slått meg ned i Kragerø med 
(forhåpentligvis) mann og barn, 
ferdig utdannet. Hytta holder på 
å bli bygd. 

Ida Morgan 
Haugen
Linje: Påbygg 
Hva kommer du 
til å savne mest 
ved Kragerø vgs?:
Vaffel-fredag 
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?: 
Tar opp matte 
på  Kragerø 
videregående skole. 

Fredrik Paaske
Linje: Industri 
teknologi
Hva kommer du
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Kommer til å 
savne den korte 
veien til Kiwi.
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
Er vel kanskje en skamrik oljeskjeik i 
Dubai om 10 år. 

Fredrik Markseth
Linje: Påbygg
Hva kommer 
du til å savne med 
Kragerø VGS?:
Jeg aner ikke
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?: 
på jobb? 

Guro Holte 
Robertsen 
Linje: Idrettslinja  
Hva kommer du til 
å savne mest med 
Kragerø VGS?:
Mamma og pappa,
pluss skrytetimene
til Liv. 
Hvor ser du deg
selv om 10 år?:
Bare gudene vet, synd jeg ikke tror på 
Gud.

Jonas Monrad 
Thoresen 
Linje: Bygg 
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Lærerne
Hvor ser du deg
selv om 10 år?:
Det ser vi om 
10 år. 

Jørgen Brekka
Linje: Idrettslinja 
Medlem av: 
PILSORNA 2015  
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Historiene til Liv 
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?: 
En eller annen 
plass i Norge

Jakob Johnsen
Linje: E=mc2 
Medlem av: 
HELLY HANDSOME 
2015
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Tjenna med 
Weissern 
Hvor ser du deg
selv om 10 år: 
Godt nerri halvlitern
på Lille Kragerø.

Josefine 
Blandkjenn
Linje: Idrettslinja 
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Vanndispenseren
i 3.etg 
Hvor ser du deg
selv om 10 år?:
Tilbake..

Herman Felix 
Simonsen
Linje: Studiespessssss
Hva kommer du
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Kantinebaguettene
Hvor ser du deg 
selv om 10år?:
Sittende å se 
tilbake og tenke: 
Hva skjedde?

Jonas Mostad
Linje: Idrettslinja 
Hva kommer du
til å savne med 
Kragerø VGS?:
At det e kort vei
til Litago
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
Om ti år ser jeg 
med selv i sofaen.. 

Karen Mostad
Coward
Linje: Idrett 
Medlem av: 
LOCAHONTAS 2015
Kva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Pizzaen i kantina
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
Da er jeg langt vekk fra Kragerø

Jonas Andersen 
Zanabi 
Linje: Idrettslinja 
Medlem av: 
PILSORNA 2015
Hva kommer til 
å savne med 
Kragerø VGS?:
Å spille Candy 
Crush i timen 
og alle bekjente. 
Hvor jeg ser
meg selv om 10 år?: På Maldivene!! 

Ida Aakre Kleven
Linje: Påbygg
Hva kommer du
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Mini-hjerteinfarktet 
jeg får hver morgen
takket være skolens 
meget behagelige 
ringeklokke.
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?: På stranda i Australia 
med en is i hver hånd.
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Karianne 
Vågsland 
Linje: Påbygg
Hva kommer du
til å savne med
Kragerø VGS? 
Vannmaskinen
i 3. etasje
Hvor ser du deg
selv om 10 år? 
I en campingvogn
på ferie i Sverige med mange
skrikeunger.  

Kristian Walle
Linje: Idrett 
Hva kommer du
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Sofaen på Family
Hvor ser du deg
selv om 10 år?:
10 år eldre enn 
det jeg er nå 

Kristian 
Tanum Lia
Linje: Idrettslinja
Medlem av: 
HELLY 
HANDSOME 2015
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Harald Olsen
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
Jasejeger på fulltid

Øyvind Moldfjell 
Linje: 2 PIN
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Kommer til å savne 
mange av vennene 
mine som forsvinner
ut i lærlingplass i 
tillegg til de geniale 
lærerne.
Hvor ser du deg selv om 10 år? Om 
10 år ser jeg for meg at jeg jobber som 
ingeniør. 

Katarina With
Linje: Samfunnsfag 
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Bordtennisbordet 
jeg aldri fikk 
spille på
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
I kiosken på 
ferja med Hannah

Marius Hansen
Linje: Industri 
teknologi
Hva kommer du til
å savne mest med 
Kragerø VGS?:
Kommer ikke til å 
savne stort. 
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
Håper ikke jeg 
ser meg selv om 10 år. 

Lisa Marie Børresen 
Linje: Helsefagarbeider 
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Helt ærlig kommer 
jeg ikke til å savne 
noen ting. Hvor ser 
du deg selv om
10 år?: Om  ti år 
jobber jeg som 
barnesykepleie og forhåpentligvis bor 
jeg et godt stykke unna Kragerø, og 
hvem vet? Kanskje jeg til og med har 
fått kidz og funnet Mr. Rigth. Hvis ikke 
er jeg i varmere strøk og snylter av 
nAV.  

Magnus Dericham
Linje: Idrettslinja
Medlem av: 
PILSORNA 2015  
Hva kommer du
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Å møte lærerne 
på byen
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
Utlandet

Kristoffer Blikra
Linje: Idrettslinja
Medlem av:
PILSORNA 2015
Hva kommer du
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Det jeg kommer til 
å savne mest på 
denne skolen er
den fantastiske 
burritoen på onsdagene.
Hvor ser du deg selv om 10 år?
Ordfører i Kragerø!

Morgan Eriksen 
Linje:  
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Jeg kommer til å 
savne å forvirre 
folk med R2.
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?: 
Sitter jeg på en 
benk og lurer på hvorfor jeg valgte 
realfag. 

Mari Jambak 
Varden
Linje: Samfunnsfag 
Medlem av: 
PINSHOTIO 2015 
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Vaffelfredag 
Hvor ser du deg 
selv om 10år?: 
Sitter i en liten hybel med 10 
katter #KOS

Knut Mikkel Hætta
Linje: Realfag
Medlem av:
PILSORNA 2015 vel
Hva kommer du til 
å savne med 
Kragerø VGS?:
Pilse med lærerne 
på stoppen og 
burrito-onsdag
Hvor ser du deg 
elv om 10 år?: Om 10 år ser jeg meg 
selv som legende i Sannidal IL

Kristen Bernhard 
Sandaas 
Linje: Realfag 
Hva kommer du
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Det at man kan 
mistenkelig
enkelt bestikke 
lærerne med 
Fox-karameller. 
Hvor ser du deg selv om ti år?:
På benken utenfor rådhuset hvor 
jeg snakker gåtefullt og skremmer 
tilfeldige forbipasserende. 

Kristina Nicolaysen
Linje: Idrettslinja 
Medlem av:
KLITOPATRA 2015 
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Alle fritimene på 
idrett (og at alle på 
studie klager på det) 
Hvor ser du deg
selv om 10 år? Hvordan kan jeg vite 
det når jeg ikke engang vet hva jeg 
skal ha til middag. 

Marius Wittwer 
Norbye
Linje: Påbygg
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Nynorsk og 
burritos i kantina.
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
På vors, et utested
og nach. 

Mia Abrahamsen 
Linje: Samfunnsfag
Medlem av: 
PINSHOTIO 2015 
Hva kommer du
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Pla, mama og 
nudler på boks 
Hvor ser du deg
selv om 10 år?:
Leder av Skåtøy vel, veel 

Marius Markseth
Linje: Påbygg
Hva kommer 
du til å savne med 
Kragerø VGS?:
Kommer til å 
savne folka mest
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
Hakke peiling…

Melissa Evja
Linje: Realfag 
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Istid på 
kjemifagsrommet 
Hvor ser du deg 
selv om 10år?:
Jeg har dårlig syn, 
så kan ikke se 
så langt.

Marcus Haaland
Linje: Realfag  
Hva kommer du 
til å savne mest 
med Kragerø 
VGS?: Å måtte 
løpe til skolen. 
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
Løpende til skolen. 

Martin Sørdalen
Linje: Industri-
teknologi
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Det jeg kommer 
til å savne mest 
er Burritoen på 
onsdagene
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
Om 10 år er jeg selvsagt på 
bodybuilder erstatteren til Jeff Seid!

EMarie Bakken 
Linje: Idrettslinja
Medlem av:
LOCAHONTAS 2015 
Hva kommer du
til å savne med
Kragerø VGS?:
 ”Studieavtale” 
aka fri til å dra 
halve Europa rundt.
Hvor ser du deg
selv om 10år?: Verdensmester i 
Formel 1 (hahah) 

Martine Haugholt 
Linje: Idrettslinja 
Medlem av: 
KLITOPATRA 2015
Hva kommer du til
å savne mest med 
Kragerø VGS?:
Vaffel-fredag
Hvor ser du deg
selv om 10 år?:
Sannsynligvis har
jeg blitt hekta fast i en løpestreng 
mellom kjøkkenet og soverommet

Maren Brødsjø 
Linje: Påbygg
Hva kommer du 
til å savne mest 
med Kragerø VGS?:
Å gå helt opp til
3. etasje for å fylle 
vannflaska. 
Hvor ser du seg
selv om 10 år?:
Misjonær i Afrika! 
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Nora Marie
Karlberg  
Linje: Samfunnsfag  
Medlem av: 
LOCAHONTAS 2015   
Hva kommer du til
å savne mest med 
Kragerø VGS?: 
Anne Lises timer, 
hvor vi får høre 
om alt hun har 
oppnådd i livet. 
Hvor ser du deg selv om 10 år?  
Lever livet som kassadame på McDon-
alds.
 

Richard Julius 
Piepenhagen.
Linje: Samfunnsfag 
Hva kommer du til 
å savne med 
Kragerø VGS?:
Noen av mine 
klassekamerater.
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
Lever i Tyskland 
med kone og barn, og har den 
beste jobben. 

Ove Mathias
Aasvik
Linje: 2 PIN.
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Alle de slakke
timene. 
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
Mekaniker med 
eget firma. 

Phillip Rodriguez 
Linje: 2 PIN
Hva kommer du
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Muligheten til å 
være med alle mine
venner hver dag, 
jobbe sammen 
å ha det gøy. 
Hvor ser du deg 
selv om ti år?:
Industrimekaniker.

Oda Sandvik
Sulesund
Linje: Samfunnsfag 
Medlem av: 
PINSHOTIO 2015
Hva kommer du til 
å savne mest med 
Kragerø VGS?:
Undervisningen 
Hvor ser du deg
selv om 10 år?:
Feit og jævlig med 20 katter

Thomas Jacobsen 
Linje: KEEP CALM 
AND STAY SIDEWAYS,
idrettslinja
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Kommer ikke på 
noe jeg kommer
til å savne. 
Hvor ser du deg
selv om 10år:?:
Forhåpentligvis ikke i 3.klasse

Stine Aasen 
Vrålstad 
Linje: Påbygg 
Hva jeg kommer 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Klappinga til
Magnus 
Hvor jeg ser meg 
selv om 10 år:?
Trygda alkoholiker 
på Svalbard

Thea Endresen
Linje: Påbygg
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?
Å møte og se alle 
vennene mine hver 
dag. Det blir trist når
alle går hvert til sitt.
Kommer også til å 
savne de gode 
kyllingbaguettene 
til Marit og spesielt vaffelfredag. 
Hvor ser du deg selv om 10 år?: 
Som pedagogisk leder i en barne-
hage, kanskje jeg har fått rota meg til 
å ta lappen. Jeg ser tilbake på denne 
russetiden og tenker ”Fy faen for en 
morsom og fantastisk tid det der var”. 

Øystein Pedersen
Linje: 2 Bygg
Kva kommer du til
å savne mest med
Kragerø VGS?:
Det er nok den
gode maten 
i kantina!  
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
Da er eg tømrer i 
et tømrerfirma 
her i Kragerø. 

Simen Olsen 
Linje: 2 PIN
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Russetiden.
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
Mekaniker.

Øyvind Brynemo
Linje: Idrettslinja 
Medlem av: 
PILSORNA 2015
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Spinning
Hvor ser du deg
selv om 10 år?:
Stamkunde på 
Lille Kragerø

Ola Sundbø
Medlem av: HELLY 
HANDSOME 2015.
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Den harde
hverdagen på 
idrettslinja…
Hvor ser du deg 
selv om 10 år:? 
Gjeldsslave hos Statens Lånekasse 
etter RT og studier 

Pål Mofossbakke
Linje: Idrettslinja 
Hva kommer du til
å savne mest med 
Kragerø VGS:
Spinningstimene
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
Datafirma kanskje?

Seline Winsnes 
Hepsø 
Linje: ax+b 
Medlem av:  
PINSHOTIO 2015 
Hva kommer du til 
å savne mest med
Kragerø VGS?:
Rektors nære 
oppfølging av 
Elevene
Hvor ser du deg selv om 10 år? 
Samordna opptak 

Trygve Sagevik 
Linje: 2 pin 
Hva kommer du til
å savne mest med 
Kragerø VGS?:
Stolene i klasse-
rommet  
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
Kanskje dere ser
meg som sjåfør 
for et firma. 

Tove Geirmark 
Andresen 
Linje: Barne- og 
ungdomsarbeiderfag
Hva kommer du til
å savne med 
Kragerø VGS?:
Vennene mine!
Hvor ser du deg 
selv om 10år?:
Lykkelig som faen
sammen med typen, hesten og kani-
nene på det lille småbruket vårt på 
landet

Yrsa Asbergsdottir
Linje: Samfunnsfag  
Hva kommer du
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Timene til Asbjørn
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?:
Dronning på
Island, med en 
vulkan oppkalt 
etter meg! 

Tobias Drevland 
Lund
Linje: Samfunnsfag,
de som skal styre
landet!
Medlem av: HELLY
HANDSOME 2015, 
for ikke å glemme 
Rødt! Hva kommer 
du til å savne med 
Kragerø VGS?: 
Arvid Henriksen sine power pointer på 
300 sider.  Hvor ser du deg selv om 
10 år? Enten i fengsel for revolusjons-
forsøk eller som ambassadør på Cuba.

Trym Brekka 
Linje: Byggfag 
Hva kommer du 
til å savne med
Kragerø VGS?:
Null og niks
Hvor ser du deg
selv om 10år?:
Forskalingssnekker

Tobias Holte
Linje: Idrettslinja 
Medlem av: 
PILSORNA 2015
Hva kommer du
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Det jeg kommer 
til å savne aller mest
er nynorsk timene
Hvor ser du deg
selv om 10 år?: Aaaaner ikke hvor 
jeg er om 10 år

Vilde Vestbø 
Linje: Idrettslinja 
Hva kommer du 
til å savne med 
Kragerø VGS?:
Det jeg kommer
til å savne mest 
med Kragerø VGS
er min 75 minutters 
lange vei til skolen. 
Hvor ser du deg 
selv om 10 år? Om 10 år er jeg 
dagens ideal

Øyvind Lørby
Solberg
Linje: 2 PIN
Hva kommer du til 
å savne med
Kragerø VGS?:
Vet ikke hva jeg 
kommer til å savne,
savner man noe
i det hele tatt? 
Hvor ser du deg 
selv om 10 år?: Fått meg jobb og 
jobber 

Tobias Mastereid 
Rønning
Linje: Idrettslinja  
Medlem av: HELLY 
HANDSOME 2015 
Hva kommer du til 
å savne med 
Kragerø VGS?:
Og høre om alle
idrettene som Liv 
er/har/kommer til 
å bli verdensmester i! Hvor ser du 
deg selv om 10 år? Jobber fortsatt
på Esso med minimal lønn.
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KOM I GANG MED 
FØRERKORTET!

TAKK FOR OPPDRAGET
AV ÅRETS RUSSEAVIS

MGT.NO
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Gutt 18: Skal kondomet tres over pungen før et samleie?
Kondomer skal hovedsakelig ikke tres over pungen, men det er bare å gjøre som man vil. 

Jente 19: Hvordan kan man se om folk har kjønnssykdommer?
Det er få mennesker i Norge som blir født med denne spesielle evnen, man kan alltid 
spørre om de har det… eller ikke. 

Gutt 19: Jeg skal ha sex og har ikke kondom, hva skal jeg gjøre?
Pull and pray.

Jente 18: Hvordan kan man unngå å få kjønnssykdommer?
Kjønnssykdommer kommer som regel av å ha tilfeldig ubeskyttet sex, hold deg til én 
partner og bruk kondom så klarer du deg fint!

Gutt 19: Hva kan jeg gjøre for å vare lenger i senga?  
Dama er skuffa…
Du kan se på det sånn, det er bedre å komme hvert tredevte sekund enn å komme hvert 
tredevte år, kremt kremt…

En enkel fingerregel som er lett å huske er at 1+1=3 hvis du ikke bruker kondom (i noen 
tilfeller 4 eller mer hvis man er svært uheldig), derfor oppfordrer jeg alle russ til å bruke 
kondom framover. Med det vil jeg også ønske alle en flott russefeiring! 

Sikker hilsen
Prevensjonsveileder  

Jonas Andersen Zanabi

Prevensjonssjefen
snakker

Heisann, alle medruss! Deres kjære pre-
vensjonsveileder vil bare komme med et 
par ord angående sex, prevensjonsmidler 
og kjønnssykdommer. 

Som prevensjonsveileder er det min 
jobb å sørge for at alle forstår hvor viktig 
det er å bruke kondom. Det er ikke ak-
kurat boller i ovnen eller brev om barne-
bidrag man vil få med seg fra russetida, 
heller ikke usle sykdommer. Så hvordan 
kan man hindre dette? Bruk Kondom! 
Kondom beskytter ikke bare mot gravidi-
tet, men er også det eneste prevensjons-
middelet som beskytter mot kjønnssyk-
dommer, dessverre så er dette det eneste 
alternativet for oss gutter, men også det 
sikreste. Derfor er det alltid lurt å ha en 
kondom eller to på lur, skulle ikke dette 

være tilfellet så er det bare å ta kontakt 
med meg! Og ja, det er sant, kondomer 
kan virkelig redde folks liv.

Det er også viktig at folk forstår hvor 
ille kjønnssykdommer kan være. Kløe, 
vorter, sår, svie og andre symptomer er 
noe kjønnssykdommer kan medføre. Man 
kan også i verste fall bli steril om man ikke 
sjekker seg over lengre tid. Statistikk viser 
at i Norge blir 63 personer hver dag smit-
tet av klamydia, det vil si omtrent 23000 i 
året, 25% av alle som er smittet av klamy-
dia blir sterile! De fleste kjønnssykdommer 
kan unngås ved å ha sikker sex (eller ikke 
ha sex!) Noen kjønnssykdommer kan også 
kureres hvis de behandles i tidlige stadi-
er. Jo flere partnere man har, jo større er 
risikoen for å få kjønnssykdommer.

Spørsmål & Svar
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RUSSETIDEN  
I BILDER
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Årets dritings:   Anja Oriola Maloney Ehnebom
Årets skulker:  Thomas Jacobsen
Årets antiruss:  Yrsa Asbergsdottir
Årets wannebe russ:  Anna Torp
Årets vestbambling:  Kristian Walle
Årets hvem er hvem:  Fredrik Markseth og Marius Markseth
Årets barnslige:  Magnus Ødegaarden
Årets forsentkommer:  Oda Sulesund
Årets tøffel:  Kristoffer Blikra
Årets tatovering:  Bjørn Solbekk
Årets viktigper:  Tobias Rønning

Årets vet ALT:  Benjamin Møklegaard
Årets søte:  Catharina Tønnesland
Årets RUSS:  Knut Mikkel Hætta
Årets lærer:  Asbjørn Eikåsen
Årets gymshark:  Abtin Kermani
Årets Rapunsel:  Tobias Holte
Årets sover-i-timen:  Jonas Mostad
Årets twitterdronning:  Isola Dautaj
Årets trio:  Kristian Lia, Eivind Jørgensen,  

 Eirik Heldal
Årets kongle:  Simen Olsen

KÅRINGER

ÅRESTE BESTE RUSSEKORT
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Manglet da røddag ankom: Sponsorer, batteri som funka,  
ferdigtrekt seter
Navn på medlemmer: Charlotte Jørgensen, Mia Abrahamsen, 
Mari Jambak Varden, Seline Hepsø, Camillla Kristiansen, Hannah 
Mari Eikelia, Alida Wasjø Ohnstad, Oda Sulesund 
To ord om bilen: Best anlegg
Type bil: Volkswagen Caravelle, 1993  
Antall medlemmer med billappen: 4 av 9 
Mest fornøyd med: Gullmotivet, Den er veldig god å sove i. 
#holddereforørene

Russebilene

Manglet da røddag ankom: vi eide ikke bilen,  
ikke skilter, ingen sponsor på bilen, servostyring, logo

Navn på medlemmer: Guro Holte Robertsen,  
Ingvild Barland, Helle Skoglund Lieberg,  

Kristina Nicolaysen, Marie Sandland, Martine Haugholt,  
Frida Øverland 

To ord om bilen: Transit TURBO 
Type bil: Ford Transit
Antall medlemmer med billappen: 5 av 7 
Mest fornøyd med: Vanskelig å velge, men TURBOEN  

må nevnes, den er sprek!! 
#vidrarfradere

PINSHOTIO

KLITOPATRA

PILSORNA
Manglet da røddag  
ankom: Hadde ikke skilter
Navn på medlemmer: Tobias Holte,  
Øyvind Brynemo, Kristoffer Blikra, Jonas Zanabi,  
Knut Mikkel Hætta, Magnus Dericham, Jørgen Brekka 
To ord om bilen: Helt rå
Type bil: Ford Econoline e-25+ 1989
Antall medlemmer med billappen: 5 av 7
Mest fornøyd med: Den er den bøseste. Belysningen, utseende,  
sjarm. Pilsorna er rett og slett sjef. 
#Promille

PILSORNA
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Manglet da røddag ankom: vi eide ikke bilen,  
ikke skilter, ingen sponsor på bilen, servostyring, logo

Navn på medlemmer: Guro Holte Robertsen,  
Ingvild Barland, Helle Skoglund Lieberg,  

Kristina Nicolaysen, Marie Sandland, Martine Haugholt,  
Frida Øverland 

To ord om bilen: Transit TURBO 
Type bil: Ford Transit
Antall medlemmer med billappen: 5 av 7 
Mest fornøyd med: Vanskelig å velge, men TURBOEN  

må nevnes, den er sprek!! 
#vidrarfradere

Manglet da røddag ankom: Logoer
Medlemmer: Ola Sundbø, Jakob Johnsen, Kristian Tanum Lia,  
Tobias Mastereid Rønning, Tobias Drevland Lund, Eirk Heldal, Eivind Sigstad Jørgensen

To ord om bilen: Kjempe kule
Type bil: Volkswagen Caravelle 

Antall medlemmer med lappen: 7 av 7 
Mest fornøyd med: Gepardsetene

#Enkjørenderødfirkantsomskaper- 
myeoppmerksomhet

LOCAHONTAS

Helly Handsome

Manglet da røddag ankom: Nye dekk..
Navn på medlemmer: Anja Oriola Maloney Ehnebom, 
Nora Marie Naasen Karlberg, Karen Mostad Coward, 
Anette Haslund og Marie Bakken
To ord om bilen: Mest loca!
Type bil: Volswagen Transporter

Antall medlemmer med billappen: 5 av 5!
Mest fornøyd med? Airconditionen vår

#Jatilmertullogtøys!
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10. mars var russen rundt og samlet inn penger til kreftforeningen, et  
krafttak mot kreft. Vi fikk samlet inn hele 116.685 kroner, og vi slo  

fjorårets rekord. Dette er noe vi er utrolig stolte av og alle som var med,  
gjorde en fantastisk innsats. Vi er et ganske så lite russekull, men de som  

møtte opp var enige om at vi skulle gi alt, og slå fjorårets russ. 
Vi må også få takket Kragerø by med stor giverglede, det var utrolig mange 

positive folk som var støttende for en slik sak. Vi ønsker neste års russ  
masse lykke til, og håper dere slår oss igjen. 
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1. Kjøre 30 km/t fra Kragerø til volum(Lapp med 30km)
2. Ha sex med en i russestyret (liten kongle)
3. Være med å samle inn penger til kreftaksjonen (Mini kreftbøsse)
4. Bade (Utendørs selvfølgelig før 1 mai (Ispinne)
5. Løpe naken gjennom tunellen(Seigmann)
6. Gå på ski til skolen (Sugerør)
7. Spise frokost i en rundkjøring
8. Ha radarkontroll med hårføner i 30-sona med refleksvest(refleks)
9. Ha sex i skogen (Stor kongle)
10. Ha russebuksa på under HELE russetiden (Bit av russebuksa)
11. Gå med 8 nyåpnede wunderbaum en hel skoledag (Wunderbaum)
12. Parkere bilen utenfor en bilforhandler og prøve å selge bilen. (lekebil)
13. Ta 100 personer på rumpa i løpet av en hel dag (Bind)
14. Drikk en flaske vin på 30 minutter. (Kroken til vinen)
15. Ha en seksualundervisning. Demonstrer teorien i praksis (Blomst)
16. Kline med en førstiss. (Liten smokk)
17. Sitte en hel time kun iført undertøy. (Truselappen)
18. Kjøre 10 runder i en rundkjøring. (Snurrebass)
19. Si «Hallelujah» til alt læreren sier en time. (Kors)
20. Sjekke seg for kjønnssykdommer. (Kvitering fra legesenteret) 
21. Overnatte i hagen til en lærer. (viskelær) 
22. Leke stol-leken i kantina. (bursdagshatt) 
23. 24-timer uten søvn. (knute) 
24. 72 timer uten søvn.(sløyfe)
25. Ha sex i en bil. (terning/er)
26. Gå inn i butikken med håndkle, vått hår og spørr etter balsam. 
 (Balsametikett) 
27. Prøve å betale med monopolpenger på butikken. (monopolpenger) 
28.  Drikke en kasse 0,33 litere på 24 timer.(Ølkork) – Er helsefarlig
29.  Sitt under pulten en hel skoletime. (Linjal)
30.  Gå med brød som sko en hel skoledag. (Brødskorpe) 
31.  Gå bundet sammen to og to, i armer og bein en hel skoledag.  
 (Tau-bit)
32.  Klin med en russ av samme kjønn. (Rød godterileppe) 
33.  Spise lunsj på lærerværelset. (matpapirbit)
34.  Sette en L på en politibil. (Rød «L»)
35.  Kysse broren eller søsteren til en medruss. (Kjærlighet på pinne)
36.  Reise deg hvert 5 minutt og si «skål» i en hel skoletime.  
 (Champagne glass) 
37.  Spis en boks kattemat på 5 minutter. (Etiketten) 
38. Bomme en røyk av en medruss og knekk den foran h*n og si  
 «Røyking dreper». (Sneipen)
39.  Spis en hel ostepopp på 7 minutter. (Ostepopp)
40.  Be om sextips fra moren til en venn. (Sikkerhetsnål)
41.  Ha sikker sex gjennom hele russetida. (plastikpose)
42.  Rulle over bybrua. (Rullings) 
43.  Spandere øl på en i russestyret. (Flaskeåpner)
44.  Spandere øl på knutesjefen. (Gul-blyant)
45.  Ha 5 snus i samtidig i minst 15 minutter. (Snusboks)
46.  Start morgenen med frokostblanding blandet med øl, vin eller cider  
 i stedet for melk. (Etiketten)
47.  Drikke en flaske vodka på vorspill. (Korken) 
48.  Møt opp hver dag på skolen i russetiden. (Skolens logo)
49. Ring 1881 og be om å bli satt over til 1880. (Telefonplugg)
50.  Spander is på en hel barnehage avdeling. (Legokloss)
51.  Spill klespoker i kantina på skolen. (Kort)
52.  Snurre en lærers bil eller en scooter inn i dopapir. (Tom dorull) 
53.  Tilsnakk fra politiet. (fyrstikk)

Russeknuter
54.  Kjøpe kondomer kun via kroppsspråk. (Kondom) 
55.  Binde en førstiss til flagstanga og dans seierdansen. (Indianer fjær)
56. Spise salaten i kantina uten hender. (Serviett) 
57.  Gi en random førstiss en «lap dance». (femtilapp)
58. Kjøre en person du syntes fortjener det, til kroken med bin for  
 øynene, sette h*n av, og kjøre avgårde.
59.  Fjerne sminken på en 1. eller 2. klassing. (Sminkefjerner) 
60.  Sitte med teipet munn en hel skoletime. (Teip-bit)
70.  Rote med 3 personer på en dag/kveld. (Godterikjede) 
71.  Putte en kebab i mixeren og drikke den. (Plastikk-kniv)
72.  Kidnappe en elev fra ungdomsskolen i russebilen. 
73.  Del ut russekort til barn på sykehus i edru tilstand. 
74.  Putt 2 tamponger i munnviken(ikke mindre enn de blå) og drikk en 
 halvliter. (Tampong)
75.  Utføre 50 russeknuter. (Sølvdusk) 
76.  Spandere nattmat på en du synes er pulbar. (Plastikk gaffel)
77.  Ikke ha sex gjennom hele russetiden. (Uåpnet kondom)
78.  Stoppe russebilen på en bussholdeplass og tilby å plukke opp og   
 kjøre personen dit den skal. (Bussbillett) 
79. La en full medruss klippe seg. (Parykk)
80. Par-øvelse: Jenta tar oboy i munnen, mens gutter tar melk,  
 nå skal de lage sjokomelk. (Oboyetikett) 
81. Ha en hel pakke hubbabubba i munnen en hel klassetime.  
 (Hubbabubba papir)
82.  Pusse et gangfelt med tannbørste. (Tannbørste)
83.  Sitt sammen med andre medruss i en rundkjøring og ha et skilt hvor  
 det står: “En tut, en skål!”. (Bit av skiltet) 
84.  Syng alt du sier i løpet av en skoletime.(Bit av et noteark) 
85. Spis en cheeseburger på 2-4 bit. (Godteri burger)
86.  Ring på 10 tilfeldige husstander og spør pent om de vil være med   
 ut og rulle.(Ringeklokke)
87.  Spise to liter is i løpet av en skoletime. (Etiketten) 
88.  Ha en gymtime iført russedressen/buksa.(Dukkesko)
89.  Gå på rulleskøyter en hel skoledag.(Hjul) 
90. Skrive hilsener på rumpa til 5 medruss. (Tusjkork) 
91.  Klippe av stringen til en medruss, 1.- eller 2.klassing. (Truse)
92. Si ja til alt en hel dag. (Bilde av Jim Carrey) 
93.  Ha kjæreste under russetida. (Tøffel)
94. Tegne på en medruss som har sovnet. (Penn)
95. Spise krem og ta bodyshots fra kroppen til en medruss. 
 (Shotglass eller sjokolade kremtopp)
96. Gå minst 5 personer i tog etter en fremmedperson i minst  
 5 minutter.(Thomastoget)
97. Trene i russedressen på et treningssenter. (Bilde fra treningsøkten)
98. Campe i skolegården en natt. 
99. Ha sex med presidenten 
100.  Stå på eksamen. (Slippe å bruke buksa om igjen neste året)
101.  Arrangere en spontan «Wet t-shirt contest» med førsteklassinger i   
 hvite klær – imsdal kork.
102.  Binde en frivillig lærer til en flagstang og danse krigsdansen rundt   
 h’n i et friminutt. – Hvit fjær, farga om flere på en gang. 
103.  Lage en snapchatstory på 300 sekunder på enten et russetreff eller   
 rulling. – Selfie
104.  Ha sex på skolen. - 
105. Delta aktivt i en førsteklassetime. - 
106. Ta klamydia test – Kjærlighet på pinne hos helsesøster.

Russeknuter



18.02  Den mest ivrige russen ankommer Gunnarsholmen 

18:13  Guro prøver å riste av seg mamma og pappa

18:34  Charlotte J har tatt av seg buksa for å tisse

18:46  Frida Øverland er drita

19:00  Morgan gir harde klemmer til all medruss

19:15  Den fashionably late russen ankommer

19:34  Ingvild og Kristina er godt i gang med Odd Norstoga’s Texas

19:46  Tobias Rønning ankommer for seint med vilje  

 (for hans tid er veldig mye mer dyrebar enn andres)

19:59  Martine og Kristoffer sitter for seg selv

20:00  Anette Haslund gråter

20:03  Mari har begynt å snakke svensk 

20:41  Markus Haaland har nå rukket å kline med alle i Locahontas

21:00  Erlend Haaland tryner og skylder på andre

21:09  Charlotte J har tatt av seg buksa for å tisse igjen

21:11  Andrine ankommer endelig

21:33  Pilsorna har lagt ut et sykt fett bilde på Instagram

21.37  Guro og Magnus forsvinner

21:41  Anette Haslund sovner

21:56 Jonas Thoresen prøver seg på alle de single jentene

22:00  Kristoffer Blikra er dårlig 

22:16  Martine drar hjem

22:30  Jonas Thoresen har ikke fått fangst enda

22:47  Mia og Jakob drar hjem

22:59  Guro og Magnus kommer tilbake, påstår at de har sovet

23:00  Knut hopper som en gærning

23:14  Fredrik eller Marius leter etter Fredrik eller Marius

23:28  Jens Even og Kristian Lia sikler etter Helle Øygarden

23:44  Tobias Holte slokner

23:47  Jonas Thoresen prøver seg nå på alle jentene med kjæreste

00:00  Frida Øverland blir skeiv

00:02  Pilsorna har lagt ut bilde på Instagram igjen

00:20  Knut hopper fortsatt som en gærning

00:22  Resten av kjæresteparene drar hjem

00:23  Eirik Heldal har slokna 

00:31  Pilsorna og Helly Handsome egger de andre russebilene

00:45  Thea og Ida Morgan sitter klistra som lim og sperrer resten  

 av verden ute

00:51  Tobias Holte våkner opp fra koma og spretter en pils

01:06  Alida sprø om hvem som vil være hennes “plus one”  

 på Stoppen 

Redaksjonen vil gjerne takke alle som har hjulpet til med russeavisa, de om  

ikke har hjulpet til med russeavisa og alle andre som har bidratt til et godt skoleår:

l Takk til lærerne som har gitt oss fritim
er 

l Takk til deg som kjøpte avisa vår

l Takk til alle som har sponset oss

l Takk til de som ikke ville sponse oss

l Takk polet som har sørget for at vi er fulle hver hel

l Takk til glupingen som oppfant beerpong

l Takk til MGT.NO for utforming av avisa

l Takk til Agderposten for trykking av avisa

NATT TIL 17. MAI
01:18  Jonas Mostad synger om nakne damer i badedrakt

01:24  Eirik Heldal blir utestengt av Galeien

01:29  Pilsorna har lagt ut enda et bilde på Instagram

01:33  Arild Weisser møter opp for å feste med russen

01:49  Kristen Bernhard finner fram pianoet og nekter å slutte

02:00   Presidenten, Seline kommer tilbake for å holde orden

02:17  Kristian Lia snakker dansk

02:19  Yrsa er fortsatt avholds

02:31  Adrian Bergmann skal absolutt høre på Drangedal musikk

02:42  Tobias Lund prøver å overtale Seline til å gi fra seg presidentplassen

02:48  Martin Sørdalen tagger Hanna Minde i sexbilder på Facebook

02:53  Jonas spør Frida Øverland om hun vil bli med hjem

03:05  Vi lurer fortsatt på om Iben Hansen er russ

03:23  Simen Olsen blør ut av ørene på grunn av for høy musikk

03:29  Tobias Holte ringer Liv Westgård

03:54  Kristian Walle danser etter rumpa mi

04:06  Seline griner og er bekymret over fremtiden

04:33  Locahontas er helt LOCA

04:39  Thomas Jacobsen har fortsatt ikke møtt opp

04:44 Pål Mofossbakke er på sitt 4. brett med Cola

05:00  Anja Ehnebom spiller ukulele og synger Maria

05:16  Alle kjæresteparene som har vært hjemme kommer tilbake  

 (utpult) for å feste mer

05:30  Jonas Zanabi spyr 

05:43  Øyvind Brynemo velter Helly Handsome

05:52  Hannah Eikelia har en dyp samtale på portugisisk med et tre

06:54  Espen og Eddy drar for å møte kjærestene sine

08:00  Ingvild kommer endelig tilbake fra et heftig nachspiel

08:16  Helle og Josefine har finne noe og squate med

08:47  Ola legger ut et bilde av soloppgangen på Helly  

 Handsome og tagger sommerparadiset Kragerø 

08:58  Seline skriver presidenttalen og får IVRIG hjelp av  

 Tobias Lund

09:00  Klitopatra er den eneste vanen som fortsatt ruller,  

 Ford Transit er tingen

09:19 All russen manner seg opp for å gå i barnetoget

10:23  Øyvind Brynemo unnskylder for å ha veltet Helly  

 Handsome 

10:48  Russen spiser felles frokost

11:00  Mia tar gjerne imot rester

11:11  Oda og Mari kysser hendene og ønsker seg noe

11:24  Pinshotio og Klitopatra medlemmene gråter fordi  

  russetiden er over

11:44  Kragerøs gater er fulle av spy


