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‘VERDENS BESTE RUSSEAVIS’. Begrensningene for hva vi kunne oppnå var 
enda ikke satt, da jeg, en fuktig augustkveld på Ytre Strandvei, påtok meg 
ansvaret som redaktør for russeavisa 2016. «En hundresiders ufiltrert blokk! 
Vi skal slå i alle retninger, være politisk korrekte og ikke minst skal sakene våre 
være jævlig funny!» Forventningene var, i motsetning til begrensningene, 
høyst tilstede. 
 
Blåmandagen slo oss i trynet som en uforberedt eksamen, og presset om å 
levere ble alt annet enn mindre, da vi allerede i september ble utpekt som 
‘DET russekullet uten revy’. Som en notorisk utsetter ble jeg lammet av 
situasjonen, og over en periode klarte jeg ikke tenke på annet. «Var oppgaven 
for stor?» Heldigvis varte denne perioden bare noen få timer. 
 
Med uvurderlig hjelp fra min redaksjon, tok jeg fatt på oppgaven, og vi er nå 
klare til å presentere for dere sluttproduktet, selveste resultatet av galskapen: 
Kragerørussen 2016s egen avis!  
 
Allerede under første redaksjonsmøte justeres forventningene betraktelig. 
«Avisen kan være så elendig som bare det, så lenge vi har en morsom og 
lærerik prosess med å lage den». Og selv om jeg sjæl ikke syns blekka bærer 
for mye preg av det, har hatt det utrolig morsomt! Den kunne aldri bli slik jeg 
en gang for lenge siden drømte om, men hva gjør vel egentlig det. Avisa er 
ferdig, og selv om den kanskje ikke er perfekt, representerer den det beste vi 
kunne få til, og det beste fra vårt avgangsår. Vi hatt en uforglemmelig tid her 
på Kragerø VGS, med gode venner, klassekamerater og lærere. Og vi feiret! 
Feiret at en lang skolegang endelig er over, allerede før den egentlig er det! 
Hva mer kan man egentlig be om?!

Vi kom i mål, om ikke med noe særlig annet, så i hvert fall med avisa, og 
vi håper inderlig at også du i likhet med oss kan kose deg med resultatet, 
denne søndagen i Mai! Med det takker vi for oss. Vår tid her er snart ute, og 
vi trer til side for neste års avgangselever. Har de en halvparten så morsom 
russetid som det vi har hatt, kommer de garantert til å ha det i hvert fall 
ganske morsomt de også. 

Til slutt vil jeg takke for den tiden vi har hatt her på Kragerø VGS. Deilig at 
det er over, men også litt vemodig. «Den beste tiden i livet,» sier de, og selv 
om jeg blir lettere skuffet om dette virkelig var toppen, kan jeg ærlig si at jeg 
har hatt tre strålende år her. Sammen med venner. Gode venner og andre 
venner. Jeg tror flere enn meg vil savne det å treffes hver dag, til burrito-
onsdag, vaffel-fredag og blåmandag.  
 
Takk for oss, og gratulerer med dagen! Nyt den, og nyt nå for all del 
kragerørussen 2016s siste sprell, vår endelige arv: VERDENS BESTE 
RUSSEAVIS!

                                                                           Jonas Drageland Markussen 
 

PS.: Før noen ved feiltagelse skulle oppfatte denne avisen som noe annet 
enn primitiv og useriøs, vil jeg på vegne av redaksjonen informere om at vi 
er fullt og helt klar over reglene for kritisk og etisk riktig journalistikk; vi har 
bare valgt å ikke benytte oss av dem! Vi håper samtidig at de virkelig store 
søksmåla uteblir, og at eventuelle «støtte» personer kan ta de uskyldige 
spøkene med et smil.

denne enestående hjelpeorganisasjonen!

Overskuddet fra Kragerørussens 
avis 2016 går til Ilula Orphan Pro-
gram. IOP er et hjelpeprogram for 
foreldreløse barn i landsbyen Ilula 
og syv andre landsbyer i området, 
sentralt i det afrikanske landet 
Tanzania. Kragerø VGS har i flere 
år hatt et tett samarbeid med IOP, 

blant annet ved at russen har sendt 
alt av overskudd fra avis og revy til 
Ilula, en tradisjon vi håper russen 
etter oss også vil videreføre. Dette, 
i tillegg til midler fra Kragerø VGS’ 
årlige solidaritetsdag, har blant 
annet bidratt til å bygge en vide-
regående skole med innlagt vann, 

idrettsplass, bibliotek og flere andre 
viktige tiltak i den lille landsbyen. 
Elever fra Kragerø har også ved 
flere anledninger besøkt IOP, senest 
i 2014, da et gjensidig utvekslings-
program ble gjennomført ved at 
tre afrikanske elever fra skolen i 
Ilula også besøkte Kragerø VGS. 

Samarbeidet med IOP i Tanzania er 
stor stas og veldig lærerikt, og du 
kan glede deg over at pengene du 
har brukt på å kjøpe denne avisa, 
utelukkende skal gå til

-Du ser kanskje hvem det er? Han til midt i bildet, med olaskjorte og dårlig holdning? Jada,  
redaktøren var der, tilbake i 2014. Kan bekrefte at pengene kommer til rette, i dette et livsviktige 
hjelpeprosjektet!
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Overskuddet går til  
Ilula Orphan Program

Redaktørens ord:
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Rektors ord:Hold kjeft da,  
presidenten prøver å si noe!
Før årets russetid, hadde vi 
en innstilling om at vi i hvert 
fall ikke skulle være et like 
kjipt russekull som de før 
oss. Dvs. så kjipe var de vel 
egentlig ikke, men vår rus-
setid skulle representere noe 
helt nytt! Vi skulle være de 
som tok russetiden inn i et 
nytt kapittel, en russetid som 
var nyskapende og morsom 
for alle!

Det startet bra, jeg ble jo 
tross alt valgt til president. 
Takk for det! Så kom smellen, 
da årets to første russekroer 
startet med at bare 20 av 
100 russ møtte opp. En me-
get bekymret russepresident 
ble etter hvert stresset over 
om det i det hele tatt kom 
til å bli noe russekull å holde 
kontrollen over. Heldigvis 
skjønte folk etterhvert at 
tiden begynte å nærme seg, 

og ballet ble et høydepunkt. 
Siden den dag har egentlig 
alle vært forholdsvis gira på 
en bra russetid. 

På et punkt har vi uansett 
fått til en stor endring fra 
tidligere russefeiringer. Årets 
russestyre er nemlig verdens 
største! Sjeldent har så man-
ge ment så mye om så lite, 
som blant årets russ, og utal-
lige meningsløse diskusjo-
ner har skapt engasjement, 
enten det er om vi har nok 
fakler, om det er mulig å få 
regnet til å stoppe, eller om 
ikke vi bare skal utsette hele 
russetiden. Problemstillinger 
som dette er det ikke lett å 
holde kontrollen på alene, så 
heldigvis har vi i år laget en 
hel bråte nye stillinger i styre. 
Dette på linje med samfun-
nets utvikling for øvrig, der 
byråkratiet øker og øker, pro-

porsjonalt med minskningen 
av ting som faktisk blir gjort. 
Festing har vi uansett fått 
til da, og i så måte nådde vi 
også de målene vi hadde satt 
for denne våren. 

Som russepresident har det 
kanskje vært meg som må 
opprettholde en viss seri-
øsitet innimellom slagene. 
Det kommer jo tross alt en 
eksamen etter russetiden, og 
i tillegg forteller dem om et 
liv etter eksamen også. Mitt 
inntrykk er uansett at vi fak-
tisk bryr oss om skolen. Bare 
så det er sagt liksom. 

I tillegg er russen nå til 
dags snill. Vi har kanskje 
elendig musikksmak, kombi-
nert med dårlige holdninger 
til seksualitet og mennes-
keverd, men vi har tross alt 
hatt et godt, og til tider alt 
for pliktoppfyllende, samar-

 1. Alexander Klausen - Sexycop 1.
2. Even Bruu - Sexycop 2.
3. Silje Kjærra Pedersen - Ansvarlig for russen innendørsaktiviteter. 
4. Ingvild Gundersen - Ansvarlig for russens utendørsaktiviteter.
5. Peder Eliassen - Skulkeansvarlig. 
6. Espen Brynemo - Ansvarlig for ting.
7. Pia Thorstensen - Ardbeidsledig

  8. Jesper Syvertsen - Tidligere innsatt. 
  9. Anna Torp - Ansvarlig for forskjellsbehandling av skolens elever.
10. Kamilla Hansen - Uansvarlig.
11. Malene Kristiansen - Ansvarlig for hele dritten.
12. Jonas Markussen - Utplassert fra sosialkontoret.
13. Martin Sørdalen  - Eneste som hadde kamera.
14. Mathias Bohlin - Representant fra menighetsrådet.

15. Nora Solum  - Brennevin-ansvarlig.
16. Leah Bjørkmo Gjerdin - Ansvarlig for skadekontroll ved eventuell      
                                            livstruende situasjon. 
17. Kristine Hasseleid - Kondom-ansvarlig.
18. Nora Thoresen  - Error 404.
19. Hanna Minde Herregården - Blandevann-ansvarlig.

beid med politiet, gjennom 
hele russetiden. Noen små 
og relativt uskyldige påfunn 
har uansett til tider blitt møtt 
med motstand, faktisk så 
mye at vi har lurt på om de 
har trodd vi sier at russerne 
kommer, og ikke bare oss 
snille russ, og vi har erfart at 
du må være bra kreativ for å 
skape liv uten for mye røre. 
Det er visst ikke så mye man 
får lov til lenger, selv om 
man er uniformert, men vi 
har prøvd vårt beste. Tross 
alt, så har uansett VI hatt det 
gøy, og det er vel kanskje 
det viktigste. Er det en ting 
som virkelig er positivt med 
russetiden, så er det i hvert 
fall samholdet som blir skapt, 
og moroa man lager!

Noen har kanskje forvekslet 
oss med russerne, men jeg 
ønsker uansett ikke, i motset-
ning til Russlands president, 
å bli sittende på livstid. Med 
dette annonserer jeg herved 
min avgang. Jeg vil takke for 
tre flotte år på Kragerø vi-
deregående skole. Tre år jeg 
aldri får tilbake, men som jeg 
vil alltid savne. Det har vært 
en herlig tid, og ikke minst 
en herlig russetid! 

På Kragerøs 350 års ju-
bileum, selveste bursdagen, 
ønsker jeg med dette å takke 
for meg, og ønske alle en 
flott 17. Mai!!!

Malene Kristiansen
Russepresident 2016

Russestyret
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Pub rundeFørste stopp for kvelden. Alle har vært på Stoppen, og Doses velkjente 
vannhull trenger neppe beskrives. Hvis vi skulle gjort det, ville vi uansett for-
talt om måkene i taket, sceneområdet og den svære jævla verandaen. Mat 
har de også, med pizza i alle retninger. 

Vi legger frem våre hensikter, og betjeningen disker straks opp fem bjørn-
unger, av alle ønskede slag. Vi liker oss på Stoppen, og skåler for en hygge-
lig kveld.

Stoppen har det meste, finner man fort ut av. Det er hit du vil dra, om 
du liker en god fest, fulle foreldre i pissekøen, middelaldrende damer på 
hvitvinsfylla og et uforskammet hyggelig personale.  Live-musikk har de 
også, og pizzabuffet da. Også har de sammenkomster for pensjonistene, 
hver eneste formiddag. Stoppen har blitt selve smeltedigelen i byen, og 
redaksjonen er samstemte om at det er her man drar når man virkelig skal 
på fylla, eller bare ta noe pizza og mingling til lønsj. 

Hvor?: På Lilletorget, ved vannkanten. Som om du ikke vet hvor det 
er…
Øl: Stort utvalg i tappen, enda større i kjølern. Peder gir pluss for 
1664.
Rølpefaktor: Middels balansert, sniker til seg en betydelig høyere 
karakter på seine lørdagskvelder. 
Bonus: Stor scene. Også gode muligheter til å kaste opp, over den 
enorme verandarekka. 
Kunklusjon: På stoppen kan du drikke,  
danse, røyke, spise og spy.  
En veletablert bule, med et godt utvalg  
usortert klientell.

- Her får vi god hjelp og godt selskap. Pia får høre lange  
historier om sin egen familie, og er egentlig drit lei.

Stopp en Halv

Det er ikke akkurat en lukrativ kveld på Galeien, kveldens siste stopp, når vi 
dukker opp der. Det stopper uansett ikke de få som er der, fra å være i godt 
humør. Ikke engang nattens pianobar-artist ser ut til å være skuffa. I baren 
kan man få litt av hvert, også 18-års drinker, og på en god kveld kan det 
være aktuelt å danse på det store gulvet i naborommet. På do kan du også 
finne gjenglemt, fastklistret fottøy, hvis det skulle trengs. Selv om vi landa 
på Galeien en litt tam fredagsnatt, og selv om det lukter litt koselig kuk, er 
samtlige i redaksjonen enige om at man virkelig kan ha det moro og slå seg 
løs her, hvis man treffer riktig kveld å besøke diskoen. Dette inkluderer ikke 
lørdager for de under 20, noe alle under 20 år synes er dumt. 

Galeien

Hvor: Nede ved bryggekanten, ved siden av El Paso. 
Øl: Finnes et tappetårn, akkompagnert av et morsomt utvalg drinker. 
Rølp: Enorm. Det er det som trengs her, selve sjarmen med stedet.
Bonus: Stort dansegulv, der alle som er gira kan klikke helt. I tillegg biljardbord 
og pianobar på fredagene. Svær uteplass.
Konklusjon: Galeien kan være skikkelig fett, hvis flere  
oppmøtte og tilstrekkelig promille. Minus for 20års grense  
på lørdager.

Etter noen få ord med eieren/bartenderen/utkasteren i døra, forhandler vi 
til oss en halvtime innenfor 20 års grensa på Lille. En halvtime som gjor-
de inntrykk. Vi kjøper oss en jævel hver i baren, og med et kjapt blikk på 
stamgjestene bemerker vi oss at vi trekker gjennomsnittsalderen betydelig 
ned. Alle ser også tilbake på oss når vi kommer inn, overrasket over ung-
dommens nærvær. Vi får tildelt et bord innerst i kroken, og en lokalkjent 
kar holder oss gladelig med røverhistorier. 

Lille Kragerø har fått ufortjente fordommer imot seg, finner vi ut av. 
Visst er bula jævlig brun, men den er jaggu koselig også, og de fremmøtte 
er gjestfrie. Julepynten, den levende peisen på tv, samt den 30 år gamle 
spillelista, gir også Lille det lille ekstra piffet, som sørger for at redaksjonen 
koser seg gløgg!

Hvor?: På Lilletorget, nærmeste nabo til Bingo-Kapteinen.
Øl: Frydenlund. Byens billigste halvliter, forsikrer vi eieren om å 
nevne i avisa.
Rølpefaktor: Absolutt tilstede.
Bonus: Billig halvliter, inkluderende miljø. 
Konklusjon: Lille er en skikkelig brun pub, med billig drikke, gode 
historier og gammel listepop. Her er det alltid folk.  
Kult sted, og vi unner de trofaste gjestene denne  
trivelige ølbula.

Lille Kragerø

+

- Fornøyde med kveldens første fangst!.
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Pub runde- Espen vant, men ble senere fratatt seieren pga. juks.

Amadeus. Ikke mange av oss har erfaring med stedet. Noen mins å ha 
stukket hue innom, en fuktig kveld ved en tidligere anledning, men ikke 
stort mer. Vi kommer inn i restauranten, og blir godt tatt imot av betjenin-
gen. Her blir det pizza, shuffleboard-runde og en halvliter på hver. Utval-
get i baren er kanskje litt knapt, men maten er god! Og for et kult sted 
de har gjemt i overetasjen! Bare en trapp unna står det to shuffleboards, 
en bar, dart-brett, prosjektor og opptil flere sittemøbler. Stedet har noe 
spesielt ved seg, og vi forbauser oss over hvorfor vi ikke henger her oftere. 
Spillelista er oppdatert, lokalene er kule, betjeningen er upåklagelig, og 
det ligger en lun stemning over plassen. Sving-dørene i restauranten hjel-
per nok også, for de som fortsatt liker sånt. Stedet innbyr til lite rølp, men 
minner allikevel om den hjemmefesten, hos han kule kompisen som har 
alle de tingene vi gjerne selv skulle hatt.

Amadeus
Jensemann

Hvor?: Over El Paso. Første trapp opp til venstre, klin umulig  
å gå feil.
Øl: Passe utvalg, inkludert noen varianter vi aldri har sett før.  
Ukjent pris. 
Rølpefaktor: Liten til Middels. Bemerkelsesverdig lite  
cowboy-hatter. 
Bonus: Mat i første etasje, konkurranser i andre. Kan leve et helt liv 
i denne bygningen. 
Konklusjon: Kult sted, med bra service.  
Kjipt at det er så få som vet om det.

Det var en fredagskveld i mars. Gatene var nesten like tomme som kom-

munens sparekonto, blindtarmen luktet endetarm, og på Lille har festen 

allerede vart en liten evighet. En helt vanlig fredagskveld i mars altså, og 

vi luntet oss ned til sentrum, for å sjekke hva bykjernen egentlig hadde å 

by på av uteliv, en fredagskveld i mars. 

Det er lett å registrere at Jensemann er stedet for hippe folk. Personalet er 
også minst like kule som gjestene der, og servicen er upåklagelig. Vi tusler 
opp i andre etasje i det smale, stilige lokalet og blir utrustet til ølsmaking. 
Puben har en avslappet stemning. De oppdaterte spillelistene og det hips-
ter-inspirerte interiøret, gir denne småbohemske perlen, midt i smørøyet 
av bykjernen, et deilig særpreg. Jensemann kan by på mer enn bare fyll. På 
dagtid og tidlig kveld passer det utmerket til ting som å jobbe, se fotball eller 
bare henge. Likevel er det tydelig at stedet også kan by på en god fest, hvis 
det skulle bli aktuelt. 

Hvor?: Lilletorget, på venstre side av bybroa. Fineste plassen i byen!
Øl: Overraskende stort utvalg, fra alle verdens hjørner.  
Noe for enhver! 
Rølpefaktor: Liten til Stor, alt ettersom hva man vil, og hvilken tid 
på døgnet man vil det.
Bonus: Jensemann er gift, og når det er sesong kan man besøke 
Kona. Her får man da servert friske, fargerike drinker.
Konklusjon: Jensemann byr på et lunt, stilig lokale, fordypning  
i øl-verden, digg musikk og upåklagelig  
lokalisering. Perfekt for en utepils eller annet. 
Uansett en reel fare for å falle i vannet, pass opp!                                       +

- Ølsmaking-eventyret begynner.

- Her fikk til og med Jonas være med på bildet.
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Kjære medruss, skjerp dere! Vi 
nordmenn er alt for slappe til å 
bruke kondom. Faktisk er vi helt 
i toppsjiktet av den Europeiske 
konkurransen på området, og 
som vi russ står selvfølgelig som et 
lysende eksempel for denne norske 
trenden. Dette må vi gjøre noe 
med, så fort som hodet kan reise 
seg! Det er jo ikke akkurat sånn 
at vi ønsker at flere lærere skal bli 
født… Verdt å nevne er også at 
gummien holder deg fra et liv fullt 
av kløe, vorter, svie og sår. Noe å 
tenke på det også!

Bruken av andre typer preven-
sjon har heldigvis gått opp, men 
det skulle nå også bare mangle! 
Det er jo så godt som gratis, og 
helsesøster gir det hva du måt-
te ønske. Pilla, staven, spiralen, 
ringen, sprøyta, strikkepinna, ja 
nesten hva du kan klare å finne på! 
Selv om jeg på det sterkeste vil  

anbefale gutta å ta på seg regn-
frakken i de sølete forholda, kan, 
som vi skjønner, også jentene gjøre 
en solid innsats, for å unngå å måt-
te haste seg til apoteket for å kjøpe 
den dyreste pilla av dem alle! 

Noen fakta om Prevensjonsbruk 
i Norge:  
l 6 av 10 unge nordmenn brukte  
 ikke kondom sist de hadde sex.  
l Even liker det best uten  
 kondom.  
l  Jenter er faktisk i stand til å ljuge  
 om at de er på «pilla». 
l  Det er lett å stjele kondomer fra  
 helsesøster. 
Som prevensjonsansvarlig opp-
fordrer jeg alle mine medruss til å 
bruke mengder prevensjon! Kjipt 
å måtte utsette backpackinga til 
høsten, bare på grunn av en kid 
eller litt kløe! 

Fra Prevensjonssjefen

Hadde flaks forrige helg, men nå klør det  

noe inn i helvette! Kan du sette meg opp  

til en pisseprøve neste mandag ...?  

                                                
            

            Hilsen Sander 

 
- Hei Sander! Uff, nå har du havna fint i det … 

Du kan allikevel sette deg opp sjæl, jeg gidder 

ikke hjelpe en som ikke bruker gummi! Bare 

sving innom helsesøster på vei opp til lunsj,  

så tenker jeg du har koppen i handa fort som 

bare det!

Kjære prevensjonssjef! 
Skulle spør fra mamma. Hun er 49 år 
og fortsatt jomfru, og lurte på om 
dette er unormalt. Er det unormalt? 
                                                            
             Hilsen jente 17 
 
- Hei jenta! Dette var litt av en tvist! På 
den ene siden er dette ikke unormalt, 
det å være 49 år og jomfru, men på 
den andre siden er hun jo mamma. Det 
er jo ikke akkurat sånn at du kom med 
storken! Kanskje du bør arrangere en 
løgndetektortest …? 

Kjære Dr. Love
Nå har jeg trøbbel! For tre uker siden  

onanerte jeg med det nye leketøyet mitt, 

og nå har jeg ikke fått mensen som jeg 

skulle! Magen min har i tillegg blitt  

kjempestor, og jeg har garantert blitt  

gravid! Hjelp meg! 

            Hilsen jente 3Påbygg 

 
- Hei påbygg jente! Hvordan leketøy er det 

egentlig du har kjøpt deg?? Graviditet etter 

onanering slår som regel ikke inn før etter 

et par måneder, så det er urovekkende at 

magen din har vokst allerede. Kanskje du har 

spist litt mye tilbudsgodteri i det siste …?

Kjære Gummiansvarlig

Å lage en avis
Å lage en avis kan være interessant, men det er ikke bare morsomt.  
Trykker vi vittigheter, så sier folk at vi tøyser, og gjør vi det ikke, er  
vi kjedelige. 
Klipper vi fra andre aviser, er vi dovne og har for lite fantasi til å 
skrive sjæl, og hvis vi ikke gjør det setter vi for stor pris på våre  
egne produkter.  
Hvis vi ikke trykker tilfeldige innsendte, hemmer vi sann opplysning, 
men gjør vi det, er avisen full av sprøyt. 
Og endelig – skriver vi sannheten, får vi politi på nakken! 
Nå kommer sikkert noen til å si at vi har klippet dette ut  
av en eller annen avis, og det har vi da også gjort.
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Byen har bursdag, og vi har i den anledningen feiret litt mer 

enn vi egentlig skulle. Som selskapsinviterte verdig, var planen 

også å fremskaffe en gave til jubilanten. Etter en kjapp rekog-

nosering, ble det uansett klart at tendensen blant russen, var 

at budsjettet utelukkende hadde gått med til blandevann og 

høyttalere. En pengekonvolutt ville derfor, selv etter Kragerø 

Kommunes standarder, blitt fryktelig slank. Det vi derimot har 

valgt å gjøre, er skjenke byen denne siden! En premium helside, 

midt i dagens forhåpentligvis ikke minst leste tidsskrift. En flott 

gave, syntes i hvert fall vi. Vær så god! 

Så kom det store spørsmålet. Hva skriver man på en slik side, 

en slik som man gir byen i bursdagsgave. Forslagene lot ikke 

vente på seg. Oppe til vurdering var blant annet å arrangere en 

350 timers sammenhengende lokalhistorie-høytlesing på Bede-

huset, å spandere nok en utenlandsferie på kommunerådet, å 

male enda flere av svaberga i skjærgården vår hvite, eller å sette 

by-emblemet på noen brennevinsflasker. Alle fryktelig gode og 

gjennomtenkte idéer! Til slutt bestemte vi oss uansett egentlig 

for å lage en uavhengig jubileumsavis, med en lang åpningskro-

nikk fra ordføreren, kanskje et par-tre historiske tilbakeblikk og 

helvettes masse reklame, men KV kom oss dessverre i forkjøpet 

på den idéen. De fleste områdene virket å være dekket. Omsider 

ble det tatt en sjefsavgjørelse, hvor vi bestemte oss for at russens 

gave til den feirende 350 års-jubilanten, skulle være å belyse 

andre viktige ting med tallet 350 i seg. Kragerørussen 2016, ved 

redaksjonen, skjenker dere derfor gaven dere får av oss,  

i sin helhet, ved å presentere for dere:

l Samtlige russ ved Kragerø VGS har, i løpet av sin videregående skolegang, møtt 350 skoledager. 

l Kristenrussens budsjett for russetiden er i gjennomsnitt 350 kr. 

l Sangen til Kartellet har snart 350 views på YouTube.

l Kartellet skaffet seg også 350 nye uvenner under kristerusstreffet i Kragerø tidligere i vår. 

l Aquamenti trengte bare 350 spraybokser for å lakkere bilen innvendig. 

l TIP brukte bare 350 timer over fristen på å levere russeportrettene. 

l 350 er gjennomsnittet for antall ølbokser tømt per russ, i løpet av russetiden.  

 Kristenrussen er tatt med i regnestykket.

l Brødrene Gal håper på å få solgt bilen sin for 350 kr.

l På Lille Kragerø er det fest 350 dager i året. 

l Jonas HO har bare 350 måneder igjen av nedbetalingen  

 på den nye Volvoen sin. 

l Henriksen har ført opp 350 fraværstimer i løpet av russetiden. 

l Setningen «Dette går til helvette!» ble bare sagt 350 ganger,  

 under produksjonen av denne avisa. 

l Yrkesfag har brukt 350 ruller gaffateip, til å feste  

 1. klassinger i flaggstanga. 

Andre viktige ting med tallet 350 i seg
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1.   Sikkerhetstips: Be om sex tips fra mora til en 
medruss

2.   Lekebil: Kidnapp en ungdomsskoleelev i 
russebilen. 

3.   Kongla: Ha beskyttet sex utendørs 

4.   Wunderbaum: Gå med 8 nyåpnet Wonder-
baum rundt halsen en hel skoledag 

5.   Bit av brødposen: Gå med brød på beina en 
hel skoledag 

6.   Linjal: Sitt under pulten en hel skoletime 

7.   Blyant: Ha en undervisningstime med  
1 klasse.

8.   Burritolapp: Stjel burritoen til en første/ 
andreklassing. 

9.   Beholder buksa hel: Alltid ha russebuksa på 
under hele russetiden. 

10. Rød seigmann: Kyss en politimann/kvinne. 

11. Kondompakke: Kjøp en pakke kondomer,   
bare ved hjelp av kroppsspråk.

12. Uåpna kondom: Avstå fra sex i russetiden.

13. Kakelys: Vær på skolen hver dag i russetiden. 

14. Tampong: Putt to tamponger i munnen og 
drikk en halv liter alkohol

15. STOPPEKLOKKE: Drikk en halvliter på ti 
sekunder.

16. Bind: Ta 100 personer på rumpa, i løpet av 
en dag. 

17. Knute på luetråden: 24 timer uten søvn.

18. Amnestylogo: Fest «NEI er NEI. Voldtekt = 
Sex uten samtykke» -strykemerket på russe-
buksa/dressen din.

19. Tøybit: Prøv å kjøpe antrekket til en tilfeldig 
person, som ikke er russ.

20. Bit av kvikklunsj: Gå på ski til skolen. 

23. Kondompapir: Ha sikker sex med en medruss.

24. Lykketroll: La en medruss klippe deg.

25. Godteri leppe: Klin med en i russens hoved-
styre. 

26. Snapchat-logo: Lag en my-story på 300 
sekunder. Må være på rulling eller russetreff. 

27. En kam: Ikke barber deg på noen steder 
igjennom hele russetiden.

28. Kjærlighet: Ta en klamydia test hos helse- 
søster. 

29. Smokk: Klin med en første- eller andreklassing 

30. Rød penn: Før logg fra en våt og sen kveld i 
russetiden, og lever den hos norsklæreren for 
retting.

31. Signatur fra lærer: Ha sexundervisning med 
første klasse, hvor du demonstrer bevegelse-
ne. 

32. Nakenbilde: Svar med å lese høyt fra et por-
noblad, når læreren spør om noe faglig. 

33. Ballong: Klin med en bror eller søster til en 
medruss. 

34. Gull-kongla: Ha sikker sex i et tre, med en 
medruss. 

35. Rødt kort: Løp ut på fotballbanen og kyss 
dommeren eller keeperen.

36. Lekebil: Kjør 10 runder i rundkjøringen med 
russebilen.

37. Femtilapp: G lapdance til en førstiss. 

38. Gul seigmann: Gå naken under russedressen 
en hel skoledag. 

39. Toalettpapiret fra båsen: Fylla-bæsjen på 
offentlig toalett, med døren ulåst. 

40. Kort: Spill klespoker i kantina på skolen.

41. Papirbit fra frokostblandingen: Start morge-
nen med frokostblanding blandet med øl, 
cider eller annen rusbrus, istedenfor melk. 

42. Blomst: Ha sex på skolen.

43. Truse: Løp naken gjennom bytunnelen.

44. Bronse-dusk: Utfør 25 russeknuter. 

45. Hubbabubba-papir: Ha en hel pakke Hubba 
Bubba i munnen, en hel skoletime. 

46. Ylvis-logo: Ta ringeskritt på hus/klasserom, 
der du har bare lov til å ta 3 skritt. 

47. En av korkene: Drikk en six-pack med øl på 
30 min. 

48. Vinkork: Drikk en flaske vin på 20 min,  
minimum 75cl. 

49. Etiketten: Drikk en 0,33l mens du står på 
hendene. Sugerør og hjelp er tillatt. 

50. Hårrull: Besøk et eldresenter og gjør dagen 
deres lysere. NB: i edru tilstand. 

51. Ispinne: Bad utendørs i Norge, før 1.mai. 

52. Kritt: Camp på lærerens eiendom.

53. En bit av tråden/tauet: Bind deg sammen 
med en medruss i ankelen, og gå sånn en  
hel skoledag. 

54. Signert wunderbaum: Ha sex i en russebil.

55. Lollipopp papir: Arranger/delta på stafett, 
spander is og del ut russekort på en  
barnehageavdeling.

56. Bit på innpakningen: Spis seks Marie-kjeks på 
rad og plystre første verset av nasjonalsangen 
på et minutt.

57. Bit av ispapir/lokk: Spis to liter is i løpet av en 
skoletime. 

58. Burgerpapiret: Spis en cheeseburger på to 
bit. 

59. Dopapir: Kom ut fra et offentlig toalett med 
dopapir hengende ned fra buksa, og ikke 
fjern dopapiret før noen kommenterer det. 

60. Serviett: Spise salaten i kantina uten hender. 

61. Hjul: Gå på rulleskøyter en hel skoledag. 

62. Dyrefigur: Jag noen bort fra et kantine bord, 
som om de var dyr. 

63. Lakris-ring: Fri til en fremmed på gata.

64. Pølsepapir: Sett deg hysterisk inn i en taxi, 
med en rå pølse, og rop: «follow that car!». 

65. Kvitteringen: Prut på en vare i matbutikk, 
med suksess!

66. Plankeflis: Rull over bybrua.

67. Sjokolade kremtopp: Spis en porsjon krem 
(alá body-shots) fra kroppen til en annen russ 
av det motsatte kjønn

68. Bilde av Jim Carry: si JA til alt en hel dag.

69. Våtserviett: Denne knuta sier vel seg selv ;)

70. Hvit pennekork: Få 10 lærere til å signere 
russebuksa. 

71. Autograf fra læreren: Få en lærer med på 
rulling. 

72. Kvitteringen: Pant flasker for minst 30 kr og 
doner til røde kors. 

73. Taustump: Gå med en medruss i hundebånd 
en hel skoledag. 

74. To og en halv seigmann: Se en episode av 
«Two and a half men» og ta en shot hver 
gang noen ler.

75. Godterilisse: Kjør i 30 km/t fra Rema 1000 
Kalstad til Volum.

76. Gummihanske: Ha sikker sex med følgende 
utstyr på deling: hjelm, kondom, rednings-
vest, knebeskyttere, hørselsvern, vernebriller, 
gummihansker, armringer. 

77. Vaffelkjeks: Gå til en kiosk, og kjøp en softis i 
kjeks. Spør deretter den som jobber der om 
han/hun tror på enhjørninger, for så å feste 
isen i panna di. 

78. Kryssordark: I løpet av 1 skoletime skal du 
rekke å bruke følgende 10 ord i setninger, et-
ter å ha tatt ordet i timen, eller fått spørsmål 
fra læreren: Ville tilstander | Pornhub | Russe-
styret | Feriehus | Skrotum | Dreiemoment | 
Askebeger | Saga blott | Slingrefitte | Ingefær

79. O’boy-etikett: Ta en spiseskje sjokoladepul-
ver i munnen, deretter tar en annen russ en 
munnfull melk, før man sammen lager sjoko-
lademelk, kun ved å bruke munnen. En tredje 
russ skal til slutt drikke sjokolademelka, igjen 
uten å bruke hendene.

80. Forbokstaven i navnet: Klin med to personer 
med samme navn på en kveld. 

81. Sursild: Gå tur med en frossen fisk i bånd i 
sentrum.

82. Ferdigbrent kakelys: Bak en kake og feir burs-
dagen til en lærer, som ikke har bursdag.

83. Fargerik fjær: Bytt alle klærne med en russ av 
motsatt kjønn, og gå slik en hel skoledag.

84. Russekortet til medrussen: Vær slaven til en 
medruss en hel dag. 

85. Swix-tube: Gå på ski til nærmeste vinmono-
pol.

86. G-streng: Klipp av stringen til en jente

87. Vaselin boks: Si nei takk til alle du møter i lø-
pet av en kveld, som om de var prostituerte.

88. Hårstrikk: Sitt naken på et vors i minst 30 
min. 

89. Et grått hår: Bruke 2 minutter over et gang-
felt. 

90. Bilde av Northug: Utføre en Northug

91. Kvitteringen fra bensinstasjonen: Gå to og to 
inn på en bensinstasjon, kjøp kondomer, gå 
inn på toalettet og kom blide og fornøyde ut 
igjen etter et 15 min (foran de som jobber på 
bensinstasjonen). 

92. Bilde av Åge: Drikk fire øl og spis en pizza  
i løpet av sangen «fire pils og en pizza». 

93. Tortilla-chips: ha trekant

94. Tastaturknapp: Gå til IT-mannen med et da-
taproblem, ha en pornoside oppe på dataen, 
og slå deretter av en prat om nettsiden. 

95. Skje: Spoon med en første eller andreklassing 
i kantina i minst 2 minutter. 

96. Fløyte: Organiser/delta på en flashmob  
(alle begynner å synge og danse) i kantina. 

97. Jan Thomas: Klin med en av samme kjønn,  
i minst 20 sekunder. 

98. Rimipose: Ha frivillig, beskyttet sex med  
5 forskjellige personer i løpet av russetiden

99. Tusjkork: Skriv hilsner på rumpa til 5 medruss. 

100. Oppnå generell studiekompetanse. 
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9. mars i år ble årets gode gjer-
ning gjennomført, da russen ved 
Kragerø VGS møtte opp i mange-
tall, for å samle inn befolkningens 
bidrag til Kreftforeningens ak-
sjon, Krafttak mot Kreft. Vellykket 
ble det også, da arbeidet til slutt 

resulterte i rundt 90 friske høv-
dinger, rett i kassa til Kreftfore-
ningen. Takk til russen som møtte 
opp, og ikke minst takk  
til alle som tømte lommene for 
dette uvurderlige prosjektet!  
En takk rettes også til byens  

bakerier, Vidars Bakeri og Kondi-
tori og Theodors Fristelser, som 
for anledningen stilte med baker-
varer, og med det ga russen et 
vanntett grunnlag til å møte opp!

Sperreballong

Alltid noe

Jaktvesker

Full hand Atom

Kleshenger

Tipp-topp

Pærer

Stekt egg

Melon

Veiviser

Bolle

Raggsokk

Sitron

Lommeklaff

Drue

Myggbitt

Appelsin

Nypotet
1ste sort

Rognebær

Agurk

Brystene - Kvinnens flaggskip!

Russens alibi

www.turer.no
Nå som russetiden er over,  
begynner nå et sunnere liv
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VERDENS BESTE RUSSEAVIS

Gutta i Brødrene Gal valgte en velkjent taktikk i sitt kjøp av 
russebil; kjøp den billigste, styggeste og mest trofaste bilen 
på markedet, og lemp inn et helvettes anlegg! Med basskassa i bagasjen følger også gangster rap og 
øresus-garanti. Selve bilen er det ikke så veldig mye å si om. En velmoden ‘rullestol-bil’, med et har-
kende automatgir. Den ble kjøpt tidlig i høst, men grunnet lav arbeidsmoral, og at bilen sto lagret 
langt inne i forbanna Kroken, fikk de uansett litt hastverk med å få bilen rulleklar til vrengekroa. Det 
virker faktisk som om disse fingernemme brødrene vil ordne minst mulig med bilen selv, ettersom 
de har skaffet sponset lakkering, betalt installering av anlegget, minimalistisk interiør og en skyvedør 
som fortsatt er ødelagt. «Samme det vel, så lenge den ruller og spiller!» sier dem. Og det gjør den 
jo, enn så lenge. Brødrene Gal har tenkt til å ta med seg Vitoen og maskoten Günther helt til  
Stavanger, og kommer den igjennom den turen, er bilen en god kandidat til å være en ok russebil. 

Jentebilen Aquamenti er kanskje den mest gjennomførte og mest gjennom-
tenkte vanen av alle. Bilen var et vrak av en kasse når de kjøpte den tidlig 
i høst, men etter en sving innom verksted og uforsvarlig mange spann 
med maling, er bilen omsider blitt en finere kasse. Aquamenti kjører på det 
estetiske. Ikke bare skal bilen være rød på utsiden, jentene har faktisk brukt 
940 timer og mangfoldige tusen kroner på å lage en skyhvit innside, med 
sølvlakkerte detaljer og håndsydde setetrekk. Fint ble det da, og alle har fått 
høre hvor fornøyde de er. 
I tillegg til å ha den fines-
te bilen, har Aquamenti 

også den største bilen. Den er svær, og kan romme et ubegrenset antall 
ølbokser. Også har de mikrofon da. Og en sølvlakkert strippestang. Jentene 
vet hvordan de vil ha det, og Sprintern deres er omsider kommet dit!

Planleggingen bak Kartellet-bilen har vært en omstendelig og til tider ikke- 
eksisterende prosess. Det endte uansett med kjøp av en sliten Caravelle, nærmest 
uten anlegg, sent i februar. Men de måtte jo ha høyttalere, til å spille den hjem-
melagde sangen sin, og bilen har omsider blitt akkompagnert av et mannevondt 
anlegg. Akkurat det anlegget er egentlig en historie for seg. Heldigvis har gutta 
vært ivrige på dugnadsfronten. 
Kartellet-bilen er festens midtpunkt. Selv med ødelagt anlegg under vrengekroa, 
var bilen stemningsgarantist. Selve bilen i seg selv er jo egentlig et vrak, som en 
tam VW med mørbanka interiør. Men det er greit, for gutta sier bilen skal være 
sånn. Den skal være støgg, fordi da er det ikke så farlig med den. Også er det 
de lysa da. Kartellet har bilen full av fargelys, og drar visstnok masse beibs på 
det. Øredøvende musikk, hissige lys og en bil det ikke er så farlig med, utgjør til 
slutt en russebil. Gutta ruller hardt sammen med Brødrene Gal, og kjører gang-

ster-image og høy musikk. Og de trives 
egentlig med det. Bilen må bare 

oppleves. Eneste minus er at det 
mangler noen koppholdere. 

Aquamenti

Kartellet

BRØDRENE GAL

«Bilens innvendige fasiliteter kan du ikke gå glipp av!»

Medlemmer: Ingvild, 
Malene, Maria, Anna, 
Nora, Silje, Mia og Hanna. 
Bil: Mercedes Sprinter
Innkjøpspris: 14 000,- 
Totale kostnader:  
45 000,- 
Mangler på rød dag: 
Kjølevæske.

«Bilen er en musefelle!»

«Bassen gjør damene våte!»

Medlemmer: Jonas LR, Jonas HO, Jonas M, Peder, Espen, Even og Jesper.
Bil: VW Caravelle ‘96
Innkjøpspris: 30 000,-
Totale kostnader: 50 000,-
Mangler på rød dag: Halve anlegget. 

Medlemmer: Mathias, Markus, Aleksander L, Jonas B, Alexander K, Sander, Håkon. 
Bil: Mercedes Vito ’98.
Innkjøpspris: 25 000,- 
Totale kostnader: 45 000,-
Mangler på rød dag: Bohlin, Beylis og Håkon. 
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Jentene i Hakuna my Tatas har virkelig pyntet til våren! De kjøpte en Ford 
Transit, og bilen er faktisk ikke så stygg som man kanskje skulle tro. Faktisk 
ser den ikke ut som en postbil heller. Hakuna my Tatas kjører også på det 
estetiske, med et gjennomført Hawaii-tema og veloverveide innkjøp av 
pynt til bilen. I tillegg spiller de på anlegg, med noen uforsvarlige høyt-
talere, som smeller i ørene. Jentene vet hvordan en russebil skal være, og 
ruller rundt i sitt gode bidrag. Hakuna my Tatas-jentene er også de eneste 
som faktisk har gjennomført den planen de la, og har skaffet upåklagelig 
masse sponsorer, samt at bilen var så godt som shinet allerede til vrenge-
kroa. Et eksempel for fremtiden, Hakuna my Tatas vet hva man trenger for 
å rulle! 

Medlemmer: Marthe, Maren, Henriette, Mathilde, Ingrid og Ida. 
Bil: Ford Transit
Innkjøpspris: 26 000,- 
Totale kostnader: 35 000,- 
Mangler på rød dag: Pynten inni. Var ganske shina ellers!

Da vrengekroa sparket i gang russetiden, hadde gutta i Mistique alle-
rede gledet seg i mange måneder til å ta i bruk bilen! Bilen ble kjøpt 
tidlig i høst, og gutta har jobbet jevnt og trutt, for å få den til å bli 
det monsteret den er i dag. Det vil si, selve bilen er en godt innkjørt 
og forholdsvis anonym Caravelle, men anlegget de har installert i 

bagasjerommet, er som en vegg 
som slår imot deg! Et anlegg 

med kraften og evnen til å 
banke løs enhver usikra 

hjerneimpuls, og gi 
stimuli til samtlige 
kroppsdeler. Gutta 
er stolte av anleg-
get sitt! Også bryr 
de seg ikke om 
resten. Mistique er 
et anlegg med bil, 
men så lenge de 

to faktorene lever 
sammen i harmoni, 

er bilen fortløpende  
en suksess. 

Morsom gjeng. Gutta i Vantomet liker åpenbart å ta ting litt på sparket. 
Bilen ble kjøpt som en rød kassebil sent i vår, og forble en rød kassebil 
til langt ut i russetiden. «Anlegg og logo kommer, bare vent! Og Lys da. 
Også skal vi ordne noen andre greier bare…» Bilen er kanskje den minst 
planlagte av årets russebiler, men det betyr allikevel ikke at gutta ikke vet 
hvordan man skal gjøre det. De møtte opp på rød dag, med boomblas-
ter og god stemning, og lever fortløpende etter imaget: «Det blir moro 
uansett!». Bilen går dessuten som en klokke. I tillegg har den  
krefter. «Betydelige krefter!» kan Vantomet forsikre om. 

Medlemmer: Fredrik, Trym, Halvor, Adrijus,  
Ole J, Kjetil, Kim og Andreas. 
Bil: VW Caravelle
Innkjøpspris: 24 000,- 
Totale kostnader: 35 000,-
Mangler på rød dag: Alt utenom selve bilen.

Vantomet

Hakuna my tatas

mistique
«Rått anlegg, bryr oss ikke om resten!»

Medlemmer: Benjamin, Martin, Olisi, Patrick, Adrian, Øyvind og Alexander RT. 
Bil: VW Caravelle
Innkjøpspris: 32 000,- 
Totale kostnader: 50 000,-
Mangler på rød dag: Sponsorer og pengene deres. 

«Trenger ikke dra til Tropiske land for  
å oppleve Hawaii!»

«I siste liten, som vanlig …»
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5 på  
rød dag: 
Oppsummer rød dag med tre ord: 

Denne siden var egentlig avsatt til en reportasje fra rød dag. Det 

gikk ad undas. Dagen forsvant, i en tåke av fyllesjuke og pes fra 

lærerne, og en sjefsavgjørelse ble derfor tatt, om at denne reporta-

sjen måtte utsettes. Det hele endte med at vi møtte opp dagen etter 

i stedet, litt mindre reduserte og med friskt mot, for å ta tempen 

blant en neve tilstedeværende ved skolen, og på den måten finne ut 

hvordan rød dag egentlig hadde gått for seg. 

Atle Oppebøen:  
Tja, russen gjorde vel 
som de alltid gjør. Fikk 
delt ut noen anmerk-
ninger da, så jeg er 
egentlig fornøyd. 

1. klassing:  
Rød dag ja, var ikke  
så veldig moro. Havna 
på lista, og da kommer 
de jo…

Even Bruu:  
Å herregud, har aldri 
vært så fyllesjuk før!

Mathias Bohlin:  
Offf, det der ja… Fylle-
sjuk, blankt, hjemme, i 
den forstand at jeg var 
hjemme, husker ikke 
en dritt, og våkna opp 
jævlig fyllesjuk.  

Vårin Vognhild:  
Oii… Gøy, høylytt og 
fylla. Jeg var i hvert fall 
beruset! 

KRAGERØD
R U S S E A V I S A  2 0 1 6

- Russebilene

Side 11-12

- Du vil ikke tro hva russen
    driver med!

Side 31

- Vi har vært på ball!
Side 14-15

Innbruddspris kr 40

TAKK FOR oppdraget AV 

ÅRETS RUSSEAVIS

www.mgt.no
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Fredag den 15. januar 
dunket 90 mer eller mindre 

berusede ungdommer inn på Villa 
Bergland, stivpynta til ørene, stein 

gærne og de aller ivrigste med kruttsterke 
lerker på innern. Det var duket for årets russe-

ball, og vi var klare til å gi starten på russetiden 
en respektabel markering. Fra klokka 19.00 og 

utover lusket det seg stadig flere smørblide elever 
inn kjellerdøra på Villaen, den ene fullere enn den an-

dre. Blant de inviterte hadde også en håndfull skeptiske 
lærere sneket seg med, også de klare for ball og moro. 

Hyppige røykepauser og upretensiøs mingling sørget for 
at bordsettingen tok lenger tid enn planlagt, men med 

samtlige elever og lærere omsider spent fast ved bordene, 
kunne serveringen begynne. Et par-tre forhåndsbetalte lap-

per hadde sørget for en stor og god buffé på delings, og en 
blid betjening sørget for å ta kvelden til stadig nye høyder! 

Oppi alt spetaklet påstås det at det også ble holdt opptil 
flere taler, hvor både Arne-Fred Solbekk og selveste russe-
presidenten var blant de modigste. Malene dro frem de 
velkjente tårene og Arne-Fred klemte til med tidenes (leng-
ste) tale! Herman, ballets kjekkas og samtidig kveldens kon-
feransier, gjorde dessuten en fabelaktig jobb men å holde 
kvelden innenfor det noe løst opptegnede skjemaet. 

Etter maten var det flere som tok en sjein innom dan-
segulvet, til både ris og ros fra publikum! Til tross for 

mye ymse kvalitet, dukket det opp et par gullkorn som 
virkelig dro opp stemningen! Også idrettslinja ble et-

ter hvert varme i trøya, og ga sitt bidrag til under-
holdningen ved å fremføre årets desidert klein-

este dans! Det skal i rettferdighetens navn 
nevnes at Gymlærer 2, Liv, ga sitt fulle 

for å dra dette dødsdømte prosjektet 
i land, med uviss grad av suksess. 

Takk for det! 

Russe balletRusse ballet
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Et gruppebilde av de 
90 stivpyntede, som noen 
timer tidligere hadde møtt opp 
for et hyggelig selskap, virket etter 
hvert som en umulig oppgave. En hyg-
gelig kveld var det for all del enda, men 
de stivpyntede var spredd for alle vinder. Der 
noen lå henslengt over baren, sto andre med 
begge nevene planta i restematfatet, mens et 
knippe andre hadde lusket seg ut i et utvalg busker i 
hagen for å hente forsyninger. Alle i øyensyn ble uan-
sett fanget og stablet opp i fin formasjon, midt i trap-
pa, og vi fikk etter hvert unnagjort nok en av kveldens 
selvfølgeligheter.  

Etterpå var det duket for kveldens høydepunkt, med 
kåringer av diverse personligheter. Hver oppmøtte utdelte 
sin stemme, og på mer eller mindre sviktende grunnlag ble 
en håndfull titler etter hvert delt ut, dette til stor stas for 
både prisvinnere og publikum. Et utvalg leker og åpen bar 
sørget etterpå for at stemningen forble upåklagelig også 
senere utover kvelden.

Etter hvert som klokken nærmet seg 0130, begynte det 
å tynnes i rekkene, og flere enn lærerne måtte bite i seg 
planen om å holde det i gang til langt på natt. Der mange 
valgte å takke for en fin kveld, bestemte de mest hard-
føre seg uansett for at en bra fest sjeldent blir for lang, 
og flyttet utover morgentimene selskapet til et mer 
døgnåpent lokale.

Mandag morgen møttes et helt klassetrinn og 
lærere igjen, trøtte og fæle, men enda med 
fredagens selskap friskt i minne. Alle glemte 
detaljer og hendelser fra den foregående 
fredagen kom etterhvert frem i lyset, 
og det ble enstemmig vedtatt at 
Kragerørussens ball 2016 
hadde vært en vellykket 
affære!

Russe balletRusse ballet

Kåringer:
Ballets par: Liva Falck og  
Zackeus Bengtsson 
 

Ballets konge:  
Jonas Markussen 
 

Ballets dronning: Judyta Ulanowska 
 

Ballets kjekke: Herman Ellegård 
 

Ballets vakre: Silje hafredal 
 

Ballets drita: Markus Beylegaard
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Hva har du gjort for å fortjene 
denne prisen? 
Ingenting! *sluker halvliter’n*

Får du deg noe ikveld?  
Puh, ja!

Hvor drar du helst på fylla? 
Samme det vel, fylla er fylla!

Gifte/kysse/gi bort på Finn: Jone Blikra, Kai Magne Bråthen  
(rektor) og Inge Rønning (ferjesjefen). 
Gifte; ferjesjefen. Kysse; Jone! Gi bort på Finn; rektor.

Hva er din aller nyttigste egenskap, med tanke på at du nå er russ? 
Jone er kødden. Melding til folket: Blikra ruler! 

Da kvelden nærmet seg en topp, hastet  
redaksjonens utsendte frem med spørsmåls- 
arket, for å gjennomføre kveldens planlagte  

intervju. Vi fikk etter hvert tak i et knippe  
mer eller mindre frivillige intervjuobjekter,  

og fyrte løs utspørringen:

Vi har hørt at du er en jævel til å danse, 
hvem her ville du helst bydd opp? 
Det må nok bli Liv, hun er jo slik en god  
kollega!

Hvilke egenskaper trenger man for å bli  
gymlærer? 
Du vet, man må jo være glad i ungdom og 
tåle litt bråk! Også må man være ekstremt 
komfortabel i gymtøy!

På en skala fra én til ti, hvor fornøyd tror du elevene dine er med deg som lærer? 
10, så klart!

Hva synes du om årets russ? 
Årets russ er veldig bra, helt knall! De har høyt nivå, både menneskelig og faglig.

Hvor drar du helst på fylla? 
Jeg drar aldri på fylla. Nyter alkoholen, misbruker ikke!

Får du deg noe ikveld? 
Nei, tror dessverre ikke det er 
noen skaphomser her… Hvis ikke 
noen tilfeldigvis har noe å tilstå 
nå i kveld?? 

Er årets konge noe i nærheten 
av årets drømmeprins?  
Tørr ikke si noe om det, så lenge 
Malene er med i bildet!

Gifte/kysse/gi bort på Finn: Jone Blikra, 
Kai Magne Bråthen(rektor) og Inge Rønning (ferjesjefen). 
Gifte; Inge Rønning. Kysse; Jone Blikra. Gi bort på Finn; rektor.

Hvordan er egentlig russetrøkket på Jomfuland? 
Vel, det skal sies at det er jo egentlig bare meg, da.,. Men jeg prøver 
jo å sette inn støtet innimellom! Du finner meg som regel i rødt, ute 
på ku-jordet!

Hvor drar du helst på fylla? 
Drar gjerne på Stoppen og danser med Anna Torp! Tror virkelig det 
innimellom kan være sunt å danse litt på bordet, til Mamma Mia 
musikken!

Hva er din aller nyttigste egenskap, med tanke på at du nå er russ? 
Vel, har alltid lighteren lett tilgjengelig. Og ikke får å skryte, men det 
er ikke bare Miley Cyrus som kan riste på rompa. 

Hvor mye arbeid ligger bak 
denne prisen? 
Det er ikke så mye, faktisk! Ble 
veldig overrasket! 

Jonas ble årets konge, får du 
deg noe ikveld? 
Nei, det tror jeg dessverre ikke.. 
Huff…

Gifte/kysse/gi bort på Finn: Jone Blikra, 
Kai Magne Bråthen(rektor) og Inge Rønning (ferjesjefen). 
Gifte; Jone Blikra. Kysse; rektor. Gi bort på Finn; ferjesjefen.

Hvor drar du helst på fylla? 
Det er alt for kjedelig ute i Kragerø! Foretrekker polakker på fylla, 
mest action med dem!  

Hva er din aller nyttigste egenskap, med tanke på at du nå er russ? 
At jeg kan drite meg ut, uten at det er så ille!

De fleste vet det helt sikkert, men hva  
er du egentlig norgesmester i?  
Ikke for å skryte, men er norgesmester i 
håndball og styrkeløft, og også som paintball 
coach. 

Arild har sagt han er interessert i en dans,  
hva sier du? 
Hehe, hadde jo vært koselig det!

Hvilke egenskaper trenger man for å bli  
gymlærer? 
Det er viktig å være glad i elever og fysisk aktivitet. Også hjelper det å være  
norgesmester i en ting eller tre. 

På en skala fra én til ti, hvor fornøyd tror du elevene dine er med deg som lærer? 
Jeg har ingen formening om hva elevene syntes om meg, men jeg synes uansett at 
mine elever er en soleklar tier! 

Hvor drar du helst på fylla? 
Det er sammen med jentene, på ‘hemmelige’ steder.

Ballets Dronning  
– Judyta Ulanowska

Gymlærer 1  
– Arild Weisser

Gymlærer 2  
– Liv Westgård

Kveldens konferansier  
– Herman Ellegård

Ballets Drita  
– Markus Beylegaard
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Magnus Bohlin 
Voicecrack Magnus er en ekte 
bortskjemt mammadalt, og vet  
akkurat hvordan han skal spille dét 
kortet. Den dagen han kommer med 
selvlaget niste, er ikke tegnet enda. 
Han spiller også sprettball for Kragerøs 
A-lag, og trives i grunnen greit med 
det. Magnus er rolig i starten av festen, 
men bare vent til senere på kvelden, 
da kommer dance-moves’a ut!!

Martin Ludvigsen 
Martin er en kar fra Kil, som helst  
går under navnet Martine.  
Han elsker å game, og å være med 
kjæresten Hege. Martin har en smule 
sinne problemer, noe som ofte går  
ut over pulter og datamusa.  
Ellers er han smart når det kommer 
til fest og alkohol, men synger 
allikevel alltid av full hals ved allsang!  
Ofte hørt: «Ølen kanta, neeeii!»

Emil Hoff 
Emil er en lærerhatet kar fra byen,  
og går under navnet Hoffern.  
Han ordner som regel opp, i hvert  
fall når det ikke er han som ødelegger. 
Hvis det derimot er han som  
ødelegger, er han så langt unna  
som overhodet mulig.  
Ofte hørt: «Nei, jeg liker ikke øl!  
Synes bare at det er godt...»

Ruud Van Der Ven 
Samuel er en pinne fra Nederland,  
som bor på Østland, og alltid har en 
bedre måte å løse ting på enn alle 
andre. En six pack er nok for denne 
pinna, før han begynner å danse jump 
style, noe han lærte i Nederland.  
Han er også veldig glad i måker. 
Ofte hørt: «Ettø!»

Aleksander Granly 
Aleks, er en artig kar som vi oftest  
finner borte på MOT gym.  
Han går som regel i trenings bukses,  
og har i tillegg alltid noe på hjertet, 
uansett hva det er snakk om.  
Aleks sitter som regel bakerst i  
hjørnet, og koser seg med et lass  
vitamin vann. Ofte hørt: «Gains!»

Rebakka Nilsen er ei sterk og god 
jente, med hjerte på riktig plass, selv 
om ikke levra alltid er helt med. Velger 
du å drikke med hun her, vet du aldri 
hva som kan skje!  
Hun er den i klassen som stort sett 
kombinerer latter og grining hver gang 
det skjer noe morsomt, ofte selv om 
det bare er hun som syns det faktisk er 
morsomt. Rebekka er en person som 
får alle og enhver til å smile, uansett 
hvilket humør du i utgangspunktet er i. 
Hun tenker på alle andre fremfor seg selv, og du er heldig om 
du har denne fantastiske jenta som venn. Ofte hørt: «Hvor 
mye er klokka??» og «Nå er det snart pause!»

Jørgen Bergslien Svendsen er, ifølge  
han selv, en ekte viking i fra nord! Han  
er tøff, alltid ute og jobber, og har 
tidenes babyfjes. Han har alltid en 
kommentar på hvorfor andre er noen 
bortskjemte pingler. Jørgen sier selv han 
liker damer, men ute i de sene nattes 
timer på fest, blir allikevel det  
som oftest natta kyss på alle gutta!  
Ofte hørt: «Løp å rop æggele!»

Marius Ødegaard 
Marius er et lite barn fra øy-staten 
Skåtøy, og er kjent i gruppa som Lego. 
Marius vet ikke hva konsekvenser 
betyr, og syns det meste er gøy helt til 
noe går i stykker. Marius har alltid lyst 
å dra på fest, og selv om han ikke alltid 
klarer å holde alt nede, så drikker han 
som om det skulle vært det siste han 
gjorde! Ofte hørt: «Få av det vannet!» 
og «Wææw.»

Idar Beylegaard 
Idar + Rustica= bedre enn Twilight. 
Idar elsker Rustica, og ikke en dag  
går forbi uten at de ikke ser  
hverandre. Idar er mester på  
Screwing, og spesielt flink til å  
Brotsje. Idar er også legendarisk  
på CS, og tar det gjerne lungt når  
det kommer til alkohol og fest.  

Joakim Graneng Pedersen 
Joakim, populært kalt GP.  
Joakim er en stille og rolig person med 
sterke meninger om alt og 
ingenting. Gutten kan snakke for seg, 
og havner du i en diskusjon med GP, 
kommer du til å tape.  
Vi finner som regel Joakim hjemme 
bak PC`en, hvor han banner og skjeller 
på alt som ikke går hans vei.  
Ofte hørt: «Hold kjeft!» 

Kjell Clausen Frøvik 
Wheelie-Kjell er det man  
populært kaller en skikkelig  
motoridiot. Han er en trivelig kar,  
med mye latter og alltid godt humør.  
Du finner Kjell enten i grøfta eller  
på bakhjulet, gjerne på vei til Kroken. 
Persen er fem knuste bein og ei  
tå mindre.  
Kjell liker seg best i garasjen, hvor 
han skrur på alt som tuter og går. 

Bård Aanensen 
Bår med D er klassen morroklomp. 
Han kommer ofte med en replikk, 
men får som regel 3 tilbake.  
Bård er fra Gjerstad, og som  
gjersdølinger kan være, er han  
hard på heimebrenten.  
Bård har virkelig draget på damene, 
og selvfølgelig er også mamma Tove 
alltid med på en fest.  
Bård er en kjempe koselig kar, og  
er alltid klar for god fest!  
Ofte hørt: «pers1timeog45min»

Nikita Rønningen er ei velloppdratt 
lita frøken fra Kroken, med virkelige 
harde bein i nesa. Det sies at du får 
høre sannheten fra unger og fulle 
folk, men her kan vi også plusse på 
navnet hennes, for Nikita sier ifra hvis 
du har drite på draget! Hun er en stor 
solstråle, og er det en ting hun er 
svak, for så er det hennes store forel-
skelse, Aleksander!  
Her får du sett den emojien med 
hjerteøyne i virkeligheten, når  
Nikita ser Aleksander. Nikita er virkelig en fantastisk jente på 
alle mulige måter! En jente med personlighet folk bare kan 
drømme om, og med et utseende folk betaler for å få!  
Ofte hørt: «Fy faen» og «Kan du ta med en cola til meg?» 

Jon Oddvar Bakke kommer fra 
høyden på Sjåen, og er den eneste  
i gruppa med bil. Han påstår også at 
han har damer i alle fylker, selv om 
han har aldri vist de fram. Trenger 
du noen gang hjelp, får du det faen 
ikke av Jon! Han blir heller ikke mer 
hjelpsom i fylla, men forvandler seg 
isteden til en tiåring. Hard på flaska 
og trøtt i trynet, det er Jon det! Ofte 
hørt: «Du kan ikke ta på meg du!» 

Christine Monsen er ei koselig jente, 
som det er verdt å bli kjent med.  
Er det ei jente med dårlig humor,  
så er det virkelig henne! Christine 
lyser opp dagene med et kjempe  
fint smil, i tillegg til at hun bryr seg  
kjempe mye om andre og andres 
meninger! Hvis blikk kunne drepe, 
hadde du sannsynligvis vært død  
om du fikk Christine sur! Her har du  
ei jente med stor personlighet og  
sterke meninger! 
Ofte hørt: «Eeeeey!!» og «Skal du 
være med opp i kantina?» 

Sebastian Bohnhorst Moe 
Seb er gruppas mor, han har i hvert 
fall humørsvingningene til en.  
Han drikker som en svamp, og tar 
gjerne kvelden allerede på vorspielet. 
I tillegg er hodet til Seb og dassringen 
gode venner. 
Ofte hørt: «Å ho dærra Jannicka!» 

2 BUA

2 PIN

2 BYG
Ole-Hermann Lutro Larsen 
Ole–Hermann, aka Skogmo, er  
klassens Einstein.  
Ole er fra Skogmo, noe han ofte  
får høre. I tillegg er han den i klassen 
som har det aller mest fornuftige å si, 
selv om han stadig får kommentar fra 
Vegard til svar. Ole er svært flink  
til å trikse med hammeren, noe han  
er glad i å skryte av. 
I tillegg er han en super kompis, som 
alltid er og se med lua på  
Ofte hørt: «Har dere ikke smart bøker 
her...?»

Jon Reidar Hyttedalen Johnsen 
Grisegutten Reidar trives  
aller best i blomsterbedet  
når han er på fest.  
Han er svært aktiv, og trener  
mye Paint Ball og Judo.  
Pers i benken er 180 kg.  
Reidar kan være litt sein av seg,  
og kommer ofte som regel fire 
minutter for seint. Ellers er han 
verdens beste og koseligste kar,  
rett ut av skauen i Kroken.  
Ofte hørt: «Bård, skal jeg kaste  
deg ut av vinduet?!»‘

Leif Jørgen Brødsjømoen 
Jazz Leif er klassens bestefar,  
og tar gjerne med DJ plata på fest.  
Leif er en lang person med litt  
rare dimensjoner, med en  
kjempekort overkropp og 
lange bein.  
Leif er svært opptatt av  
Lamborghini, i tillegg til at han er 
klassens damemagnet, og blir du 
invitert kan han imponere med 
taco baguetter og ei trådløs mus.  
På skolen finner du han som oftest 
bakerst i klasserommet, snorkende  
Ofte hørt: «Uhhmmmm..?»



18

K R A G E R Ø D

Lisa Vildalen 
Lisa er alltid med på en fest, men kom-
mer som regel ikke lenger enn vorspie-
let. Sosial jente på 1.35,  
denne jenta er dritten i midten.  
På skolen er Lisa... aldri.  
Og når hun først er her, er hun syk. 
Lisa er koselig. Når Lisa starter 
samtale, er kveldens underholdning 
ordnet. Om ti år finner du henne i et 
slott i Scotland, med sin mor og en 
kjekk, skotsk prins.

Ulrik Apelseth 
Genuinely believes he’s black.  
Ulrik er 3SAM’s dank meme ekspert. 
Unge Apelseth er alltid veltalende, og 
det høres ut som om han driver valg-
kamp når han snakker. Ulrik cosplayer 
Naruto, selv om han faktisk aldri har 
sett serien selv.  
I tillegg er han en person som har  
vanskeligheter med å akseptere et 
hvilket som helst nederlag.  
Alt i alt så er han en herlig liten  
skrulling som er lett å bli glad i. 
Ofte hørt: «God damn white people.»

Ruben Støyl Brady 
Ruben er klassens WHITE Snoop  
Dogg, på 2 meter og alltid med en  
dank-meme på lur. Han blir mer enn 
gjerne med på Kiwi i friminuttene, selv 
om han aldri skal ha noe som helst.  
I tillegg er han nesten verdensmester 
i smash bros. Hvis du tror han følger 
med i timen tar du fullstendig feil;  
han scroller nemlig bare intenst 
gjennom tusen posts på Reddit.  
Gutten er glad og hyggelig, og når man 
koser med denne karen er man dømt  
til å være lille skje.

Atle Bjerkseth 
Atle er en koselig og hyggelig gutt.  
Han kan virke stille, men når du  
først kjenner han så skjønner  
man at det er liv i gutten.  
Atle er medlem av «Gutta på  
Campino» og i tillegg gaming-miljøet 
i klassen. Om du tror at han følger 
med i timen, tar du sannsynligvis  
feil: han er som regel på imgur, hvor 
han finner funny memes som må 
deles med sidemannen.  
Atle er også et stolt medlem av den ariske rase.

Aleksander Løhren Guldbrandsen 
Aleksander er en treningsfreak, som 
kjøper alt de selger på gymgrossisten. 
Han hater øl, derfor ser du han som 
oftest på fylla med cidern i hånda, 
eventuelt med Captain Morgan-flaska 
i grøfta. Han er en stor fan av sigarer, 
og hamstrer med seg et helt lass når 
han er på sin månedlige Sverige-tur. 
Han er også den beste av oss til å  
bli kjørt hjem av Onkel blå.  
Member of: Brødrene Gal 2016 
Ofte hørt: «Jeg har vondt i skuldra, 
trener armer i stedet» og «Jeg er faen ikke full!»

Mathias Bohlin 
Mathias er ofte den som planlegger 
fylla neste helg allerede før promille 
er tilbake på 0, og blir du ikke med 
han ut er du en taper.  Sitter han ikke 
i kassa på Spar er han mest sannsynlig 
møkk full på Stopp en halv, hvor han 
prater piss med mora di. Han er en 
fyr det ikke nytter å diskutere med, 
da han står på sitt uansett om han 
har rett eller ei. Member of: Brødrene 
Gal 2016 Ofte hørt: «Skal noen ut på 
lørdag?» Og «Tror jeg skal ha no’ brennevin til helga»

Markus Beylegaard 
Markus er en spontan type, som 
ofte bestemmer seg for å bli med på 
fylla 10 minutter før ølsalget stenger. 
Markus tåler mindre enn en 15 år 
gammel jente, og etter 1 øl så er han 
rett på fyllasnakken. Fyllasnakken 
kjennetegnes som godt over grensa, 
eller bare jævlig lættis. Helst med 
ukjente på stoppen også, eller til 
jentene på Snapchat. Fylleang-
sten til Markus er fast inventar på 
søndagsmorgen, og det er gjerne flere grunner til det.  
Member of: Brødrene Gal 2016  
Ofte hørt: «kjør da» og «jeg skal ikke ut til helga»

Olisi Dautaj 
Hvis du lurer på hvem som egentlig 
skulle spilt Shmuel i Gutten i den  
stripete pysjamasen, har du nå  
funnet han. Olisi ser du ellers som  
oftest på treningsstudioet, eller i  
butikken, hvor han leser på næring-
sinnholdet på yoghurter.  Det er ikke 
ofte han konsumerer alkohol, men når 
han først gjør det, tar han helt av!  
På skolen skal han ofte «bare fikse 
noe», som alltid ender med at han 
sitter å scroller 9gag i en liten evighet. 
Hvis du sitter ved siden av han må du regne med å snu deg 
hvert 5 minutt, for å se på en morsom meme han har funnet.

Cecilie Kristiansen 
Cecilie er en liten snuppe på 1.35  
som går under navnet Lille My.  
Hun er både omsorgsful og snill,  
men tenner som en kinaputt! Du vil 
absolutt ikke gjøre denne jenta sint!  
På fest er Cecilie frøken Edru, og  
passer alltid på alle! Hun var på  
utveksling i Irland i fjor, og vi venter 
fortsatt på at hennes indre irre skal vise 
seg på fest! Cecilie er ikke dyr i drift 
på byenog etter en cider eller to, så har alle på festen fått en 
klem og hørt en vill historie ifra Irland. Member of: Jäger-
bombers.Ofte hørt: «Hææææææ?» og «sææærr?»

Pia Thorstensen er skolens returnerte  
utvekslingsstudent. Hun har tilbrakt 
et år i Australia, der hun i tillegg til 
språket lærte seg å hoppe rundt på 
kenguruene. Pia er 98’ er, men det 
skal vi ikke kimse av, for hun er vill på 
fest! Hun er ikke bare party animal, 
men også veldig klok og pliktoppfyl-
lende. Vi gamle må lære av de yngre. 
I tillegg til Pia og Prius går hun også 
under navnet Pål jr. At det uteluk-
kende sto veldig mye positivt om Pia 
her, så er det sannsynligvis fordi hun 
er i redaksjonen, og vi i redaksjonen 
skriver akkurat hva faen vi vil! Member of: Jägerbombers.

Kamilla Hansen 
Kamilla, eller Kamilla Klinings som  
hun ble døpt etter jentens Magaluf tur, 
er en superhyggelig jente som  
ofte er å se i joggedressen. Kamilla er 
både voldsom og høylytt, og har en 
liten tendens til å overreagere. Tross 
dette finnes det ikke noe vondt i denne 
jenta. Kamilla er en jente med bein i 
nesa. Hun er både klassen representant 
elevrådsleder, og meningene hennes er 
sterke og klare. Tunga hennes er oftere 
å se utenfor munnen enn inni (fritt for  
egen tolkning). Member of: Aquamenti 2016.

Vegard Rønholt 
Vegard, Cola-Vegard eller Lille  
Vegard, kjært barn har mange navn.  
Vegard er uansett en liten person, 
som lever i trua på at han er veldig 
stor. Han lever livet sitt fullt ut som  
vest-bambling, og er du ikke fra 
vest Bamble selv, er du ikke verdt å 
snakke med. Vegard er veldig glad i 
jakt, tresko og selvfølgelig Cola.  
Vegard har ALLTID caps på!  
Ofte hørt: «Eyy!»

Jon Kjetil Havn Bråthen 
Jon Kjetil, gjerne kjent som Quang,  
er en liten og rund fyr som er veldig 
stolt av det. Liten, rund og stolt der 
altså! Ellers er han kjempe glad i  
motorsykkelen sin, og er vel i det  
hele burnout-kongen på yrkesfag.  
På vinterstid finner du han som regel 
på sin lille firehjuling, oppe ved  
smultring bua til bestemor. Jon Kjetil 
er et fartsmonster, og persen er på 
6200kr. Ofte hørt: «Ikke kjør da!»

Tormod Skilbrei 
Majo er en kjernekar, som alltid har 
plass til en burger og cola. Tormod  
jobber på Montér, og bruker egentlig 
det meste av tiden sin der. Han går 
som oftest i arbeidsklær, enten fra 
Montér eller noen han har knabba til 
seg fra Kruse Smith. Tormod er som oss 
andre, glad i fyll og fest. Ellers er han til 
tider litt for aktiv på telefonen, samme 
om det er time eller ei.  

SAM

Anna Torp 
Anna «Terror» Torp er trinnets  
mest humoristiske, i hvert fall liker  
hun å tro det selv. Spontanfylla er  
mellomnavnet hennes, og hun  
lager alltid god stemning med  
Koskenkorva i den ene hånden og 
rødvinen i den andre. I fylla er hun 
bestevenn med alle, og mekker seg 
både venner og gutter. Anna er en 
veldig skoleflink jente, til tross for at 
hun enten kommer kl. 10, eller ikke 
kommer i det hele tatt. Selv om hun tjuvstartet russetiden  
allerede med 96 i fjor, gleder vi oss til en enda bedre  
russetid med denne herlige jenta i år.  
Member of: Aquamenti 2016 
Ofte hørt: «Sa brura» og «Det er ikke min skyld at dere ikke 
har bra humor.»

Maria Tessem 
Maria ser du alltid med et smil om  
munnen, spesielt i kassa på Rema, 
hennes home away from home.  
Stikkende kommentarer er et stort  
talent denne jenta innehar, og legger 
aldri skjul på hva hun mener.  
Rema 1000 ligger dypt i hennes  
hardtarbeidende hjerte, noe som ofte 
får konsekvenser for polets tømming av 
Tic Tac. På den andre siden er det  
et must med så mye jobb for å  
opprettholde veldedighetsarbeidet for Nelly.com.  
En storspiser og at alt går ned beskriver Maria godt, men 
ikke alltid med like god samvittighet. Hun er også stolt eier av 
verdens minste gullkorn! Det er lenge siden sist, så vi  
forventer det neste gullkornet når som helst nå!  
Member of: Aquamenti 2016 
Ofte hørt: «Synes serr ingen at det var morsomt?»

Silje Hafredal 
Silje er Kragerøs festløve, og en jente 
med alltid sprudlende humør! Hun 
er glad i en god fest, og bruker heller 
penger på alkohol enn mat. Sammen 
med jenta fra Stabbestad er det 
 ingenting som gjøres halvveis, og det 
er alltid full pupp! Samtidig er hun  
ansvarsfull, og nøler aldri med å 
hjelpe andre med deres problemer 
dersom det trengs. En lojal venn der, altså. Silje er over gjen-
nomsnittet glad i gutter, og ender som oftest på nachspiel. 
Alle jenter liker vel å være den eneste jenta på nach? Silje er 
utrolig ubesluttsom, og fremtiden tar hun som den kommer.

Hanna Solemdal 
Hanna er klassens fjortis, og en  
ekte Sannidøling, selv om man aldri 
skulle tro det. Pga. skade måtte 
fotballdrømmen forbli en drøm,  
men hun trener allikevel bryst og 
bein hver dag. Hanna har en ass alle 
guttene sikler etter, men denne jenta 
er kresen og med skyhøye krav. Ho 
er hissig i trafikken, og ligger gjerne 
rundt 20km/h over fartsgrensa. 
Hanna er oppdratt i frikirken, men 
har etterhvert fått smaken på alkohol, noe vi er veldig glade 
for, fordi denne jenta bidrar alltid til god stemning! Kalinka 
og zero-safta er alltid med, noe som går rett til hodet, og 
fører til at hun som regel sovner før klokka 22. Allergier er 
det heller ikke mangler på, og mamma Ingers hjemmebakte 
brød er alltid med. Hun er utadvendt, veldig lett å bli kjent 
med og alltid blid!
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Thea Gundrosen 
Thea ser du gjerne på vei ut fra 
Family, med en Pepsi Max (noe hun 
for øvrig er på avrusning for, for 
tiende gang nå) stikkende opp av 
veska. Da vet du hun skal hjem og 
se på Youtube-videoer. Hun er ikke 
bare dronningen av Questbar, men 
også av det å få gode karakterer 
uten å egentlig vite hva prøven 
handler om. Så ordentlig som hun 
er så drikker hun aldri når hun skal 
ut, men havner av en eller annen grunn alltid langt nedi 
en grøft. Thea misliker sterkt å jobbe, men er allikevel over 
gjennomsnittet glad i å tjene penger (noe hun ikke bruker 
på byen, for der kommer hun gratis inn).  
Ofte hørt: «Så lenge det er sunt, er det godt».

Ingvild Gundersen 
Ingvild er russens Rich bitch, og  
har på ingen måte problemer med 
det økonomiske. Dette vet alle, til 
tross for at hun aldri faktisk prøver å 
vise det. Ingvild er alltid fin og stelt, 
og som oftest blid og glad. Dette 
gjelder riktignok ikke før klokka har 
bikka 11 om morgenen. Ingvild er 
viden kjent for sin dårlige og tørre 
humor. I tillegg eier hun verdens 
deiligste kjøleskap, noe alle hennes 
venner forguder. På guttefronten er 
hun kresen og er ikke noen stor fan 
av romantikk og kliss og klass.  
Ingvild har på sitt utvekslingsår i USA fått  
maken på country, noe hun elsker,  
i motsetning til hennes venner. Member of: Aquamenti 2016.

Jonas Lier Ramberg 
De gangene Jonas blir med på festen, 
er han som regel førstemann hjem fra 
byen. Fritimene på skolen blir som 
oftest brukt på Netflix, hvor han 
har sett alt som er å se. Jonas er en 
pålitelig gutt, og i tillegg veldig enkel  
å snakke med, så lenge du ikke gir han 
altfor mye alkohol. Da blir han fort 
stille, og finner utrolig nok veien hjem 
nesten hver gang. Om ti år finner du 
Jonas som en velutdannet mann, med 
masse penger. Dette trenger kanskje 
ikke være fordi han har en høy inntekt, 
men fordi han er veldig sparsom og bruker ikke penger med 
mindre han må. Bensintanken blir sjeldent fylt, men når den 
først gjør det, er det gjerne før fuglene synger mandags  
morgen. Member of: Kartellet 2016.

Kristine Hasseleid 
Kristine er Kragerøs egen makeup 
stylist, og hun blir ofte leid inn før 
jentene skal ut på byen! Man skulle 
tro at hun brukte all sin tid på  
sminke siden hun er så flink, men 
altfor mye tid går også til Ebay.  
Alt dette skjer imens hun sitter i ja-
cuzzien etter skolen, gjerne med en 
Halmstad i hånda! Kristine holder ikke 
ut så lenge når hun kommer seg på 
byen, men det er kanskje mest fordi 
hun gir bort all drikka si. Det er heller 
ikke bare drikke hun gir bort, hun er 
nemlig en vandrende kiosk, som har 
både godis og sladder! Kristine er 
rasebevisst, men Espen har klart å 
komme seg gjennom nåløyet og ka-
pret henne. Vanligvis blir alle tatoveringer tatt i Syden, men 
vi skal ikke se bort ifra at det dukker opp noen nye i  
russetiden! Og husk: trenger noen sjåfør, ring Kristine!

3 IDR

Leah Bjørkmo Gjerdin 
Leah (Agnethe) er liten, sta og sexy! 
Akkurat det samme som det aller 
viktigste i livet hennes, pølsebikkja 
Bentley. Hun er alltid klar for en liten 
diskusjon, spesielt med lærerne eller 
hennes nemisis, Olisi. I tillegg får hun 
alltid skylden for ting, ettersom Leah 
aldri er redd for å si ifra. This hoe 
be loyal, etter 4,5 år sammen med 
mannen i hennes liv. På fritiden finner 
hun frem ps4, nintendo 3ds og Netflix. 
Hun jobber rævva av seg for å få penger til å flytte, men vi alle 
vet at de egentlig går til Sushi og spill. Hvis du noen gang  
lurer på hva en Concavenator er, kan Leah svaret.  
Ofte hørt: «EY, vet du hva??»

Heidi Kristensen Voje 
Heidi er klassens kjære drangedøling, 
og vi vet nå at «det er trollungane  
(fra Drangedal) ein blir mest glad i». 
Om du er så heldig å slå av en prat 
med Heidi på byen, kan du få hørt 
hennes bortgjemte dialekt.  
Heidi og alkohol opptrer vanligvis  
sammen, og dagen derpå er det slett 
ikke sikkert at hun husker at hun i det 
hele tatt har snakket med deg.  
Som full er det egentlig to ord som 
beskriver Heidi best: blid og energifull. På fest er hun alltid 
glad, og Tik Tak er en trofast følgesvenn. Når det gjelder  
framtiden er det litt mer usikkert hvor hun skal.  
Hun ombestemmer seg nemlig så å si hver eneste dag.

Jonas Hafredal Otnes 
Jonas er typen som blir sjukt gira bare 
han hører ordet fest! Han 
oppfattes som en hyggelig og snill 
gutt, men har en tendens til å bytte bil 
like ofte som vi andre bytter  
underbukser. Ellers har han  
perfeksjonert det å vente til kvelden  
i forveien før han øver på prøver, og 
de ørten fritimene han har skaffet seg, 
går vanligvis med til annet fjas. Det er 
ikke alltid like lett å få tak i Jonas, men 
det er som regel bare å ringe jobben hvis du trenger han. Eller 
det vil si ringe én av de utallige jobbene han sjonglerer imel-
lom… I tillegg sørger han for at Norsk Tipping går med et dun-
drende overskudd, noe han sannsynligvis vil gjøre så lenge det 
finnes ‘safe tippekuponger’. Member of: Kartellet 2016.

Susanne Kristiansen 
Du vil kanskje ikke tro det, men  
Susanne er nok den jenta på skolen 
som har vært på flest festivaler. Hun 
startet som 14 åring, og har fått med 
flere venner på en tradisjon med å 
dra til Roskilde hvert år. På festivalen 
finner du henne med blomster i håret 
og en øl i hånden, foran i køen til en 
eller annen konsert. Ellers har hun 
flere vinylplater, men mangler dess-
verre selve vinylspilleren. Om hun fak-
tisk er på fest i nærområde, kan hun fort ta et par Jellyshots, 
ende opp i bekken, og ellerst ha et stort behov for førstehjelp.

Hermann Ellegård 
Herman er et sosialt vesen som 
liker å være festens midtpunkt.  
Her drikkes det ikke bare – det 
helles nedpå! Øyboeren fra 
Jomfruland finner du som regel 
innerst på dansegulvet, eller i 
røykehjørnet, hvis han allerede 
har kastet danseskoene. Herman 
påstår han ikke liker smaken av 
alkohol – overhodet - men bli ikke 
overrasket dersom du ser han med 
40% og sugerør!! Herman liker Kragerø veldig godt,  
men storbylivet enda bedre. Denne gutten tror på  
tilfeldighetene, og at livet går sin gang: sin skeive gang.

Maren Gautefald 
Maren, eller Gautis, er en jente det 
ikke er vanskelig å finne, hun sitter 
mest sannsynlig på rommet sitt og  
er moderator på ca. 4567 Twitch  
kanaler. Maren er en mester i å  
friendzone, sorry gutter. Dette til  
tross for at hun er veldig singel!  
Hennes store fremtidsplaner er  
å gifte seg med en kjekk asiater  
(han i Challenger) og leve av  
streaming. Så selvsagt skal hun gå 
Esports linja neste år. Maren er 
sjeldent på fest, men når hun først 
er der, så rekker hun dessverre 
sjeldent lenger enn til vorspielet.  
Member of: Jägerbombers. Ofte hørt: «Fækk!» «Uhørt!»

Aleksander Klausen 
Alexander er klassen eksotiske  
kjekkas, og alle jentenes homsevenn. 
Sier jentene noe, så er det sånn.  
Hvis du har lyst til å prøve deg på 
Alex, bør du slå til etter han har  
drukket en 12-pack med 0.5L  
Tubbis, noe han gjerne gjør hver 
eneste fest. Da er han dritings, kåt 
og klarer allikevel å sjarmere enhver. 
Alex er en skikkelig hunk, med kropp 
som en gresk gud! Knall opplevelse, 
foruten at barten utvilsomt vil trekke 
godt ned på helhetsinntrykket… 
Member of: Brødrene Gal 2016. 

Håkon Haugland 
Håkon er klassen tøfflus, fra det 
beryktede stedet Kroken 
(absolutt ikke positivt).  
Hvis du ikke vet hvor kroken er,  
så forteller han deg det stolt og 
gjerne. I edru tilstand er Håkon  
en koselig og livlig chihuahua,  
og sier mye rart men morsomt.  
I fylle blir han uansett noe nærmere 
en rabbis infisert rottweiler, uten at 
det trenger nærmere forklaring.  
Men til å være fra Kroken, er det  
blitt en tålig pen gutt av han.  
Member of: Brødrene Gal 2016.

Even Bruu 
Even er Kragerøs stolthet, mener  
han i hvert fall. Du merker godt  
hvis Even er i rommet, der han drar 
de drøyeste vitsene. Han mener  
selv han har en klar livsoppgave  
om å slå ned på alle han mener  
er for høye i hatten, noe dette  
klarer han helt utmerket.  
Musklene er akkurat like store  
som selvtilliten, men hjertet hans  
er minst like stort. Særlig i fylla blir 
han myk som smør!  
Member of: Kartellet 2016

Nora Solum 
Nora er en jente som man sjelden ser 
full. Hun er utadvendt og alltid i godt 
humør, og det er noe som smittet lett 
over på andre! Du har kanskje ikke 
sett henne så mye på byen, det er 
fordi hun alltid ender opp på 98’fest 
sammen med kjæresten Sondre! Hun 
er veldig glad i tyggis, og når hun ikke 
orker mer legger hun den fra seg ak-
kurat der det passer for henne. Som 
regel blir det på penalet sitt, på bor-
det eller til og med over senga! Det er 
noe hun ikke er så nøye på! Nora er 
skoleflink og er alltid den som må gi 
ut notatene sine til hele klassen, men 
ut over det er hun ikke alltid den smarteste av oss... Mem-
ber of: Aquamenti 2016 Ofte hørt: «Bor indianerne i India?» 
og «Skal sirkelen være rund?»

Mia Randers Pehrson 
Mia er en jente som sprer mye  
glede, men er også en stor  
kverulant. Hun er egentlig fra Oslo,  
og har selvfølgelig pappas kredittkort 
lett tilgjengelig. Det at hun er på en 
bil og ikke buss, er noe hun syntes  
er flaut, og snakker helst så lite som 
mulig om akkurat det til jentene i 
Oslo. Med merkeklærne, det blonde 
håret og Louis Vuitton sjarmerer hun 
uansett guttene i senk. Mia er ikke 
den som alltid kommer med de  
smarteste kommentarene, og skolen 
er generelt noe hun ikke er særlig 
begeistret over. 
Member of: Aquamenti 2016
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Ole Jakob Hauge 
Hmm … hvem er denne Ole? Han er 
den mest selvstendige i hele klassen, 
helt til internettet i heimen slås av 
klokka 23. Ole spiller fotball, men 
hans favorittsport har med tiden blitt 
basketball. Denne sporten har igjen 
ført til at Ole følger den amerikanske 
døgnrytmen. Prøver du å få tak i han 
en tilfeldig helg, er han som regel 
opptatt på sin faste Norges-turné, 
der han reiser land og strand for å 
besøke hele slektstreet.Ofte hørt: 
«Hei. Den du ringer kan ikke ta  
telefonen akkurat nå …»

Kjetil Wachter 
Bosatt på Stabbestad, trenger vi  
egentlig si mer? Kjetil er klassens  
raskeste til beins beina, men tregeste 
i hodet. Han har noen blemmer på 
CV’en, som inkluderer feiltolkning av 
abort og adopsjon, samt et noe pinlig 
Renessanse-foredrag om Martin Lu-
ther King. Likevel er han en snill gutt 
som er flink til ting som å bry seg om 
alle. Ofte hørt: «Ey, spørsmål»

Julie Eikeland 
Julie er en sprudlende jente med en 
god mengde energi, og med hennes 
syke latter er det vanskelig å ikke bli i 
godt humør. På fest ser du som regel 
Julie med en cider i hånda (eller litt i 
soffaen). Det er heller ikke unormalt 
at hun ligger på gulvet og har lat-
terkrampe. Julie er av typen som ikke 
alltid kommer like forberedt som hun 
kanskje burde til prøver, men allikevel 
gjør hun det som oftest bra. Member of: Jägerbombers Ofte 
hørt: «Erik, har du lader?» og «Hvor er nøklene/mobilen min?»

Guro Auråen Albertsen 
Vår kjære Gugu er en veldig søt og 
hyggelig jente! Hun er super sporty, 
og et multitalent! Denne jenta kan 
virke sjenert, men skinnet kan  
bedra. Hun er også kapret av  
Theo på påbygg, og tilbringer mye  
tid med han. På fest er Guro i full  
fart, og kan til tider være litt hard  
på flaska, noe som gjerne ender med  
at vi finner henne på badet!  
Ofte hørt: «jeg skal bare bort til Theo en tur.»

Kim Hulløen 
Kimzalabim, egentlig Kim Henrik, 
men best kjent som Kim, eventuelt 
Kimba, er en allsidig type. Fritiden 
går med til fotball, gaming og en  
god del matlaging. Han deler  
ofte bilder av maten han lager  
med sine nærmeste venner, og  
blir av mange kjent som ‘’matfar.’’  
Han har bodd større deler av livet  
sitt i skauen, og flyttet litt frem  
og tilbake inni der.  
For øvrig bodde han en gang et sted  
bare 10 minutter unna sivilisasjonen. Tydeligvis er  
beboerne der flinke til å diskutere, for Kim liker å tro  
at alle diskusjoner går 1-0 i hans favør.  
Ofte hørt: «Digger det dirty»

Andrijus Sakalinis 
Litaueren Adrijus, også kjent som  
kremen fra Østen, tar flere hang-ups 
enn Ole tar push-ups. Han er opptatt  
av kropp og skjønn, og du finner han 
som oftest hengende i stativene på 
MOT. Gutten virker kanskje snill,  
men temperamentet kan til tider  
eskalere over til en illsint lemen. 
Ofte hørt: «Åhh … er det mulig, Ole»

Adrian Kristiansen 
Treningsguruen Adrian er ekspert 
på trening. EKSPERT! Gutten har  
slengt rundt på kommunens 
treningssentre i en årrekke, og «alle» 
har sett han i en av hans titalls  
singleter. Utenom skole og trening,  
er Adrian interessert i paintball og 
CoD. På skolen går det som regel i  
Netflix og du ser han aldri uten  
hans røde headset.  
Ofte hørt: «Kjeften din», «Hva faen»

Andreas Sundbø Jacobsen 
På toppen av Sjåen bor Andreas,  
sammen med en hel haug med 
brødre. Fotball er hans store  
lidenskap, både til eget bruk  
og i form av ukentlige kuponger  
hos NorskTipping.  
Andreas er kanskje den  
som er hardest på flaska  
– altså melk- og vannflaska.  
Han ble født 15 dager for seint,  
noe som gjenspeiler seg i  
oppmøtene hver morgen.  
Ofte hørt: «Hvor er haterne» og  
«Jeg gjør det for en cash-in salat»

Trym Bråtvannsdal 
Trym er best i absolutt alt.  
Tydeligvis …  
Kilsgutten er alle mødres gullgutt  
og bestevenn med samtlige lærere.  
Med hans laktoseintoleranse er han  
et mareritt å sove i telt med. 
Som mange andre er fotball hans 
idrett, og annen generell trening er 
ikke til 
å unngå for gullgutten, som i løpet  
av en uke gjerne tar seg et par  
treningsøkter eller ti på MOT.  
Ofte hørt: «Ææ, giddække»,  
«Boffananna, boffananna»

Benedicte Bjørnsen 
Vår kjære BB er en jente som er glad 
i å trene, samt spille paint ball med 
gutta. Benedicte er også kjempeflink til 
å synge. Hun er stolt over russegrup-
pen sin Jägerbombers, og ordner det 
som skal til for at den skal fungere som 
en russegruppe skal. Benedicte prater 
med alle og er lett å bli kjent med. På 
fest er ho ofte først på dansegulvet og 
BB blir gjerne med på en drikkelek eller 
fem. Member of: Jägerbombers 
Ofte hørt: «Jeg skal bort til Kine»

Elise Sæteren 
Elise er en blid og treningsglad jente, 
som det alltid er hyggelig å være 
rundt! Elise har en kropp som få jenter 
slår, og med hennes lange blonde hår 
er det vanskelig å ikke bli sjarmert. 
Elise er ikke alltid like glad i å drikke 
alkohol, men når hun først gjør det så 
går hun all in, og ender som regel opp 
på gulvet! Fremtiden hennes er hun 
ikke helt sikker på enda, men ikke bli 
overrasket hvis dere ser henne på et 
treningssenter som PT. Vi gleder oss til 
russetiden med denne jenta.

Halvor Hyttedalen Johnsen 
Krokungen, bedre kjent som Æljen, er 
en av Krokens mest aktive herremenn 
(på over 2 meter). Til daglig spiller han 
fotball, selv om han generelt blir sliten 
av bevegelser der kroppen tas i bruk. 
Han er glad i å være en kødd, og er 
skolens største pengeinnkrever. Aldri la 
gutten kjøre deg så langt som en kilo-
meter, for da ryker pengene fort. Han 
er også kjent for å trene i badeshorts 
eller i sine blå silkebokser. Eller for ikke 
å nevne første måneden av 2016 da 
livet hans baserte seg på stemorens 
diett. Ofte hørt: «Det e et fritt land»

Fredrik Kjærra Williams 
Opp gjennom hele Fredriks liv har  
historie vært hans store lidenskap.  
Gjennom utallige timer på Wikipedia og 
hyppig dokumentar-titting, har Fredrik 
blitt et vandrende leksikon. Han har 
også lært å slå og sparke, under hans 
storhetstid som  
kickbokser. Hans høydepunkt 
i karrieren er den sure 4. plassen 
i NM i 2014. Da Fredrik begynte på 
videregående, fikk han en åpenbaring 
i livet han neppe angrer på. Han forstod endelig at fotball var 
det store, og han har blitt Leicester-supporter på sin hals.  
Og fotball er også en av guttens tre daglige ingredienser,  
ved siden av en plain hamburger og Urge Intense.  
Ofte hørt: «Én plain burger»

Silje Kjærra Pedersen 
Silje er en blid og fisefin jente.  
Hun kommer minst 5 minutter 
for sent til skolen hver dag,  
men kommer fort i gang med skole-
arbeidet allikevel. Etter VGS har Silje 
planer om å gå på  
folkehøgskole, men ikke bli  
sjokkert hvis du finner henne på fanget 
til en av iskrigerne i stedet. Kalinkaen 
er som regel alltid med på fest, og det 
tar ikke lange tiden før den er godt blandet med blodet. Som 
den fjortissen hun er, er hun veldig  
opptatt av håret sitt, og hennes største mareritt er å ha fett hår 
eller tørre lepper. 
Member of: Aquamenti 2016  
Ofte hørt: «Hvor er carmexen min?»

Hanna Minde Hærregården 
Hanna er en søt jente som alltid har 
en latter på lur! Hun ble ikke myndig 
før i desember, men har likevel fått 
mye ut av sin korte tid på byen, og 
blir alltid med på en god fest! Tro det 
eller så finnes det også et tempera-
ment i denne søte, lille jenta, og når 
det smeller er det ingen som vil møte 
blikket hennes. Denne jenta er en 
ordentlig råtass, og vil gå i far sine 
fotspor som politi. Hun er kjæreste med Martin, og de er som 
et gammelt ektepar. Hanna står alltid opp 10 min før hun går, 
så frokost vet hun ikke hva er! Hanna er også datter av Cecilie, 
som betyr at hun alltid har med seg kjeks på russedugnad, 
noe jentene er veldig glad for! Member of: Aquamenti 2016  
Ofte hørt: «Ååh, kan jeg smake på den der?»

Jonas Bohnhorst 
JB er kanskje den kjekkeste av oss. 
Kanskje ikke så rart når han i 2012 
ble kåret til Norges kjekkeste 97’er! 
Han er også kjent som en pikenes 
Jens, i tillegg til å være svært  
opptatt av fassshioon. Hvis han  
blir irritert eller provosert, noe  
som faktisk ikke skjer så sjeldent, 
skiller han ikke mellom gutter og 
jenter når det kommer til spydige  
argumenter i en diskusjon. Det skal 
også legges til at  
argumentene han kommer med alltid er særdeles  
saklig formulert. Utenom det synes vi alle at han  
er en skikkelig kjernekar!   
Member of: Brødrene Gal 2016.

Sander Eikenes 
Salto Sander er den sykeste  
shreddern, trikkern, og milfhuntern!  
Ikke bare i klassen, men i hele Kragerø, 
kanskje også i hele verden.  
Sander liker å pumpe på gymmen med 
gutta, og hvis han ikke gjør 
det, henger han med kompisen  
sin Katastrofe.  
Sander er ikke bare en  
knakkende kjekk kar, men også  
en Insta kjendis, der han viser  
frem muskler og fashion.   
Member of: Brødrene Gal 2016.
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Vilde Maria Gregersen 
Vilde er en gledesspreder, og man bare 
må smile når man hører henne le. Som 
oftest ser man henne putre rundt i den 
røde Yarisen hun stolt er eier av.  
Denne jenta er fra Drangedals  
dypeste skoger, og sier aldri nei  
til en ordentlig fest. Med en gang  
hun har fått i seg litt alkohol går 
skravla som en foss, og plutselig 
er hun avgårde for å skaffe  
seg nye venner!  
Ofte hørt: «Har eg nevnt at eg hater 
matte?»

Pia B.Gundersen 
Pia er den typiske øyboer, og du ser 
henne ikke på fest uten en Fisherstorm. 
Da føler hun seg som hjemme, og det 
gir henne det kruttet hun trenger for 
å ro trygt hjem til Tåtøy i de tidlige 
morgentimer. Pia prater med absolutt 
alle, om det aller meste, og har null 
forståelse for intimgrenser. På byen er 
ikke Pia alltid fullt så tilstede, og trenger 
ofte hjelp med å finne både seg selv og 
de hun kom med. Vi har alle en crush på Pia, men hun har 
dessverre kjæreste. Om du lurer på hva han heter, så er det 
bare å se etter henne på byen og høre hvem hun leter etter.

Nora Thoresen 
Nora er en jente fra Tåtøy, og har  
da selvfølgelig alltid en kommentar 
på lur. Dette er en jente man lett  
blir glad i! Nora er en skravlebøtte 
i timene, og det er ikke særlig  
bedre hvis du møter henne på fylla!  
Et sjeldent syn er å se denne jenta 
værende på ett sted gjennom en 
hel kveld. Du ser henne som regel 
kjørende rundt i en Toyota Corolla, 
med en dunkende music angel.  
Ofte hørt: «Sitter bryna mine på?»

Kine Bjørnsvik 
Hest er best, på maten. Neida, aller 
best under Kine. Kine er en veldig rolig 
og stille person, frem til hun har  
drukket en halv smirnoff.  
Det tar overraskende kort tid før cow-
boyhatten er på, og skjørtet er litt langt 
over rumpa. Om du hører en litt uklar 
stemme i det fjerne som traller på noe 
så flott som Vassendgutane, så er det 
nok Kine. De fleste russ 2016 hører på 
topplista, men Kine er ikke fornøyd før hun kan synge med på 
«silikon i tatti». Er du litt stressa, så ta deg en prat med Kine, 
hun klarer garantert å senke pulsen din og få deg til å slappe av.

Lisa Marie Børresen 
Etter 5 år på videregående er Lisa  
endelig snart ferdig med skolen,  
forhåpentligvis … Hun er en Skien-
sjente, som ble tvunget til Kragerø for 
15 år siden, noe hun nå omsider virker 
å være glad for. Hun er en rolig jente, 
men på fest så blir hun den som er 
mest gira! Hun sier ikke nei til Hot’n 
Sweet shots, og vi ser henne som regel 
med Absolut vodka på fest. Lisa avslut-
ter nesten alltid kvelden tidlig, så om du rekker å se henne på 
byen, er du heldig. Ofte hørt: «Har du håndkrem?»

Mathilde Dalane 
Mathilde er fra Kroken. Mer trenger 
man vel egentlig ikke si, men vi kjører 
på med litt til. Hun er billig i drift,  
både når det kommer til alkoholen  
og andre saker (hankjønn). Mathilde 
liker å tenke at hun bare skal hygge  
seg med en Kalinka i armkroken 
hjemme i sofaen, men ender stadig 
opp på byen, i armkroken på en  
Kalinka. Utenom disse fyllekulene  
så liker hun å trene, spise sunt,  
velte kuer, og squatte. Stikk innom  
Hakuna my Tatas for en herlig, 
sprudlende krok.

Anna Isnes Elshøy 
Vi vil presentere deg for tidenes  
Duracell kanin. Denne jenta har alltid 
(for) mye energi, og du kan høre den 
skarpe latteren hvor enn du er!  
Anna er en meget inkluderende  
person, og for å ikke utelukke noen, har 
hun derfor valgt å være bifil.  
Anna er klassens kalender og vi vet alle 
når det er juletider rundt Anna, da føl-
ger hun tradisjonen og tar på seg jule-
genseren sin med nydelige polkagriser, snømenn og snøkrys-
taller. Etter noen glass nydelig Vikingfjord, kan du gjerne ta 
deg ett dansekurs eller to hos denne energibomba. Ofte 
hørt: «WWEMD, what would Edvard Munch do?»

Teodor Hammerstad 
Theodor er en morsom gutt, og har 
alltid en artig kommentar til hva enn 
som blir tatt opp i timen. Gutten 
 kommer fra Vadfoss’ indre skoger,  
og har akkurat åpnet sin fjerde øl.  
Der du ser Theo ser du som regel  
også kjæresten Guro.  
Favorittleken hans er noe han kaller 
«FIFA’n Jäger, noe som egentlig aldri 
går særlig bra, ettersom han suger 
i FIFA og ikke tåler det grann alkohol.  
Ofte hørt: «Jeg kjører deg for en  
baconburger.»

Benjamin Andersen 
AYAY KAPTEIN - Splitte mine bramseil.
Kaptein Andersen er en livlig,  
spennende og ikke minst attraktiv 
type. Gutten er en Sannidøling, selv 
om han i blodet er en ekte Hellefant.  
Han er alltid glatt på håret, og har  
ofte solbrillene på. Hvis han ikke  
bedriver Corolla romantikk, så finner 
du hanen plass på Xbox live.  
Gutten er spydspissen på FIFA og 
er stolt av det. Andersen er også glad i pusse løpet før han 
går på jakt, og satser alltid på storfangst. Ofte hørt: «Jeg har 
vondt i denne armen» og «Den er bænkers.»

Henrik Solli 
Henrik er en blanding av gamer 
og fotballgutt. Hans 1000++ timer  
på CS-GO sier egentlig sitt.   
Henrik sitt liv etter han fylte 18 år  
endret seg groteskt, noe som  
innebærer at han kun har hatt  
to frihelger fra drikkinga  
siden han ble myndig.  
Ellers er Henrik en veldig stille  
og rolig person, som alltid er til  
stede, uten at noen egentlig  
legger merke til at han er det.

Benjamin Devenney 
Benjamin er en gutt med det lille  
ekstra i blodet. Det irske blodet hans  
gjør han tørstere enn noen annen  
person i hele byen. Stappa med tren  
og deca er han nok også den største  
i byen, og mener selv han også er den 
sterkeste. Benjamin er litt av et  
skolelys, med bare toppkarakterer  
og null fravær. Benny har alltid noen 
piller i nevene, enten det er sovetablet-
ter eller «kreatin». Han slukker som regel  bare tørsten sin annen 
hver helg, men det går aldri særlig bra, ettersom han ikke har 
kontroll på en dritt. Ofte hørt: «Sæd» Member of: Mistique2016.

Tor Holte 
Tor er født og oppvokst dypest inni 
Drangedals mørkeste skoger, og det 
er egentlig ikke så mange som kjen-
ner han. Når han ikke er opptatt 
med å brygge heimkok, kikker han 
på drømmebilen sin, som han aldri 
kommer til å få. Han har også for 
vane å rote vekk passet sitt idet han 
skal krysse grensa inn til Drangedal 
igjen etter skolen, noe som til sta-
dighet byr på problemer. Tor er uan-
sett en sjarmerende gutt, som alltid har noe morsomt på lur. 
Ofte hørt: «Ska me på statoil?»

Martin Sørdalen 
Martin er utvilsomt den største tøffelen 
Kragerø noensinne har sett. Gutten har 
hatt mer sopp enn hele Kragerø skogen 
til sammen, noe han ikke er flau for å si. 
Så ser du gutten med noen piller, er det 
nok bare antibiotika. Hvis han ikke er 
hjemme og trener «kondisjon», så ser 
du han gjerne på MOT gym. Han er fan 
av Jeff Seid, og ser ofte på han i skole 
timene. Martin har også god kontakt 
med alle lærere, og er nokså brun på tunga etter all  
rævslikkinga. Ofte hørt: - «Live klokka 5?» og «Sorry, jeg 
måtte dra til Hanna» Member of: Mistique2016.

Marthe Hegland 
Marthe er en pen og glad jente  
som det er lett å bli glad i.  
Hun er alltid gira på fest, og  
du ser hun ofte på dansegulvet.  
Hun er ikke redd for å shake på 
kroppen, og når hun har fått i  
seg en god del alkohol svinger  
hun gjerne ekstra på hoftene.  
Member of: Hakunamytatas2016 
Ofte hørt: «Nå fikk jeg lyst på  
rullekebab..» og «Har du en prell?»

Yohana Mussie 
Yohana er en blid og snill jente fra 
Eritrea, som alltid er i godt humør.  
På fylla er hun den jenta som ikke blir 
så ukontrollert full som visse andre, 
men lager allikevel alltid god stemning 
på fest! Hun drikker ikke øl, men tar 
seg gjerne en kaffe  
Baileys og Aperol. Hun liker å slå av en 
prat når hun møter noen  
kjentfolk på byen.  
Ofte hørt: «Åssen da?»

Maren Knudsen 
Maren er en sprudlende gal jente, 
som ikke er redd for å by på seg selv. 
Hun er alltid blid og glad, og det  
smitter fort over på andre. Det blir 
ikke dårlig stemning når denne jenta 
er i nærheten. Maren kan være  
ganske hard på flaska, og det går  
som regel i Mickey Finn og rusbrus.  
Hun tar seg som regel en tur på 
galeien hvis hun får med seg  
noen flere.  
Member of: Hakunamytatas2016 
Ofte hørt: «Herreguuuuud… serr??»

Øyvind Moldfjeld 
Øyvind er en gutt som bor midt 
i veien på Sluppan.  
Han liker bonderomantikk, og  
behandler hver høne på samme  
måte som han gjør med alle andre 
høner. Øyvind har viet sitt liv til å  
være telefonselger på tanum, og han 
elsker det. Han har solgt dritt over 
telefonen i 4 år, og har planer om å 
fortsette med det resten av livet sitt.

Ida Eskildt 
Ida er en tøff og kul jente som ikke 
er redd for å si hva hun mener.  
Hun er født seint på året, men det  
har aldri stoppet henne med å bli  
med på en god fest. Hun sier sjeldent 
nei takk til en shot, og hun svinger 
fort på dansefoten når hun har fått  
i seg nok. Hun ender som regel opp 
på brygga, noe som egentlig er  
ganske morsomt.  
Member of: Hakunamytatas2016 
Ofte hørt: «Skal du bli med å ta en 
shot?»

3 PBA
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Jonas Markussen 
Jonas er definitivt Kragerøs, om ikke 
landets, aller smarteste. Han er den 
eneste i russekullet som faktisk kan se 
frem til russetida uten bekymringer 
for eksamenene, ettersom vi alle vet 
at det blir toppkarakterer uansett. 
Jonas holder et stramt budsjett, men 
finner likevel penger til en god fest, og 
da går det sjeldent rolig for seg. Han 
har dessverre allerede slått seg til ro, 
med selveste Presidenten, og bryllups-
planene ble satt for lenge siden! Jonas 
lager alltid god stemning, og selv om han kanskje ser sliten ut 
når han ankommer byen, kan du alltids regne med at han er 
en av de siste som forlater lokalet.  
Du er LÆTTIS. Member of: Kartellet 2016

Malene Kristiansen 
Malene er jenta som tar ansvar og 
passer på at alle har det bra. Da sier 
det seg også selv at det var hun som 
ble presidenten. Men alt ansvaret  
fører med seg mye stress, særlig  
i kombinasjon med Malenes tendens 
til å bekymre seg for den minste ting! 
Hun er alltid i godt humør, og ler ofte 
til tårene triller. På fest drikker hun 
heller litt for mye enn litt for lite,  
noe som gjør henne enten veldig  
glad, eller veldig spysyk. Å kjøpe  
noe som helst i kantina er dyrt, så  
da er det gjerne greit å spleise  
med redaktørkjæresten Jonas.  
Får du øye på Rapunzel i russetida, 
trenger du ikke å klatre,for det er nok 
bare presidenten!  
Member of: Aquamenti 2016.

Hedda Moen 
Hedda er en jente som ler mye, noe 
som forsterkes til det uendelige når 
hun blir full! På fest er alltid Viking-
fjorden med, og shottene tømmes 
i et radig tempo. Dette gjør henne 
lattermild, og ofte spysyk, og Hedda 
blir alltid med på å gjøre noe crazy. Bli 
heller ikke overraska om du ser henne 
med en spritflaske i trusa. I tillegg er 
hun er den som alltid drar spøken 
lengst, så langt at det gjerne ikke er 
morsomt lenger!  
Hedda var faktisk avholds frem til hun 
var 18, men etter jomfrushotten har 
hun vært trofast til vennene sine, Mick-
ey Finn og Vikingfjord! Mange sier de er tøyelig på  
vennefronten, og dette kan Hedda skrive under på.  
Hun har minst en venn i hver gjeng, og er med andre  
ord sjeldent ensom!

Henrik Skarre Abrahamsen 
Hvis det kun finnes én voodoo-dukke 
hjemme hos Henriksen, er det  
utvilsomt en som skal forestille  
Henrik. Denne gutten kan utrolig 
mye, og liker aller best at andre er 
klar over det. VI VET DET! Om vi 
noensinne får bruk for noe av denne 
kunnskapen, er en helt annen sak… 
Vi kjenner ham egentlig bare som 
aracuan eller naturviter-Henrik, selv 
om PST har stemplet ham som mulig 
terrorist fra Sør-Afrika. Hadde den 
kommunale grunnvannskilden vært 
et stort lager av Jägermeister, ville 
Henrik vært verdens lykkeligste  
menneske. Og kilden ville snart vært tom. Ofte hørt: «Om 
dere ler eller ikke driter vel jeg i, men så lenge jeg synes  
det er morsomt, er jo målet oppnådd!»

Liva Falck 
Liva er typen som ligner på en søt, 
liten, uskyldig påskekylling når hun 
kjefter. Pengesparing er en av hennes 
mange lidenskaper, men den står i stor 
konflikt med en annen, nemlig tilbuds-
salg! Hvis det er én du IKKE vil ha på 
fiende-lista di, så er det garantert hun 
her. Liva har allerede startet sin for-
skerkarriere, og funnet ut at murstein 
er verdens sterkeste metall. Hvem Liva 
virkelig er, får vi uansett ganske sikkert  
aldri vite. Når Liva er sliten, vil hun 
‘’bare bli sugd av et sort hull. 
’’ Ofte hørt: «Er du stiiiiiv?»

Torjus Øverland 
Torjus Krøllepus er en godgutt, som er 
klin umulig for enhver skapning å mis-
like. Selv på en dårlig dag for Torjus, 
fungerer han som humør-booster for 
alle andre som er nedfor. Ikke finnes 
det noen på skolen som kan mer om 
Star-Wars, eller er like flinke i jedi-klut-
kasting. Kanskje ikke rart når han selv 
hører hjemme i en fremmed galakse, 
langt, langt borte... også kjent som 
Kroken. Denne karen har alltid tyggis 
på lur, og deler ut i hytt og pine. Han 
får dessverre aldri noe igjen. Men den 
som venter på noe Extra, venter ikke 
forgjeves. I himmelen vil den gode 
karmaen hans sørge for at han kan både svømme og dusje i 
tyggis. Vi synes egentlig også at han snart har fortjent et  
lasersverd, for judo er ikke nok for han. Ofte hørt: Oss:  
«Torjus, har du tyggis?» Torjus: «Det har eg veit du!»

Marius Schjølberg 
Marius har alltid noe interessant å 
komme med, selv om ingen egentlig 
vet helt hvem han er! Noe vi uansett er 
sikre på, er at han har et svært bade-
basseng, og derfor blir han til  
daglig akseptert. Marius er verken 
stille eller sjenert, og han er en av de 
få tilfellene hvor vi faktisk liker at mun-
nen er åpen, ettersom det som regel 
kommer mye morsomt ut av den. Eller 
spy, med jevne mellomrom. Under 
høytlesning i timene hender det ofte at 
tourettesen til Marius  
slår inn. I tillegg utsetter han ting,  
og hadde det finnes et mesterskap 
i prokrastinering, hadde Marius definitivt kommet langt.  
Kanskje til verdenstoppen. Det samme gjelder i midlertidig 
også sloss-spill, og Marius har opparbeidet en legende-status 
på Desucon.

Vårin Helmersen Vognhild 
Arket ligger aldri skjevt på pulten til 
Vårin, for denne jenta er tidenes per-
feksjonist. Vårin smører aldri niste, 
hun tar heller med seg hele kjøkkenet 
på skolen, og lager sin gourmet-mat 
der. Men denne maten er allikevel så 
klart så kalorifri som det er mulig å 
få det. Til en perfeksjonist å være, så 
har hun ironisk nok en talefeil. Ord 
som trening og ark har hun proble-
mer med å uttale. Vårin er smoking, 
men i tillegg ganske klein, og da spe-
sielt rundt gutter. Når hun er på fylla 
er målet å drikke seg utadvendt, og 
så flørte med guttene. Å drikke seg  
utadvendt vil i denne sammenhen-
gen si å drikke store mengder, og det 
er ikke sjeldent denne jenta må spy i løpet  
av en kveld ute.

Aleksander Rørholt 
Denne testofylte ungdommen finner 
du gjerne med flaska i hånden!  
Alex bruker hverdagen sin som en helt 
spesiell person, med helt  
spesielle måter å bli tilfreds på. 
I tillegg er en utrolig kreativ person, 
som alltid kommer på nye, finurlige 
ting. Alex injiserer dessuten minst 
5mg testo om dagen, noe som gjør at 
han ikke alltid har kontroll på disse tin-
gene. Ellers er han er interessant gutt 
med mye på smarte idéer på lur.

Patrick Bohlin 
Patrick er en av de eneste 
trinidanske sædcellene som har  
overlevd på norsk jord. Hvis han  
ikke er på MOT er han som regel  
å «finner på no’» med kjæresten.  
Patrick er den største av de alle, og 
påstår at det kun kommer fra gode 
gener. Ellers er Patrick en rolig  
gutt, med en voldsom kjærlighet  
for rusbrus. 
Member of: Mistique2016 
Ofte hørt: «Hva er det som skjer  
her nå?»

Henriette Kolberg 
Henriette er en livlig og morsom jente 
med bredt smil om munnen. Denne 
jenta har sjarm og glimt i øyet. Hun 
drikker som regel Smirnoff og pynter 
seg ofte litt ekstra. Hun er en ekte 
partyløve, og når hun har drukket 
nok, synger hun for full hals. Hun er 
også veldig glad i å danse og sier  
aldri nei til en tur på dansegulvet.  
Henriette har også alltid en god  
historie å fortelle.   
Member of: Hakunamytatas2016 
Ofte hørt: «Det var skikkelig komisk 
her om dagen[…]»

Jesper Syvertsen 
Når Jesper først kommer på skolen, 
er det som regel med avslappet  
holdning. Han er av typen som sitter 
gjemt under lua, bakerst i klasserom-
met og spiller nettpoker og sånt. Ikke 
at det er så dumt; bare Henriksens 
norsktimer har finansiert hele  
russetiden. Ellers flyter han egentlig 
ganske lett gjennom livet, og det er 
aldri noe problem med politisønn  
Syvertsen. Møter som regel på jobb 
direkte fra nach, og kombinerer 
gjerne med pugging til morgendagens prøve også. Han får det 
til å gå rundt, og selv om ingen egentlig vet hva det skal bli av 
Jesper, er det aldri kjedelig rundt han! Member of: Kartellet 
2016 Ofte hørt: «Jaja, tar det i morgen»

Guro Helene Sørdalen 
Guro Helene er en guttegæren og veldig 
hyper jente! Planlegging er ikke akkurat 
hennes sterkeste side, og hun er alltid 
den som ikke rekker polet, i tillegg til at 
Guro gjerne kommer slentrende et par 
timer etter at festen har begynt. Men 
etter å styrte to cider pleier alt å være 
greit likevel. På fylla er hun lett å høre, 
og slår mer enn gjerne an en prat med 
alle hun møter. Guro Helene ler hele 
tiden, og det skal ikke mye til for å få denne jenta i godt humør. 
Hun pirker mer i maten enn hun spiser den, slik at nudlene blir 
vassete, og Cola Zeroen hennes er alltid varm! Hos Guro Helene 
er det som regel åpent hus, og hun er sjeldent alene.

Espen Ajay Brynemo 
Espen kom til oss i andre klasse, og har 
på den korte tiden rukket å lære seg 
tålig bra norsk, samt fått en kjæreste 
han har rukket å ha i snart 4 år.  
Var noe greier der, internett-dating  
eller noe sånt. Han er opprinnelig  
langt vekk fra, og tok heldigvis med 
seg masse smuglersprit når han kom, 
noe som nå kommer godt med til en 
lang russetid. Ajay er den blideste fisen 
du kommer til å møte på byen, og flyr 
gjerne rundt å ljuger med alle.  
I tillegg ordner han ting. Espen jobber 
på Jernia, og han kan ordne alt.  
Member of: Kartellet 2016.

Peder Tore Eliassen 
Timen starter når Peder vil at den skal 
starte. I hvert fall første time, og da 
gjerne 10-15 minutter etter alle andre 
møter. Sånn er det bare med Peder, 
og selv om Henriksen virkelig trodde 
han hadde dysleksi, er det ordboka 
som har å rette seg etter Peder. Han 
blir alltid med på en fest, og om ikke 
stipendet strekker til, har han ordna 
seg et utømmelig ‘mat-kort’ som  
redder helgen. Vi kjenner han best 
som ‘kongen av fylla’, og han er uten 
tvil den som ser aller mest frem til 
russetiden. Med damer, fylla,  
høyttalere og alt annet rått!  
Blir morsomt det, Peder! Member of: Kartellet 2016.

3 REA
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Tina Sundbø Kaasa 
Tina: Tina er “enten eller” typen, enten 
øver hun til prøve eller så gjør hun 
det ikke. Enten spiser ho både vafler 
med is, godteri og kake på samme 
kveld, eller så spiser ho så lite kalorier 
som mulig. Tina sier selv hun ikke har 
dårlig humor, men det er allikevel få 
som forstår seg på den, noe som igjen 
resulterer i at hun ofte er den eneste 
som ler av sine egne vitser. Hun er 
ellers kjent for å benke 80kg, og blir ofte kalt et “beist”.  
Denne dama er trent som fy! På fylla ler hun omtrent hele 
tiden, og “Tinacolada” er hennes bestevenn. Om du er heldig 
kan det også hende du får et aldri så lite danseshow.

Sandra Andersen Hestad 
Sandra er en energirik og sprudlende 
unge. En lærer seg fort å bli vant med 
hennes spontane og til tider bisarre 
oppførsel, og gjør man det, er Sandra 
alltid grei og pratsom. Men om hun 
ikke kjenner deg, kan du ikke forvente 
at hun sier et ord. I fylla drikker hun 
alt med alkohol, og er en knupp å ha 
med seg, som en som skravler og ler 
av alt. Allikevel kan hun til tider  
kanskje bruke litt for mye tid på å 
passe på alle andre enn seg selv.  
Ofte hørt: «Hva skjer her nå?!»

Jaana Onniselkâ 
Finland er stedet, og der har de både 
ishockey, lakupiippu og saunaer i fleng. 
Tyggis og tipp-ex trengs ikke kjøpes, 
det kan Torjus og Liva sørge for. Jaana 
digger trening og middagsmat, og er 
spesielt glad i kanadisk pølse. Jenta 
kommer ellers stort sett aldri fram til 
poenget, og avslutter gjerne med, til 
alle andres store frustrasjon, “glem 
det…”. Hun tror ikke på tilfeldigheter, 
og har derfor ett til to faste hikk hver dag. Da slipper hun  
hikkeanfall senere i livet. Hun er i tillegg som oftest også ærlig, 
både på godt og på vondt.  
Ofte hørt: «Å, har du tyggis?» og «Tanzen-tanzen-tanzen»

Fredrik Johansen 
Fredrik, i gjengen omtalt som  
pappagutt, er en medisinproppa,  
folkesky gutt som hater alt med puls. 
I fylla er det balansen som ryker 
først, og synet følger ikke langt etter.  
Med Fredrik fylla får du i fylle en 
vanntett klemmegaranti, og han er 
ellers også alltid på godhumør. I til-
legg er han veldig sær, noe som ofte 
kan bli brukt til det positive. Høflig og 
grei når han møter på eldre, men kjeften har ingen  
form for sensur om du kjenner ham godt nok.  
Ofte hørt: «Jeg pælmer deg i trynet med koppen altså!»

Zackeus 
St. Magnar er klassens søteste tomte. 
Denne karen er en ulv i fåreklær. Skitne, 
skitne fåreklær. Zackeus er alltid hyg-
gelig, men spøker med  
ting som overhode ikke egner seg å 
spøke med. Han vil gjerne hjelpe, men 
vi forstår aldri noe av forklaringene 
hans. Diktanalyse er som  
rakettforskning for denne gutten, og 
rakettforskning hadde sannsynligvis 
vært et mindre problem. Zackeus er vår 
IT-mann, nå og i all evighet. Det er han vi skal få  
foreldregenerasjonen vår til å ringe i fremtiden, dersom  
de får datatrøbbel.

Valerian Lehman Penzo 
Valerian har alltid god tid. Omtrent 
en time mer enn alle andre. Fretex er 
en god venn og hans “go-to-guy” for 
å oppgradere klesskapet. Han virker 
kanskje voksen, men lidenskapen for 
Pokémon, og andre nørdete ting, vil 
nok aldri dø. Er du venn med denne 
karen på snapchat får du garantert, 
enten om du vil eller ikke, innblikk i 
hans mest intime hverdag. Noen sier 
takk, men nei takk. Andre påstår han 
selv at “faktisk synes det er veldig underholdende!”.  
Altså liker å få folk til å trekke på smilebåndet, selv om  
han samtidig nok er den som ler aller høyest av sine egne  
spissfindigheter.

Ingvill Tangen 
Når Jan Teigen skrev sangen “Mil etter 
mil” hadde han nok den lange veien 
til Farsjø i tankene. Det er også her 
du finner klassens sau, en sau som er 
virkelig er glad i oss alle. Noen trodde 
de var gode ressurser for forsvaret, 
men Ingvill mener vi kun er “fitte” for 
militæret. Hun er den i klassen som 
klarer å komme med diplomatiske 
løsninger, mens Liva og Henrik ryker i 
tottene på hverandre. Smart, sta og vet 
som regel best. Om blikk kunne drepe hadde nok denne jenta 
drept til daglig. Flere hevder at hun ikke er skummel, men vet 
alle at det bare er løgn.

Judyta Ulanowska 
Har du en sykkel? Ikke nå lenger! 
Med en slik koselig polakk i gjengen 
har vi lært oss til å bli flinke med 
kjetting og hengelås. Det går aldri en 
dag uten at Judyta sukker høylytt i 
kjemien, og kjefter på Jan Terje for  
at han korrigerer det han har skrevet 
på tavla. Judyta gleder seg enormt  
til å dra fra Kragerø, og endelig  
møte kjekke gutter på universitetet.  
I tillegg er ho stor fan av “jeg vil 
hjem” og “jeg mister buksa” -uttrykk.

JOBB

FØLG OSS PÅ

Dalane 20, 3770 Kragerø
Tlf. 35 98 83 00 - post@jobbprofilering.no

Følg oss på
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Magnus Ødegaarden
Magnus er skolens yngste, og 
derfor mest tiltrekkende lærer. 
Mange vet ikke dette, men han 
spilte faktisk i Amors Baller, 
men la både skuespiller- og 
fotballkarrieren på hylla når han 
ble pappa. Heldigvis for oss så 
førte dette til at vi får se han enda 
mer som lærer, og det elsker vi. 
Magnus er en fyr med futt i, det 
kan man se på de utrolig fengende 
PowerPoint presentasjonene hans. 

Ofte hørt: Han sier egentlig ikke så mye…

Brith Venemyr
Favorittdrikke: «Vin, slik som 
franskmennene, men jeg prøver hardt 
å være ordentlig» -Brith

Brith er skolens motedronning; ikke 
bare ruler hun korte skjørt, men 
hun kombinerer det også bedre enn 
de fleste av elevene. Brith er ikke 
spesielt gira på russetiden, men om vi 
kjenner henne rett, så blir hun ikke sur på alle 
russestrekene våre, bare litt bekymret. 

Vi liker Brith, old is the new gold!

Ofte hørt: «Jeg er ikke så veldig glad i den russetiden» 

Kåre Preben Hegland
Kåre Preben har alltid godt humør, i 
tillegg til at han har god humor! En 
idiotsikker kombinasjon! Den søte 
latteren sitter løst i politikk og historie 
timene. Vår kjære eks-ordfører valgte 3 
SAM framfor Kragerø, noe vi er veldig 
glade for. Han er skolens mest stilfulle 
lærer, og blazeren og Dr. Martens 
skoa er alltid på. Kåre Preben har en 
håndskrift som ingen forstår, og CAPS LOCK virker å har hengt seg 
opp…

Asbjørn Eikaasen
Asbjørn er 3SAMs 
kontaktlærer og er spesielt 
opphengt i refleksjon: om 
du kan all fakta men jukser 
litt på reflekteringa, holder 
det kun til en 4’er. Asbjørn er 
kommunistisk tvers igjennom, 
og kler seg pent i skjorter av 
Ralph Lauren. Han kan mye 
fakta, men hopper gjerne 
ofte over på andre mer spennende og morsomme historier, fra en 
av hans karrierer innenfor absolutt alle yrker som finnes.  Asbjørn 
er en inspirerende lærer, og har skjønt at det er mulig å lære bort 
annet enn bare pensum også. Men husk dette: gjesper du i timer, 
får du med Asbjørn å gjøre!

Jan Terje Arntsen
Jan Terje kommer gjerne inn i timen 5 
minutter for sent, men tar igjen med 
å holde tempoet på rundt 110%. I et 
slikt tempo, er det viktig å få med seg 
lydeffekter, og disse lager han så klart 
selv. Siden han nesten alltid er i godt 
humør, merker man fort de dagene 
han ikke er det. Det siste året har Jan 
Terje også ødelagt minst 20 par med 
briller, men han kjøper seg ikke nye med det samme, og de brillene 
han har, blir som regel hengende på skeiva eller teipet sammen. I 
løpet av årene har vi lært oss å kjenne Jan Terjes familie veldig godt, 
med datter, kone og lille pus. Han har alltid en god historie å komme 
med, og det er ikke lenger mye vi ikke vet om denne karen. 

Arvid Henriksen
Arvid er et artig tilfelle. Han 
har jobbet ved Kragerø VGS i to 
mannsaldre, og er egentlig fornøyd 
med tilværelsen. Som norsklærer 
i 3REA kjører han sitt løp, uansett, 
og er sannsynligvis den eneste 
læreren som har kål på tidsplaner 
og pensum. Det er ikke så lett å bli 
kjent med Arvid, men etter tre år 
føler vi endelig at vi har sluppet 
innenfor, og når man først er 
kommet såpass nærme, oppdager 
man at Arvid faktisk er en jævla gem type! Morsom er han også, og 
vi har med tiden blitt ganske glad i Arvid, tross at timene hans kan 
være noe trå…

Arild Weisser 
Arild er gymlærer, har 
opparbeidet seg en liten 
pondus, og er hjulbeina 
som få andre. Ellers er han 
egentlig en kul type! Arild 
er, eller tror i hvert fall selv 
at han er, en av oss, uten 
at det faktisk er så patetisk 
som det kan høres ut. Han 
skjønner liksom litt hva det 
går i, og klarer til en viss grad å følge med i tida. Ikke at det kanskje 
er så merkelig, han har jo tross alt spilt eliteserie-håndball. Arild er 
også en man kan risikere å møte på byen, noe vi ikke helt klarer å 
bestemme oss for hva vi skal synes om.

Liv Westgård
Liv har lagt en lovende karriere, 
som best i alt, til sides for å være 
idrettslærer på Kragerø. Eller 
ikke helt til sides faktisk, hun er 
jo enda trenerassistent-assistent 
for Norges mest lovende 
paintball-lag. Tidligere har hun 
uansett vært best i alt, med NM 
gull i utallige disipliner. Nå er 
hun læreren vår, og er egentlig 
ganske flink til det også. Liv er full av energi, og holder trøkket oppe 
i en ellers noen ganger litt seig hverdag. I tillegg har hun en helt 
spesiell evne til å blande uinteressante historier om seg selv inn i 
pensum, en egenskap få andre er i nærheten av å kopiere.
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Husk Sparebanken Sør sin mobilbank og bankID på mobil!
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antagelig verdens eneste western saloon med bedre plass til båt enn hest!

 Følg oss på
www.kragerobanken.no
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VI MEGLER FREM DINE VERDIER
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l Først skaffer du noe billig brennevin, gjerne smuglersprit fra polakken på hjørnet. 
l Så finner du noen gamle svamper i garasjen til far, og heller brennevinet i en bøtte.
l Deretter gjør du det selvfølgelige: dypper svampene i brennevinet, og smeller dem   
 under armene. Effekten bør slå inn ganske radig. Det som eventuelt blir igjen i bøtta,   
 går i cocktailen. 
l Ha svampene så lenge som ønskelig. Pleier ikke å bli oppdaget av vaktene på Stoppen,  
 men er uansett en viss risiko for utestengelse. 
 
Dette knepet kan brukes på så mangt. For økt effekt, dypp gjerne snus, truse,  
tampong etc. i samme bøtta. Funker som bare det! 

l Først må du handle. Kjøp en sekser med glass-Tuborg, og en sekser med Munkholm. 
l Drikk Tubbisene. Ikke kast flaskene.
l Ta med deg de tomme flaskene og Munkholmen. OBS: pass på at ingen ser at du har  
 med deg Munkholm, du vil jo ikke bli stemplet som en taper!
l Fyll Munkholm på de tomme Tuborg-flaskene. 
l Drikk Munkholmen. 
l Lat som du er dritings. På dette punktet vil sannsynligvis alle andre også være snydens,  
 så ingen merker om du bare later som. Vanntett plan! 

Redaksjonens sparetips  
for en ålreit kveld på byen

Som russ er vi pålagt å dra på fylla, sånn er 
det bare. Men for oss dødelige kan en bytur 
virkelig svi på pungen, og en tur på bøyen 
kan fort bli dyrt. Som russ har man ikke pen-
ger, det er også noe alle vet. Da gjelder det 

å kunne knepa, knepa som kan få deg til å 
kombinere fylla med noe annet enn havre-
grøt til middag. Dette er knepa, våre beste 
sparetips, hvis du skal ha en ålreit men  
allikevel billig kveld på byen. 

l På vors starter du med noen rolige øl, for å komme litt i stemninga. 
l Klokka nærmer seg, og gutta begynner å mase om byen. Akkurat da finner du frem   
 shotglass og den billigste brennevinsflaska du fant i skapet til far.  
 Shotshotshotshotshotshot BÆNG! 
l Nå er det bare å komme seg til byen, fort som faen, før effekten slår til for fullt.  
 Så har du’en!

l Kjøp noen halvlitere og en flaske Tequila. 
l Bland det du kjøpte, i forholdet 2/3 øl og 1/5 Tequila. De resterende delene fyller du   
 med mer Tequila. 
l Drikk det du blandet. 
l Bli dritings. 

Dette knepet er hentet fra en tidligere russeavis. Helge «Tequila» har kvalitetssirkel 
knepet, og vi kan garantere at det fortsatt funker!

1.  Denne er velkjent og velprøvd. Det du gjør: 

2. Neste knep er ikke egentlig noen mesterplan, men det funker   
 for deg som vil unngå å måtte kjøpe overpriset øl i baren.  
 Det du gjør: 

3. Knep 3 er det lureste, men samtidig det kjedeligste,  
  knepet vi vet om. Det du gjør:

4. Tequila-Helges favoritt:

Sjekker  

blandingsforholda
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Takk til Per Eckholdt for ikke å ha slaktet revyen vår!
Takk til rektor for fine ord til avisa. 
Takk til Atle for alle anmerkningene. 
Takk til Jan Terje, for å ha påpekt at det er mulig å drikke uten å ha det gøy. 
Takk til Arne Fred, for å ha lært oss at man ikke trenger å ta med seg  
kortbukser, selv om man er en uke i syden. 
Takk til samtlige lærere ved Kragerø VGS, dere prøvde så godt dere kunne. 
Takk til næringslivet i Kragerø, som var delte i sine meninger, om at en russeavis med solidariske  
intensjoner virkelig var verdt å sponse. 
Tusen takk til de som faktisk sponset oss da, dere er vi glade i!
Takk til fjorårets russ, for å senke lista hva angår kvalitet på russeavisa. 
Vær så god til politiet og til hele befolkningen, stort snillere klarte vi ikke være. 
Takk til Henriksen, det er ikke din skyld at nynorsk er jævlig kjedelig. 
Takk til Asbjørn, for å ha lært oss at Filosofifestivalen er mer enn bare en 3-dagers fyllekule. 
Takk til kantinedamene! Hva skulle vi gjort uten dere?
Takk til helsesøster for gratis kondomer.
Takk til politiet v/ Øystein Skottmyr, for å ha underrettet oss om  
følgene av å slå lens i Blindtarmen. 
Takk for lite forventningspress og karakterjag under russetiden. 
Takk til skjegget til Jens. 
Takk til IOP som tar imot overskuddet vårt. 
 
Og ikke minst takk til deg som kjøpte denne avisa! Vi håper du liker den.

Savnet kjede omsider funnet

TAKKELISTE

ANNONSER

Kragerø: En mann tidlig i 50 årene ble tid-
ligere i dag pågrepet av politiet, tiltalt for 
å ha stjålet tidligere ordfører Kåre Preben 
Heglands absolutt mest verdifulle eiendel. 
Mannen, kjent av og med politiet, ble hentet 
av en utrykningspatrulje 17. mai formiddag, 
etter at vitner hadde informert om at den 

siktede i all offentlighet viste seg med tyve-
godset rundt halsen. Den pågrepne mannen, 
tiltalt for grov tyveri og påføring av annen 
mans psykotiske stresslidelser, risikerer nå 
bøter og opptil flere år i fengsel, hvis funnet 
skyldig. 

Den tiltalte, her avbildet med tyvgodset om halsen.

MÅ BORT: Skole selges billig, av uvisse årsaker. Bill. Mrk. Kragerø FRP.

SAVNET: 3 års lærdom savnet. Sist sett en gang i april. Henvendelser til  
resepsjonen på Kragerø VGS, hvis funnet. Helst før eksamen! 

MARTIN SØRDALEN, kommer du til meg kl 20.30 i morgen? Hilsen Hanna.

DUGNAD SØKES: 7 personer. Har tatt russetiden på kreditt, nå i desperat 
søken etter dugnader! Bill. Mrk. Brødrene Gal. 

FUNNET: Lenge savnet Cadillac meldes funnet. Bilen kan, om absolutt  
nødvendig, hentes ut av veggen på Langjordet 5. 

SAVNET: Dyd tapt under treffet i Kragerø, meldes savnet. Returneres hvis 
funnet. P.S. Du ble iakttatt! Bill. Mrk. Kristenruss Grimstad. 

ØNSKES KJØPT: Eksamensoppgaver kjøpes billig. Fag av alle slag, er helt 
blank. Helst lite brukt! Bill. Mrk. 3SAM

VITNER SØKES: Dusør utloves til vitner som så en høy, slank mann, i rød 
kjeledress, urinere i busken på Lille-Torvet natt til lørdag. Pengene overføres 
så snart eventuelle vitner har samtykket til å ikke anmelde meg for hendelsen! 
Bill. Mrk. Fattig kjenning av politiet. 

Politiet vil informere om at ingen kristenruss mistet lappen, under treffet  
i Kragerø tidligere i vår. Prøver igjen neste år.

Er det dere man skal kontakte for å få annonse i avisa? Hilsen Arvid H.

SELGES: Russebil selges. Rød og fin, malt den sjæl. Selges for ekte penger. 
Bill. Mrk. Aquamenti.

MATCH SØKES: Du som matchet meg på Tinder under Landstreff Stavanger, 
vær så snill, ta kontakt! Du vet hvem du er. Hilsen Peder. 

STJÅLET: Halvliterglass typen Erdinger meldes stjålet. Sannsynligvis tatt i går, 
fant det i dag morges. Husker ikke hvor jeg stjal det fra, så fint om noen  
melder det savnet. Bill. Mrk. Fyllenerver. 

SAVNET: Halv skoleklasse savnet siden mars. Gjelder 3REA religionsunder- 
visning. Vær så snill å kom tilbake snart, vi må bli ferdige! Hilsen Asbjørn. 

FUNNET: Katt sett i Sannidal. Kan ha vært løskatt eller rev, men hvis noen 
savner en katt, kan det også ha vært den. Så den da jeg kjørte forbi  
Holtsvingen. Tror den var sort. 
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- Er det så vanskelig å skjønne at hvis det kommer russ,  
 så løper man bare som et helvette!? 
- Utdanning er viktig, men store biceps er mer viktigere! 
- Du ekke gammal du!
- Har du mista kjedet eller, Kåre Preben??
- Kjenner jeg er fysen på no’ brennevin nå!

Årets fravær – Jesper Syvertsen
Årets antiruss – Nora Thoresen
Årets latsabb – Valerian Penzo
Årets råkjører – Hanna Solemdal
Årets dramaqueen – Mia Randers
Årets tinder – Maria Tessem
Årets par – Liva og Zackeus
Årets stoka – Peder Eliassen
Årets uforutsette kostnader – Kartellet 2016
Årets russ – Anna Torp 
Årets redaktør – Jonas Markussen
Årets vitser om egen seksualitet – Hermann Ellegård
Årets retningssans – Tina Søndbø 
Årets mekker – Alexander Rørholt

«Men Jesus svarte ham og sa: La det nå 
skje! For slik er det riktig av oss å fullføre all 
rettferdighet. Da lot han det skje.» Slik står 
det beskrevet i bibelen, Matteus 3:15, da 
Jesus lot seg døpe av døperen Johannes. 

Vår russedåp foregikk på nesten de 
samme premissene, da vi natt til 1. mai 
blei døpt foran Guds skue. Vi møtte opp, 
tilkjente våre synder, og blei døpt til våre 
nye navn. 

Deretter drakk vi oss snydens. 

Russedåpen

Årets russeknute – Alexander Hanto
Årets sang – Mistique
Årets kjæreste – Nora Solum
Årets ryggekamera – Kristine Hasseleid
Årets kjekkeste 97 – Jonas Bohnhorst
Årets drita – Markus Beylegaard 
Årets finger – Sander Eikenes
Årets kramperuss – Martin Sørdalen

 

Alexander Klausen – Halvblodsprinsen Halvor Johnsen – ÆljenJonas Bohnhorst – Hele Norges 97’Jonas Hafredal – Luksusfellen Julie Eikeland – Duracell Høna Marius Schjølberg – Super Player Silje Pedersen – Pucken

Årets syv morsomste navn, ifølge redaksjonen

Hørt på Kragerø VGS:
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K R A G E R Ø D

Redaksjonen med  
eksklusivt innblikk,  
i hvilke aktiviteter en 
vanlig russ gjør en  
vanlig dag. Russeavisa 
2016 kan avsløre hva 
russen virkelig driver 
med!

En vanlig, men travel hverdag i russens liv, og et tydelig prov på at russen slettes ikke er dovne og late! De 
som fortsatt mener russen ikke bryr seg nok om skolearbeidet, har nå fått bevist at det utelukkende skyldes 
et stramt tidsskjema, uten rom for unødvendig fjas! 

- Helt om dagen, helt om natten.  Må uansett sove litt da.

- Tar seg alltid tid til en 
god fest! «Vi er jo tross 
alt russ!» sier dem.

- Skaffer noen knuter til lua.

- Trimme litt, de som orker. - Også lage litt reportasjer.

- Prøver å få tid til i hvert fall et par midda-ger om dagen.

- Klemmer inn litt underholdning når de har tid. «Bare i norsktimene, da,» kan de forsikre om.

- Sjekker opp noen babes!
- Så var vi omsider tilbake der vi startet! 

- Også må man handle, ølsalget stenger  8 vet du!



3. mai:  Halvparten av 3REA ser at det er meldt mulighet  
  for regn, og lurer på hvorfor arrangementet ikke  
  er avlyst. 
- 09.00: H.O vorser.
- 18.00: Russen samles for å holde et jævla leven på  
  Gundersholmen. 
- 18.01: Markus er dritings.
- 18.02: Nå snapper han med 00’ere. 
- 18.13: Mathias fastslår at han er keen på no’ brennevin. 
- 18.37: Sander sovner. 
- 18.53: Benny brekker armen. 
- 19.01: Løhren griner. 
- 19.03:  Malene spyr. 
- 19.06:  Kartellet syns det er på tide å sette på  
  Kartellet-sangen. 
- 19.19:  Hanna S ankommer litt sent. Ble visst stoppet  
  i fartskontroll på veien.
- 19.25:  Liva og Zackeus kliner. 
- 19.31:  Hvem hadde ansvaret for å kjøpe fakler?!
- 19.40:  Maria krangler fortsatt med de som mener hun må  
  klippe beinet. 
- 20.16:  Markussen møter omsider opp. Benken på  
  Kolbånn varmer seg ikke selv! 
- 20.20:  Skarre tegner kjemiske formler på dressene til alle  
  som ikke sier de ikke har lyst. 
- 20.33:  Anna lurer på om noen kunne tenke seg å ta  
  gullkongla. Politiet sa jo at det var lov! 
- 20.46:  Hvor er det blitt av Wachter?
- 20.52:  Tinder. 
- 21.00:  Dritepause. Avisa går med som tørk. 
- 21.05:  Mia lurer på om ikke vi skal ta noen førstisser   
  snart. 
- 21.06:  Yrkesfag forsikrer om at en håndfull førstisser er  
  teipet fast til et antall lyktestolper rundt om  
  i kommunen. Trenger ikke ta noen flere. 
- 21.17:  Vårin lurer på om noen vil være med å rulle. 
- 21.18:  Vårin lurer på om noen har en bil hun kan låne  
  til rullinga. Også sjåfør. 
- 21.21:  Vandrerussen syns det er dårlig at styret ikke har  
  ordnet russebiler til alle. 
- 21.49:  Sander er våken. Alle gutta lukter på fingrene hans. 
- 21.50:  De lukter reke og Prince mild. 
- 22.03:  Tina ble hjemme. Hadde eksamen andre uka i juni. 
- 22.11:  Anlegget til Kartellet krasjer. 
- 22.15:  Anlegget lever igjen, Kjell kom og ordnet det. 
- 22.23:  Even er dritings. Nå krangler han med Silje. 
- 22.35:  Jentene drar i gang nok en photoshoot. 
- 22.49:  Håkon sovner i førersetet. 
- 23.08:  Hanna og Anna tar runda. Klinings! 
- 23.14:  Tina dukker opp allikevel. Vårin blir suuperglad! 
- 23.28:  Silje Hafredal holder intimkonsert med  
  reiseleder-mikrofonen til Aquamenti. 
- 23.37:  Andreas går tom for drikke, og haster seg til  
  butikken for å rekke melk-salget.Digg med drøye  
  åpningstider!

- 23.44:  Maria drar på en fest med eldre og mer modne gutter.
- 23.57:  Først nå har alle innsett hvor jævlig funny  
  Hermann faktisk er. 
- 00.00:  Russen ønsker det nye året velkommen! 
- 00.01:  Nora drar til Sondre. 
- 00.07:  Helse spør det er for sent å levere portrettene til  
  avisa. 
- 00.16:  Patrick og Benny stikker for å trene. 
- 00.19:  Benny brekker den andre armen mens han trener. 
- 00.35:  Cecilie sverger på at de sinnsyke fyllahistoriene fra  
  Irland er helt sanne! 
- 00.41:  Theo hører på gangsterrap. Guro digger det! 
- 00.56:  Trym gjør noen lyskeøvelser. 
- 01.00:  Anna Isnes lurer på hva Edvard Munch faktisk ville  
  gjort.
- 01.14:  Wachter sitter fast på en Stabbestad. Nå lurer han  
  på om noen kan hente han. 
- 01.15:  Alle ler av stakkaren på Jomfruland! 
- 01.36:  Latteren stilner. Even ler fortsatt. 
- 01.41:  Nå har vi litt dårlig samvittighet. Skarre tar båten  
  ut for å hente han. 
- 01.47:  Ruben og Ulrik har lættis, fant en morsom meme. 
- 02.01:  Hanto tar nok en russeknute. 
- 02.10:  Vi prøver om kristenrussen kan gå på vannet. 
- 02.37:  Mathias velter alle bordene på Stoppen. 
- 02.53:  Mathias kommer slukøret tilbake til Gunders.  
  Ble kasta ut. 
- 03.03:  Liva og Zackeus er endelig ferdig med å kline.  
  Nå er det natta. 
- 03.12:  Mer øl!
- 03.27:  Lærerne våkner. 
- 03.40:  NACHSPIEL!
- 03.46:  Even og Silje er venner igjen. Så ikke den komme. 
- 03.53:  Alle spyr. Endelig plass til mer øl! 
- 04.07:  Gud sjenker oss en flaske brennevin. Vi knekker’n. 
- 06.09:  Hvor i helvette er Jesper?!
- 06.31:  Russefrokost, øl og morrabrød. Ingvild har med   
  champagne. 
- 06.35:  Matkrig!
- 06.52:  Troppene mobiliserer igjen. Løhren må hjem å skifte. 
- 07.00:  Vi speider på spytoget. 
- 07.25:  Satan, var det i dag vi skulle selge aviser?
- 07.36:  Fyllesjuka brer om seg. 
- 09.04:  Barnetoget presses ut i grøfta. 
- 09.17:  RUSSEKOOOOORT!!
- 09.19:  Jævla småunger, har dere aldri sett skitfulle russ før?!
- 10.00:  Har du en pils til overs?
- 15.00:  Presidenten holder tale. Mange er dritings, enda  
  flere er fyllesjuke. 
- 17.00:  Mer tog. 
- 17.54:  Vi blir hentet av mamma, i påvente av god middag  
  og noe attåt. 

Gratulerer! Avisa du har lest, har blitt til et sitteunderlag.  
Nå trenger ikke finstasen sendes på rens, i år igjen. Vær så god, og takk for spenna dine! 

natt til 17. mainatt til 17. mainatt til 17. mai

Du har nå lest en avis.


