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For noen måneder tilbake var tiden 
inne for et nytt skoleår, og vi ble kastet 
inn i en nokså velkjent virvel av for-
pliktelser, arbeid, ansvar, avgjørelser 
og valg. Det som skulle bli et ellers så 
vanlig skoleår, skulle vise seg å være 
helt annerledes. Da en spontanavgjø-
relse ble tatt en dag i tidlig høst, visste 
jeg lite om hva det innebar og hvilket 
ansvar jeg la over mine egne skuldre; 
nemlig redaktør for årets russeavis. I 
september trodde jeg at det var nok av 

tid til alt. Hverdagene ble umerkelig fort lagt bak oss, noe som resulterte i at 
jeg måtte slå inn høygiret da 2017 dukket opp helt plutselig og overveldende 
(men jeg hadde alt under kontroll, vel å merke). 

Jeg tok på meg oppgaven om å presentere hele 91 medlemmer av skolen 
og i tillegg holde styr på det andre som foregikk ellers i hverdagen. Midt opp 
i alt kaos med det ene og det andre, som å levere inn alle innleveringene 
innen fristen på fronter, det sosiale i og etter skolen. Alle prøvene, forbere-
delsene til eksamen og ikke minst holde oss innenfor 10%-fraværsgrensa, 
dukket noe opp sakte men sikkert: Likt som denne avisas navn VIRUSS, had-
de et virus (ikke av det dårlige slag) lagt seg over oss. Det stod nå og banket 
på døra, klar for entré. Et virus vi liker å kalle «russ». 

Russetiden kom smygende mot oss. Det som føltes som ellers helt vanlige 
skoledager skulle være stormskritt for dette vi nå skulle igjennom. Med ett 
ble det kalt inn til jevnlige styremøter, store pakker med klær kom i posten, 
og alle løp gale rundt for å få alt i boks til den store avslutningen og den 
enmånedslange festen. Dette var noe vi gledet oss stort til, og alt stresset, 
forberedelsene og forventingene var bare en liten del av festligheten. 

Med god hjelp fra mine små hjelpere; Hedda, Isak og Jon Håkon, satte vår 
lille redaksjon seg derfor et ganske enkelt mål: bruke alt vi hadde lært og 
kunne klare til å lappe sammen en avis, som skulle representere hele kullet. 
Så hva enn du tenker om vårt avsluttende prosjekt, så er det (om ikke annet) 
en avis, og vi er stolte over å komme seirende i mål med vårt «hårreisende» 
mål (blant alle de andre målene vi satte oss dette skoleåret, selvfølgelig). Det 

har vært strevsomme, men morsomme timer bak dette sluttproduktet. Og 
ikke minst; strevsomme, men vanvittig morsomme timer i det du nå skal 
lese oppsummeringen av. 

Nå er vi kommet til enden av vårt eventyr, og vi avslutter med et stort 
smil om munnen. Etter 13 år med skole starter en ny utfordring, en ny tid og 
et nytt eventyr: «voksenlivet». Vi kommer til å møte forandringer og valg, 
nye gleder og nye forpliktelser. Og en dag, om noen år, så ender vi opp som 
nettopp deg: du som leser denne russeavisa og tenker tilbake på tiden da du 
var ung og bekymringsløs, og hadde hele livet foran deg. 

Jeg takker alle mine medelever for tiden her på Kragerø VGS. For alle 
de gode dagene, men også alle de strevsomme og umulige dagene. Dere 
gjorde skolehverdagen litt lettere og mye morsommere, og de 3 lange årene 
ganske korte. Jeg takker alle lærere som iherdig har prøvd å lære oss noe 
som helst og som står på for at vi skal bestå faget og eksamen og som ikke 
minst oppmuntrer oss til det skolerelaterte og det nye livet som ligger og 
venter. Vi «takker» den nye regelen om fravær, som sørget for at vi tvang 
oss selv på skolen uansett i hvilken tilstand vi var i. Vi kommer til å tenke til-
bake på disse årene og kjenne et lite stikk av savn av det å møtes hver dag. 
Til å løse alle de utfordringene vi fikk, og den populære vaffelfredag (eller 
det som tredjeklasse realfag innførte; popcornfredag). Vi åpner nå døra for 
neste års avgangselever og ønsker dem lykke til med å ha det like morsomt 
som oss. 

Så det du, kjære medborger, ser på som irriterende og unødvendig, men 
som du ikke kommer foruten (litt som et virus), har vært vår avslutning på et 
kapittel i livet, og starten på et nytt et. Vi takker nå for oss, og ønsker dere 
alle store gratulasjoner på denne dag; dere har nå to ting å feire: Norges 
kjære nasjonaldag og at «viruset» er borte (bare husk, det kommer med 
stor sannsynlighet igjen i april-mai neste år). Et godt råd: ikke ta sorgen på 
forskudd. Nyt derfor denne dagen fullt ut, og la andre bekymringer komme 
siden. I mellomtiden kan du kose deg med vår siste stemme og preg i din 
hverdag. Jeg presenterer for deg: Russeavisa 2017. 

                                                                                             
                                            Maiken Sandberg Ørjansen

Overskuddet fra Kragerørussens avis 
2016 går til Ilula Orphan Program. IOP 
er et hjelpeprogram for foreldreløse 
barn i landsbyen Ilula og syv andre 
landsbyer i området, sentralt i det afri-
kanske 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 videregående 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 utveks-
lingsprogram ble gjennomført ved at 
tre afrikanske elever fra skolen i Ilula 

også besøkte Kragerø VGS. Samarbei-
det med IOP i Tanzania er stor stas og 
veldig lærerikt, og du kan glede deg 
over at pengene du har brukt på å kjø-
pe 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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Gjennom hele dette siste året på videregående har det vært mye som skal 
kombineres for alle. Vi er blitt et år eldre alle sammen, men mindre stress har 
det nok ikke vært. Det er mye som skal tenkes på i år; skole, lekser, prøver og 
jobb og de veldig viktige eksamene som er etter russetiden. For russetiden ja, 
den skal det nemlig også ordnes med! Russebilene skal fikses på for de 7(!!) 
gruppene som skal ha det, og det skal bestilles klær, ordnes med kroer og ball 
og det skal ordnes med aksjon! Alt i alt er 3 klasse et år som virkelig er travelt 
og det er mye stress i hverdagen. Takk gud sier jeg da, for at vi har verdens 
beste russekull som har sørget for at dette siste året har vært en fest! 

Som så mange andre kull har tenkt, tenkte også vi at i år skal ikke russen 
være like kjipe som fjorårets! Vi skal ta russefeiringen til et nytt nivå og vi 
skal bli husket lenge. Det skulle være en tid hvor absolutt alle hadde det 
morsomt og alle skulle føle seg inkludert. Det startet kanskje ikke sånn kjempe 
bra, ettersom det var under halvparten av russen som ble med på første 
«russekro» på Wåsjø. Det gikk seg heldigvis litt opp etter dette, men jeg som 
president og festsjefene selv, stresset veldig med hvordan vi skulle klare å 
få til at flere hadde lyst til å delta på felles arrangementer. Da må jeg få si at 
på russeballet snudde det meste seg! Her var vi kjempe mange samlet til et 
heidundrende ball og det var en fest uten like! Etter dette har engasjementet 
vært upåklagelig og det virker som om at de fleste gleder seg til fortsettelsen! 
Det har nemlig vært varierte meninger i år om hvor viktig russetiden er, men 
vi kan vel alle skrive under på at etter ballet var alle rimelig klare for at 18 april 
skulle komme og en drøy måned med moro skulle starte.

Når det er snakk om det å slå fjorårets kull har vi gjort det på hvertfall en 

front, nemlig russestyret. Det er det 
største styret som har vært på lenge, 
noe jeg som president er veldig glad for. 
Så mange meninger samlet på et sted 
er ikke alltid lett, men selv de minste 
diskusjonene gjør at vi blir flinkere 
og sterkere sammen. Russestyret og 
russen i år har forsøkt å øke samholdet 
seg imellom. At alle skulle ha en fin 
russetid var alle enige om, og det har  
vi jammen meg lyktes med også! 

Som alle andre russ før oss, har vi 
også en god dialog med politiet! Selv 
om Norge er et fritt land, så er det alltid noen som ikke har lyst til å ha oss 
hengende her og der, men på grunn av vår gode dialog med politiet har vi fått 
holde på så mye vi vil, (så lenge vi oppfører oss da). Det er jo selvfølgelig ikke 
alt som er lov, selv med røde og  
blå uniformer. 

Til sist vil jeg bare si lykke til alle sammen med eksamener som kommer nå! 
De siste to/tre årene har egentlig bare vært en forberedelse til denne tiden, 
så ikke sløs den bort. Nå får vel jeg bare si tusen takk for meg! Det har vært en 
helt fantastisk tid og en herlig russ å være president for. Gratulerer med dagen 
alle sammen, og ha en strålende 17. mai! 

1. rad f.v.:
1. Tine Waage Jenssen
2. Frida Brødsjø
3. Marte Skoglund Lieberg
2. rad f.v.:
1. Lill Susann Kiil Bentsen 
2. Sandra Mørland Abrahamsen

3. Vanja Olsen
4. Isabel Brødsjø Tunali
5. Selma Wåsjø Hansen
6. Juni Groven Klausen
3. rad f.v.:
1. Ane Knudsen
2. Anna Utkvitne

3. Hedda Gundersen
4. Fredrikke Thoresen
5. Marie Garstad
6. Sofie Sneve Løvstad
4. rad f.v.:
1. Isak Adrian Valldal Wiese
2. Maiken Sandberg Ørjansen

3. Elise Minde
4. Sondre Beck Muffetangen
5. Kristofer Agust Nordgulen
6. Lilli Marie Sørdalen
7. Helena Holte Bustrak

RusseSTYRET 2017

Presidentens ord

Frida Brødsjø
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KRO KRO 

HALLOWEEN HALLOWEEN 

Lørdag 17.september klokka 13.00 duket 
festsjefene opp en cup blant russen som 
ble holdt på Wåsjø. Solen skinte over en 
blå himmel og været var på topp. Russen 
kom og gikk fra alle klasser utover etter-
middagen. Det ble arrangert en volley-
ballcup og andre aktiviteter. Hvem som 
vant er vi ikke helt sikre på, men kamper 
ble det. Senere på kvelden ble det mor-
somme konkurranser og leker.  
Med noe godt i glasset, musikk og gode 
venner ble dette en vellykket høstdag. 
Senere flyttet folk seg inn i lavvoen hvor 
bålet gnistra og varmet. Samtalene, 
sangen og latteren fortsatte der inne til 
rundt klokka 23-00 da sjåførene kom fra 
alle kanter for å hente og bringe de fer-
ske 3-klassingene til byen. Der fortsatte 

festen til langt på natt, bortsett fra stak-
kars Marie Sørdalen som måtte kjøres 
til legevakta etter en skade. Etter denne 
kvelden, måtte det selvfølgelig ryddes, 
ting som i Phone, boxser, lader og klær. 
Alt i alt var dette en god smakebit på  
hva russetiden hadde å by på.

Temaet var halloween-kro. Til tross for et litt svakt oppmøte 
ble kvelden likevel vellykket og russen storkoste seg. Kroen 
fant sted på Galeien i Kragerø og der var det god kok. Til rus-
sens store begeistring var det avslag på diverse drinker og øl, 

noe som førte til at det ble god stemning i baren. Utover 
kvelden ble det kåret årets kostyme og sminke. De fleste 

hadde kledd seg ut og det var mange kule kostymer. 
Senere utover kvelden ble det pianobar, noe som 
førte til mye dans og moro. Hanna Torp vant kroens 
beste sminke, og Marie Sørdalen vant beste kostyme. 

Alt i alt var russen fornøyd med kveldens kro. 

«TRØBBELSJEFENES HILSEN»
Terrorsjefene ønsker at russen får en 
vill feiring, med mye sang og spell. Å 
herse litt med førstisene er også et 
“must”. Vi skal passe på at alle på Kra-
gerø VGS skal oppføre seg, og at alle 

behandles med respekt. Hvert fall de 
flest. De som blir dynka, har nok gjort 
seg selv fortjent til det. Vårt tips til 
resten av skolen er “RO DERE NED!”. 
Nå er det russen som står på tronen.

Lørdag 5. november var det duket for første, siste og eneste russekro

WÅSJØ-CUP



5

«VIRUSS»

Heisann kjære medruss, jeg vet at dere er dritt lei av å høre den samme formaningen om og om og om 
igjen, men med mindre du er keen på bleieskift, våkne netter og barnebidrag de neste 18 årene, da an-
befaler jeg at du tar 5 minutter her og hører på meg. I tillegg til å måtte selge sjela di for å kunne betale 
barnebidrag, og det som verre er så risikerer du også å måtte leve et liv med sopp, infeksjoner, flatlus og 
en fylleangst som roper “pappa” eller “mamma” i tide og utide. Det er også sånn at mens vi gutta ofte 
tenker med feil hode så har jentene en lei tendens til og preke med feil lepper, derfor er det  
ikke så utenkelig at hun faktisk kan ljuge om å gå på “pilla, så for all del ikke glem kondom. 

Som vi alle vet, så er russetiden en 
stor feiring mot slutten på 13. års 
skolegang. På denne tiden så blir det 
holdt store fester hvor alle er sammen, 
og deler alt. Vi skal selvfølgelig ha det 
helt topp og feire med måte. Men for 
å få en topp feiring uten sykdommer, 
skader osv. så er det en del ting vi må 
passe på. Deler du glass/boks/flaske 
med andre, eller kliner rundt så deler 
du også spytt med andre. Dette kan 
være farlig, for det kan nemlig føre til 
hjernehinnebetennelse. 

Mine tips:
l Unngå å drikke av samme flaske/
boks/glass som andre.
l Drikk kun det du har helt oppi 
glasset selv, ikke ta noe imot før du vet 
helt sikkert hva som er oppi. Skal du 
ha drikke av andre, så pass på å kikke 
fra sekundet de heller noe oppi glasset 
ditt til du får det servert i hånden.

l Aldri drikk alkohol på tom mage. 
”Uten mat og drikke, duger helten 
ikke” er det noe som heter. Og en som 
i hvert fall ikke duger uten dette, er 
russen. Alkohol teller ikke som riktig 
drikke. Selvfølgelig skal du få lov til å 
drikke alkohol, men få i deg nok vann 
og spis så mange sunne måltider når 
du kan. Unngå å bli for full, spis og 
drikk vann!
l Ikke klin og ligg rundt. Du vet aldri 
hva motpartneren har vært borti tid-
ligere. Og du vet ikke om han/hun har 
noen sykdommer. 
l Tilkall/oppsøk lege snarest dersom 
du eller en av dine russekamerater 
har symptomer på sykdom. Hvis det er 
hjernehinnebetennelse er det viktig å 
komme raskt til riktig behandling.
l Ta deg tid til å sove ut! Kroppen 
trenger å få hvile, det styrker mot-
standskraften. Får du ikke nok søvn, så 
får du også dårligere immunforsvar.

l Kle deg godt. Selv om alkoholen 
etterhvert vil få deg til å føle deg var-
mere, så skader ikke en ekstra genser 
eller strømpebukse/tights under dres-
sen.
l Pass på hverandre. Om noen 
drikker seg for fulle, sovner i bussen/
bilen/skogen eller gjør noe de kanskje 
ikke burde, si ifra til personen eller 
noen andre. ALDRI gå alene på treff!!
MEN
l Sist men ikke minst: Ha det GØY! 
Russetiden er noe du får opplevd kun 
en gang i livet, så gjør max ut av den. 
Dra på alt, møt så mange nye mennes-
ker som mulig, fest så mye du kan og 
kos deg gløgg i hjel, MEN LOV MEG EN 
TING ALLE SAMMEN!! VÆR FORSIKTIG 
OG PASS GODT PÅ HVERANDRE!!

Isabel Brødsjø Tunali

Legens ord og tips gjennom russetiden!

Prevansjonssjefens ord
Kjære Prevensjonssjef jeg er en Gutt på 18. Jeg ble tatt i ræva i helga etter en veldig 
lang natt på byen og mistenker at jeg har fått aids hva skal jeg gjøre?
- Hiv og hoy

Heisann, dama mi har blitt gravid og vil ikke ta abort. Hva skal jeg gjøre? Vil ikke bli far enda.
- Hei det er mange unge som finner seg i denne situasjonen, det er viktig at du må respektere 
valget hennes, dette kan være vanskelig. Midlertidig anbefaler jeg deg å puste dypt inn og ikke 
få panikk, gå inn på Sas.no og finn en løsning som passer for deg. God tur!

Hei hei, gjennom hele forholdet til meg og kjæresten har vi bare hatt sex med hverandre. 
Hvordan kan det ha seg at jeg har fått en kjønnsykdom?
- Da anbefaler jeg deg å revurdere forholdet ditt og kanskje spurt typen om 
han har tatt en dukkert i noen andres dam ;)

FAKTA
Hvis du har en kondom i lommeboka vil den minske evnen til å beskytte i løpet  
av én måned fordi kroppsvarmen bryter ned gummien. 

Det tyske ordet for prevensjonsmiddel er Schwangerschaftsverhütungsmittel,  
innen du er ferdig med å uttale ordet, har du ikke bruk for det lenger.

Å stirre på kvinners bryster kan føre til at du lever lenger! Så gutter bare  
se på brystene til damene og damer ikke ta det personlig vi vil bare leve lengre ;)

Vanja liker det best uten kondom
Sperm kommer ut på 45 kilomter i timen så det er lett for den å komme opp  

 livmorshalsen. Så kjære medruss vi kommer bare til å oppleve russetida en gang,  
gjør alt du klarer, ta kongla, ha sadosex, få en Blow Job, gi et slikk, men ikke  
glem den jævla kondomen, eller andre prevensjoner. Det er faen ikke gøy  
å fortelle til barnet om 18 år at det ble lagd i skogen mens faren sveipa deg  
med en lærpisk. OG HUSK NEI ER NEI!

Forresten hvis du endelig får sjansen med den digge læreren du har våte drømmer om, ta den sjansen  
i russetida fordi nå er skolen over kids<3 

Spesielt deg Magnus, bare synd ho bor i Hønefoss. Hvis dere trenger kondomer i russetida så bare spør meg <3 
Tok egentlig bare den jobben for å vite hvem som hadde sex til hver tid ;)

XOXO Prevensjons sjef <3
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Endelig kom fredagen, og vi; Hanna, Hege, Ane, Hedda og Maiken var klare 
for pubrunde! Ikke seinere enn 15.30 møttes vi på Stoppen med høye forvent-
ninger- noe alle barene levde opp til! Vi så frem til hyggelig betjening, gode 

samtaler, mye latter og liv, og ikke minst- MYE GRATIS ØL! 
Pub-runden viste seg å bli enda bedre for hver pub vi besøkte, da også med 

enda litt mer alkohol i blodet for hvert besøk. Vi endte opp på Jensemann 
                                            til slutt, og tok kvelden klokka 20.  

                                                                                  Rimelig vellykket pub-runde!

«VIRUSS»
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                                                                                  Rimelig vellykket pub-runde!

Stoppen var første stopp for kvelden, og man kan trygt si at 
de satte en rimelig høy standard!  Vi blei møtt med et smil fra 
de bak baren. Kristoffer varta opp med fem ulike øl og gav oss 

en innføring i alle de forskjellige typene. Vi fikk alt fra caribisk til belgisk øl i ulike varian-
ter. Et stort pluss for god service! Ølet var god, og inneholdt mange forskjellige smaker. 

Interiøret i baren er særegent og inneholder blant annet en haug av måker og tomme 
whiskey-flasker i taket, noe vi liker! Den store verandaen på utsiden gjør det enkelt å ta 
litt frisk luft når det trengs, og store muligheter for å spy over kanten. Middels rølpefak-
tor, men på lørdag øker denne naturligvis. Her finner du alt fra alderen 18-50+! I do-kø 
møter du alt fra fulle 40-åringer til kåte 18-åringer.

Etter en del slurker av godt øl fikk vi beskjed av Kristoffer om å forsyne oss med pizza, 
da det ikke er bra å drikke på tom mage. Enda en grunn til at denne puben får 6/6 ølglass 
på skalaen! Pizza er alltid bra! På Stoppen er det liv og røre. 

  Så: STOPP EN HALV, og ta turen hit! Du vil ikke angre.    

stoppen
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Galeien er et sted for de som ønsker å svinge seg på 
danse gulvet. Stedet har både pianobar og biljard, 
noe som skiller seg ut fra de andre utestedene og 

som øker i hvert fall de unges interesse om å ta turen hit en lørdagskveld.  
Sjefen var snill og grei, og bøy på både øl og pære cider. (+drinker og andre 
typer) musikken var som vanlig- skikkelig partystemning. 5,5/6 i ølkasting. 
God plass både inne og ute med varmelamper. Fett dansegulv, med lys og 
mye musikk. Her kommer det flest unge, noe som ofte resulterer i en litt høy 
rølpefaktor men generelt bra!  
 
   Stort pluss for en engasjerende Arvid i baren!      

En plass for deg som 
ønsker å se en 
fotballkamp 

og ta en øl med kompisene! Et stort pluss 
her er de to shuffleboarda som skaper liv 
og konkurranseinstinkt! Amadeus er ikke 
stedet du drar for å drikke deg drita, men 
absolutt en hyggelig plass, da kanskje 
spesielt for gutta! 4/6 i ølkasting. Vi fikk 
hver vår bringebær-øl! Godt oppsummert 
er Amadeus et lite og bortgjemt sted over 
restauranten El Paso, så her har du lett tilgang 
til både god mat og drikke. Vi anbefaler deg å ta 
turen hit om du er en «rolig» tur ute på byen, hvis du 
ikke er redd for spøkelser så klart!

Lille er plassen hvor 
alle er velkomne!

Vi blei godt tatt 
imot med store smil både fra de bak og foran baren. Vi fikk kjapt 
hver vår øl og hyggelig selskap av andre stamkunder! Plassen pas-

ser til navnet, Lille er kanskje lite, men 
stemninga her er høy! Likt som noen av 

de andre stedene i K-Town har Lille et eget 
særpreg med en egen bildevegg med svart/

hvitt innrammet bilder. Til daglig er aldersgruppen 
på Byens Brune Pub litt over det som går innenfor “unge 

voksne”, men dette er absolutt en plass vi anbefaler alle i alle aldre å teste ut! 
Rølpefaktoren her er til de fleste tider høy, men dette er ingen brems på verken 
kvelden eller stemninga. Lille holder ikke igjen på noe, og en mer gavmild barten-
der har vi vel aldri møtt. Både øl og to gratis shots på hele gjengen leverte med 
glans. Lille toppet kvelden, og ølglasset her ble fylt helt opp. 

Pluss for god stemning, hyggelige folk og 
ingen inngang, til og med på sommeren! 
Deilig veranda hvor en øl kan nytes i som-

merværet. Brygga rett på utsiden gjør det enkelt å spy, og det er god plass på 
doen til enhver anledning. Selv om spørsmålet var der på de andre utestedene, 
så var Jensemann den eneste plassen som faktisk sjekka legg. På Jensemann fin-
ner du alltid en koselig plass å sitte, enten det er inne ved baren, ute i et koselig 
avlukke, eller oppe hvor de også har en egen, liten romantisk veranda perfekt 
til 2-4 personer som gir stillhet og oversikt over kiwi-brygga og bybrua. Og blir 
du lei av dette, så har Jensemann en egen kone, og Kona har et utvalg av gode 
drinker. Rølpefaktoren er minimal. Eneste vi ikke liker, og som gir et lite minus, 
er at det dessverre for vår del er det 20 års aldersgrene her på sommeren.  
 
   Ølkasting: 4/6   

JENSEMANN

LILLE KRAGERØ

AMADEUS

GALEIEN

  Vi gir en klar 6/6    
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R U S S E K O R T

Heisann kjære Kunnskapsminsiter’n vår,

Ja ja.. nå var året straks omme og tross alle odds, overlevde vi. Det var neimen 
ikke lett du! Du tenkte kanskje du var skikkelig lur nå, eller hva Isaksen? Med 
den her fraværsgrensa di. 

Jeg tror ikke jeg gikk en eneste dag uten å høre på at noen klage over fraværs-
grensa. Er det bare jeg som egentlig ikke skjønner noen ting som helst? 

De fleste videregående elever rundt om i Norge vil nok helst be deg om å dra 
rett til svarteste hææælvette. Du har blitt photoshoppa som diktator Kim Jong 
Isaksen og for oss virker det kanskje ikke som om det er så langt fra sannheten. 
Du har fått mye dritt du Isaksen, men du er jo med i Høyre så det er du forhå-
pentligvis vant til nå!

Den jævla fraværsgrensa er det første vi tenker på når vi står opp og det siste 
som hjemsøker oss før vi lukker øynene. Lommeboka er herved for alltid tom, 
fordi alle penga som ikke drikkes opp på byen går så og si til bare legeerklærin-
ger. 

Våre liv er nå blitt mye vanskeligere (selv om vi kanskje tar litt hardere i enn 
nødvendig når det kommer til klaginga) på grunn av disse 10 prosentene og 
drop-out raten har skutt til himmels.

I bunn og grunn er problemet med fraværsgrensa at det er laga av «hvite 
menn som pusher 50» på Stortinget. Torbjørn … du ække Karpe! Get over it!

Men okei, la oss sette dette i et perspektiv. Hva tjener VI på dette, og hva 
tjener NORGE og DERE på dette? Vel, en ting kan vi vel slå fast; det pusher oss 
opp om morran. Og tru det eller ei, men noen ganger er morran ungdommens 
verste fiende. Kanskje kvelden før var litt for tung, kanskje vi satt oppe til 03 
med våre tårn av skolearbeid for å få kravla oss til en ålreit karakter. Her dukker 
problem 1 opp: fåkke nok søvn. Og det er vel alt som trengs, for da har du alle-
rede gjort det. Det er som en sommerfugleffekt, det ene problemet blir verre jo 

mer det er et problem. Minus på søvn, gir minus i konsentrasjon, som gir minus 
i karakterer som igjen gir minus i søvn… hm, festlig, eller hva? 

Jo og ja, dette er ungdommens problem, men du gjør det ikke akkurat lettere 
for oss, Isaksen. Skolen har allerede et høyt press på det å måtte prestere, så 
hvorfor presse oss på det å måtte være til stede? Vi har egne prioriteringer, 
egne grenser og egne mål. Burde vi ikke få lov til å styre vår egen skute, iste-
denfor at du skal være vår kaptein? Tror du det vil hjelpe oss til å utvikle oss og 
finne oss selv? Tror du det vil gi bedre resultater? Hah, tro om igjen! 

Nja, vi elever tjener ikke stort. Vi blir satt i bur som dyr, mister motivasjon og 
lyst. Så hva tjener dere på dette? SCORE, du fikk nettopp JACKPOT i tap! Dere 
mister mennesker, og dere mister oss. Og de menneskene som allerede ikke har 
droppet ut, har mistet motivasjon og lyst, så da henger de vel allerede utenfor 
stupet. Norge mister arbeidskraft, skolen mister elever. VI tjener nada, DERE 
tjener nada. Så hvem vinner? Hvem tjener på dette? Vi er allerede i en evig 
sirkel av forpliktelser og valg, og du setter oss i enda en. Du gjør oss alle til en 
gjeng med tapere.

Så kjære Torbjørn… godt forsøk, men prøv igjen! 

-HILSEN ALLE VIDEREGÅENDE ELEVER 

Et åpent brev til Torbjørn Røe Isaksen
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Fjorårets russeball var en suksess, men det var ingen 
tvil om at årets ball toppet dette. Ballet startet klokken 
18 presist, da kom det noen ivrige russ, mens flere 
møtte opp før nærmere syv. Det var nok flere grunner 
til dette, men Even kan bekrefte at tid til å vorse er 
viktig før selve festen kan begynne! Vår kjære presi-
dent stod i finstasen og tok oss imot i entreen på Villa 
Bergland. Festsjefene fór rundt og ordnet med ting og 
tang, mens resten av russen samlet seg rundt bordene. 
Det var flott oppdekning og de ble tid til smalltalk og 
smisking med de lærerne som hadde turt å komme. 
God mat ble servert og det formelle ble unnagjort, før 
baren åpnet og russen raskt og panisk samlet seg foran 
servitørene i baren. 

Etter den gode maten ble det innsalg av både sang 
og en Kahoot festsjefene hadde ordnet. Dette var en 
sammensetning av faglige, tullete og meningsløse 
spørsmål, som tok for seg alt fra skolerelaterte spørs-
mål til hendinger som hadde skjedd med utvalgte 
medruss. Vår kjære redaktør ble snurt da hun kom på 
en sur andreplass, mens Sofie Løvstad smilte bredt da 
hun ble ropt opp som vinner av Kahooten! 

Emma Rydningen kom med flere flotte sanger, med 
nydelig gitarspill. Russen heiet henne fram, og fikk 
med stor glede tvunget flere sanger ut av henne! 
Ella overrasket oss alle da hun ble ropt opp av 
festsjefene. Hun gikk motvillig opp foran publi-
kum og fremførte «Price Tag», som desidert 
var minst like bra som Jessie J, om ikke enda 
bedre. 

Det var nå klart for kåringer av de ulike 
titlene. Dette ble gjort anonymt, men med litt 
hvisking og tisking rundt bordene. Vinnerne ble 
kåret av en forsamling fulle av latter og sang. Liv og 
Haakon var veldig fornøyde med titlene sine og 
Even prøvde å holde et seriøst fjes, selv om alko-
holen hadde truffet han hardt lenge før klokka 6. 

Idrettsgjengen startet kveldens dans med to 
koordinerte og godt planlagte innslag, dette 
kan Arild trygt bekrefte. Snart var flere av 

russen med. Påbyggsjentene dro starts av hælene og 
svingte seg rundt sammen med både lærere og med-
russ. Det tok ikke lang tid før vi ble danka ut i ringen av 
danseløven Gustav, som raskt og smidig dro fram noen 
klassiske trinn - det var altså ingen tvil om at våre kjæ-
re lærere hadde en hyggelig kveld. Det var ikke bare 
lærerne som kunne danse; Jon Håkons russisk/irske 
dansestil, og Pernille intense zumba dominerte snart 
gulvet. Jonas hadde tatt hatten hennes, som ho fikk 
under kåringen, men ho mente den kledde han bedre. 

Både tiden og dressjakkene fløy utover kvelden. Det 
ble en het dansesteming for noen og en mer avslappet 
forsamling for de som ikke hadde fått ynd-
lingslåta servert enda. Sjur og Sander 
Isaksen levde seg inn i en 
intim pardans, mens 
Niklas og Magnus 
Hegland ikke 

greide å stoppe å shuffle. Det var utover kvelden mu-
ligheter for gruppebilder, men det gikk også et kamera 
rundt som de fleste fikk kloa i, noen blinkskudd ble det 
uansett. Jørgen og Marte sneik seg ut med fotografen 
og resultatet ble flere koselige parbilder. Simen Aas 
gikk selv rundt og knipset mange flotte bilder fra dris-
tige vinkler. Stemningen var på topp, men de optimis-
tiske vorserne begynte nok nå å føle konsekvensene av 
alt for mange shots på alt for kort tid. Erik hadde svidd 
av over 1000 kr, noe han konstant husket å minne alle 
sammen på! 

Lærerne runda av litt tidligere enn resten av russen, 
men alt i alt begynte de første å trekke hjemover til 
mamma og en varm seng i 12 tiden. Det har ikke blitt 
dokumentert når kveldens siste gjester dro, men vi vet 
i hvert fall at de kom seg trygt hjem! Årets russ, som 
fikk oppleve ballet, vil stolt kunne bekrefte at de var et 

bra gjennomført opplegg, 
med god servering, 

nydelig mat og super 
stemning.
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Kåringene:

Intervju av lærerne på russeballet

Vi er enige om at det er synd at ikke flere lærere får oppleve disse flotte elevene! – Kan Liv bekrefteKan trygt si at dere er de beste!  – Påstår Arild, uten et snev av ironi!Eg skal ikkje rangere dikkan, men hadde eg måtte gjøre det, så hadde dere vært på topp tri. – Sier Gustav 
mens han smiler

Hva synes dere om årets russekull?

Ja, det var et bra gjennomført russeball, vi oppfordrer absolutt flere lærere å få med seg denne opplevelsen - det var synd det ikke var flere som kunne komme!  – Sier en samlet gjengJeg fikk til og med applaus under gruppebildet, det er det ikke mange lærere som får oppleve. – Sier Liv med et lurt smil

Vi er ikke redde for å sleppe dette kullet ut i verden,  de har en stor fremtid foran seg! – Avslutter Arild

Ble russeballet en suksess i år? 

Til sammen har vi tre hatt alle elevene i 

russekullet og dere slutter aldri å overraske! 

– Arild 

Dikkan gir ikkje opp, sjøl om det går litt 

trått! – Må Gustav innrømme

Har elevene oppført seg?
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§01. // MINI-BØTTE:
-Delta på Krafttak mot Kreft i regi av 
Kreftforeningen. Bøssene blir utdelt  
ved deltakelse.
§02. // AMENSTY-LOGO:
Stryk på «NEI er NEI» merket fra  
Amnesty på russebuksen.
§03. // ANTIBAC: 
-  Sjekke seg for kjønnssykdommer på et 
legekontor eller hos helsesøster
§04. // ISPINNE:
-Bade i sjøen før 1. mai.
§05. // LINJAL:
-Sitte under pulten en hel skoletime.
§06. // KRITT:
– Kysse en lærer på kinnet
§07. // CHAMPAGNEGLASS I PLAST:
– Reise seg hvert femte minutt i en sko-
letime og rope: «Skål»
§08. // BIND:
- Ta hundre personer på rumpa i løpet 
av en dag
§09. // TAUSTUMP:
– Gå fastbundet til en medruss en hel 
skoledag (armer og bein).
§10. // BANANKLISTREMERKE:
– Imiter en blowjob med en banan  
i timen (med lyder og innlevelse).
§11. // BLOMST:
-Ha sex på skolen
§12. // TRUSE:
-Løpe naken gjennom by-tunellen 
§13. // G-STRING:
– Ha kroppsøving i bare undertøy.
§14. // BOKBIND:
–  Ha en hel skoletime med 1.klasse
§15. // ET KAKELYS:
– Være på skolen hver dag i russetiden 
(skolelys)
§16. // DOPAPIR:
– Be en førsteklassing om å være med 
på do å tisse.
§17. // LITEN BLOMST:
– Ha seksualundervisning for en før-
steklasse, samt demonstrere bevegel-
sene i praksis (gjøres med to eller flere 
medruss).
§18. // KYSSEMERKE PÅ SERVIETT:
– Få et kyss på kinnet av samtlige  
kantinedamer på skolen.
§19. // BRØDSKORPE:
– Gå med brød som sko en hel skoledag.
§20. // EN GRØNN LAPP:
– Lek ”Jeg har aldri” i en klassetime med 
læreren til stedet.
§21. // TASTATURKNAPP:
– Gå til IT-mannen med et dataproblem. 
Ha en pornoside oppe på dataen og slå 
av en prat om nettsiden.
§22. // LEKEDYR:
-Lat som du er et dyr en hel skoledag
§23. // RINGEKLOKKE:
-Ring på 10 tilfeldige husstander og spør 
pent om de vil være med ut og rulle.
§24. // BUSSBILLETT:
-Stopp russebussen/bilen på en busshol-
deplass, tilby å plukke opp en som står 
der, deretter kjør vedkommende dit h*n 
skal.
§25. // ØLKORK:
-Krabb inn i en matvarebutikk og kjøp øl/
cider. Dersom du ikke når ølet/ 

cideren må du be om hjelp fra en du 
ikke kjenner.
§26. // RUSSEKORTET TIL MEDRUSSEN:
-Vær slaven til en medruss en hel dag.
§27. // REFLEKS:
-Ha radarkontroll med hårføner og 
refleksvest. 
§28. // SKJEEN TIL EN 
GODMORGEN-YOGHURT:
-Om morgenen, legg deg inn i sengen 
til moren og/eller faren til en medruss, 
legg deg så i skje for så å vekke dem og 
takke for gårsdagen.
§29. // BIT AV KVITTERING:
-Gå sammen med flere medruss og kjøp 
opp en vare i skolens kantine.
§30. // SIKKERHETSNÅL:
-Be om sex-tips fra moren/faren til en 
medruss.
§31. // ROSA FJÆR:
– Kline med en russ av samme kjønn.
§32. // SEIGMANN/DAME:
– Kysse en politimann/dame på kinnet 
(spør om lov).
§33. // LEKEBRANNBIL:
-Ha sikker sex under menstruasjon/med 
noen som har det.
§34. // UÅPNET KONDOM:
-Ikke ha sex gjennom hele russetiden.
§35. // STJERNE:
– Ha sikker sex i løpet av russetiden.
§36. // GODTERILEPPE:
– Kline med et medlem av skolens 
russestyre.
§37. // CHAMPAGNEKORK:
– Ha sikker sex med et medlem av 
skolens russestyre.
§38. // SIGNERT RUSSEKORT AV 
PRESIDENTEN:
– Ha sikker/usikker sex med presidenten 
Frida.
§39. // KONGLA:
– Ha sikker sex utendørs
§40. // ANAL-KONGLA (SJOKOLADE-
DEKKET KONGLE) :
-Ha sikker anal-sex utendørs.
§41. // BONBON- PUPP/RUMPE:
– Få signatur på brystet (jenter) / 
rumpen (gutter) fra et medlem av Russe-
styret. (Valgfritt om det er på russe- 
dressen eller on the pure body ;)
§42. // RULLEPAPIR:
– Fortelle grove sexvitser høyt i timen.
§43. // KAM:
– Gå til en frisør og spør om assistanse 
til å lage pulesveis.
§44. // BILDE AV BARNEY STINSON:
-The Perfect week: Ha sex med 7 gutter/
jenter på 7 dager. Husk prevensjon.
§45. // BIT AV SJAMPINJONG-POSE:
– Gå til minst 5 fremmede stykker av 
motsatt kjønn og diskuter sopp i under- 
livet i edru tilstand.
§46. // SIGNERT WUNDERBAUM:
– Ha frivillig sex i en russebil.
§47. // KYLLINGBEIN:
-Bit en første klassing i leggen.
§48. // LEGOKLOSS:
-Gi is til barn i barnehagen 
§49. // LOVEHEARTS:
-Være i ett forhold gjennom hele  
russetiden

§50. // ET KAMFERDROPS:
– Rote med en som tidligere har vært russ.
§51. // SOKK:
- Få/gi en blowjob mens du har på 
sokker i sandaler.
§52. // SURSILD:
-Gå tur med frossen fisk i bånd  
i sentrum, og spør etter dyrlegen.
§53. // ROSA PANTER:
- Dra på spionoppdrag i et friminutt. 
«Frys» hvis noen ser deg for så å gå 
videre.
§54. // 2 OG EN HALV SEIGMENN:
-Se en episode av two and half men og 
ta en shot hver gang noen ler
§55. // KONDOMPAKKE:
-Kjøp en pakke kondomer ved hjelp av 
kroppsspråk
§56. // KONDOM:
-Stopp en person i kassen på butikken, 
og anbefal en kondompakke. Fortell alt 
det positive med den. 
§57. // FOTBALL-KJÆRLIGHET:
-Gå sammen to eller flere russ og vær 
sportskommentator for andre medruss 
som har seksuelt samkvem i russetiden. 
Dere skal kommentere og gi tilbakemel-
dinger under akten.
§58. // BARBERBLAD:
-Ikke barber deg noen steder gjennom 
hele russetiden. Vær et hårete dyr.
§59. // SWIX-TUBE:
- Gå på ski til nærmeste vinmonopol
§60. // OPPKLIPT G-STRING:
-Klippe stringen til en første klassing
§61. // FLØYTE:
-Lek hundevisker med hunden til en 
fremmed
§62. // HUNDEBEIN:
-Leke hund på Amfi Kragerø og bit en 
fremmed i foten
§63. // MINIDUKKE:
-Gå med en oppblåsbar dukke på et offent-
lig sted og lat som om det er kjæresten din.
§64. // FEMTILAPP:
-Gi en lap-dance til en første klassing på 
5 minutter.
§65. // VAFFELKJEKS:
-Gå til en kiosk og kjøp en soft-is i vaffel-
kjeks, spør deretter den som jobber  
der om de tror på enhjørninger.  
For å så feste isen i panna. 
§66. // KJÆRLIGHET PÅ PINNE:
-Dele ut russekort til barn på sykehus  
i edru tilstand. 
§67. // VINKORK:
-Drikke en flaske vin på 20 minutter  
( Kan være noe helseskadelig) 
§68. // TORTILLA CHIPS:
-Ha trekant
§69. // YIN- YANG:
-Den skjønner du selv ;) 
§70. //  MOST ØLBOKS:
-Drikk en kasse 0,33-liter på 24 timer.
§71. // LITEN RØD POSTBIL:
-Lei en Postman Pat film og drikk hver 
gang han bom-girer.
§72. // EN KNUTE I SNORA:
-Holde seg våken i 24 timer i strekk.
§73. // BIT AV INNPAKNINGEN:
-Spis seks Marie kjeks på 1 minutt.
§74. // ETIKETTEN: 
-Drikk øl/cider/brus på 0,33Liter, uten 
hender eller assistanse. 
§75. // BIT AV SKILTET:
-Sitt sammen med andre medruss i en 
rundkjøring og ha et skilt hvor det står 
«En tut, en skål»
§76. // TAMPONG:
-Putt to tamponger i munnviken og  
drikk en halvliter øl/rusbrus/brus

§77. // FAKE LEG:
-Kjøp øl/røyk/snus med leg man har 
tegnet selv.
§78. // BADEAND:
-Bad to og to i en fontene og vask  
hverandre. 
§79. // BIT AV CORNFLAKES ESKE:
-Spis en bolle cornflakes blandet med  
øl eller vin.
§80. // SKOLISSE:
-Fotfølg en første klassing i et friminutt. 
§81. // GODTERILISSE:
-Kjør i 30 km/t fra Rema 1000 Kalstad  
til Volum i Sannidal.
§82. // GUMMIHANSKE:
-Ha sikker sex med følgende utstyr på 
deling: Hjelm, kondom, redningsvest, 
knebeskyttere, hørselsvern, vernebriller, 
gummihansker og armeringer.
§83. // HÅNDJERN:
-Ha Fifty Shades of grey inspirert sex. 
§84. // TAUSTUMP:
-Gå med en medruss i hundebånd en  
hel skoledag.
§85. // RØDTKORT:
-Løp ut på fotballbanen/ håndballbanen 
og kyss dommeren eller keeperen. 
§86. // KRITT:
-Camp på lærerens eiendom. 
§87. // PARKERINGSBILETT: 
-Leie en P-plass for en time og sitte der.
§88. // SMINKEKOST:
-Bli sminket av en russ av det motsatt 
kjønn og gå sånn en hel skoledag.
§89. // SMINKESERVIETT:
-Fjern sminken til en i første eller andre 
klasse.
§90. // FILTERET PÅ RØYKEN:
-Spør noen om å bomme en røyk, tenn 
den feil vei og påstå at du har rett.
§91. // VASKELAPPEN PÅ UNDERTØY:
-Gå kommando under russedressen.
§92. // BIT AV BILLETTEN:
-Kysse en dørvakt.
§93. // HUBBA-BUBBA PAPIR:
-Ha en hel pakke Hubba-Bubba  
i munnen en hel skoletime.
§94. // BIT AV EN ORDBOK:
-Snakk et annet språk enn norsk en hel 
skoledag.
§95. // SVØMMEBRILLER:
-Sitt i snorkelutstyr en hel skoletime.
§96. // TIMEGLASS:
-Still klokken to timer fram og lev etter 
den tiden i et døgn.
§97. // BARBIE/KEN-DUKKE:
-Lat som du er en utstillingsdukke  
i et butikkvindu i 5 minutter.
§98. // BLYANT:
-Før logg fra en sen og våt kveld, og 
lever til norsklæreren din for retting.
§99. // PROTEINBAR-PAPIR:
-Dra på treningsstudio, stønn gjennom 
hele treningsøkta.
§100. // BILDE AV WALDO:
Finn Ola Kristiansen! Det bor over 
12 000 mennesker i Kragerø. Ola er en 
av dem. Det eneste du trenger å gjøre  
er å finne ham i løpet av russetiden. 
§101. // SJOKOLADE-GULLMEDALJE:
-Den som får godkjent flest russeknuter 
gjennom russetiden.

Russeknutene
2017
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Russens samarbeid med politiet

11. JANUAR «ALL BLACK»
Denne dagen handlet om å kle seg i sort fra topp til tå. Humoristisk 
nok merket ikke våre mannlige lærere noen forskjell fra dagen før, 
mens våre kvinnelige lærere så det med en gang. 

25. JANUAR «TRENINGSTØY» 
Treningstightsen og joggeskoa måtte på denne dagen, da russen ville 
vise seg fra sin litt mer sporty side.  

8. FEBRUAR «CLASSY» 
Denne dagen kledde vi oss opp i skjorter og var litt ekstra velkledde,  
da temaet var «classy» og den hverdagslige finstasen måtte på. 

8. MARS «BAD TASTE/AFTERSKI»
Denne dagen var det kun fantasien som satte grenser, da det var om 
å gjøre å kle seg så rart og morsomt så mulig. Denne sjansen utnyttet 
store deler av russen, og var godt fornøyde med temadagen. 

22. MARS «PYSJ» 
Pysjen, tøflene og morgenkåpen ble beholdt på denne dagen da temaet 
til russens store glede var «pysj-dag», og vi kunne 
endelig gå på skolen i pysj uten at det var rart. 

Russen har i mange år hatt en god dialog 
og et godt samarbeid med politiet. Dette 
er noe vi er veldig fornøyd med. Politi-
et og tidligere helsesøster ved Kragerø 
videregående skole ble invitert for å 
prate med russen om verdier, sikkerhet, 
problemer mellom russen og de rundt 
oss og hvordan vi kan ha en bra og trygg 
russetid. Dette er noe vi setter høyt 
fordi det påvirker russen, men også de 
rundt oss. I mange år har russen blitt sett 
ned på av gode grunner, men det vil vi 
være med å forandre. Vi ønsker et godt 
samarbeid med politiet, sivile og også 
kommunen. Russetida skal være et godt 
minne for alle, ikke bare oss!

I de fire korte ukene vi er russ her på 
KVGS er det likevel lett å glemme at rus-
setiden ikke var alltid og at det kommer 
en tid etterpå også. For noen er ikke det-
te noe som ligger i bakhodet mens man 
fester som verst. Det er lett å glemme at 
en anmeldelse eller prikk på rullebladet 
gjelder etter russetiden er over også. 

Mange ser for seg at russen er vill, 

ustyrlig, bråkete og rett og slett en pest 
og en plage i rundt fire uker i strekk. Vi 
vil minne på at vi har denne dialogen 
med politiet av en grunn. Kragerørus-
sen oppholder seg sjeldent på offentlig 
eiendom uten tillatelse fra politiet/
brannvesen. 

Det er for eksempel mange som har et 
annet forhold til 17.mai enn det russen 
har. Dette er det viktig fra vår side å ta 
hensyn til. Det er ikke lov å ha kjøretøy 
i 17.mai toget så der går eller sitter vi i 
trillebår ;) Politiet er alltid innstilt på å få 
til en avtale, og det av fungert godt i år 
også.

Politiet er opptatt av å veilede og råd-
føre russen. Både de som sitter i russe-
styret og andre russ har et ansvar for å ta 
vare på hverandre. Politiet er opptatt av 
at vi skal få en fin feiring. Man må tenke 
seg om på hva man gjør og hvem som er 
tilstede. Ting kan få store konsekvenser, 
men politiet er på vår side.

Samtidig som vi har et godt forhold 
til politiet, er også rektor en støtte vi 

russen har. Han er veldig for at vi skal ha 
det morsomt i russetiden, men sier også 
at det er viktig å ikke kløne 
til skolegangen vår pga. 
russetid. Dette vil vi unngå. 

Tidligere år har det vært lite tull med 
russen, og sånn vil vi selvfølgelig fortsatt 
ha det. Skolen er ikke på jakt etter å ta 
russen, men vil prøve på at vi kan løse 
eventuelle problemstillinger sammen. 
Det er forventa at folk oppfører seg 
ovenfor hverandre, både med russen og 
andre trinn på skolen (spesielt første-
klasse). Skolen må tåle litt ekstra, men 
det finnes en grense. Det var også viktig 
for oss å tenke på at det er mange som 
gruer seg til «rød dag». Russen kan gjøre 
ting som er morsomme og som ikke går 
utover så mange på en negativ måte. 

Alt i alt vil vi russen bare si at vi er 
veldig takknemlige for den veiledningen 
vi har fått av politi og rektor. Det er mye 
vi kanskje ikke hadde brydd oss så mye 
om, som de har fått oss til å tenke litt 
ekstra på. 

Like etter nyttår bestemte 
styre seg for å innføre tema- 
dager for å puffe opp skole-
hverdagene fremover mot  
våren. Dette ble møtt med stor 
positivitet og elevene stilte 
gjerne opp til «temadag-
bilde» hver gang. 
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KAI 
Vår kjære 
rektor, du 
virker ikke 
særlig skum-
mel. Om det 
kommer av 
den enkle, 
hverdagslige 
stilen, eller 
det snille 
ansiktet vet 
vi ikke, men 
noen farlig 
mann er du 
neppe. De 
få gangene 
vi ser deg er 
det sjeldent i dress, men det gjør 
ingenting for joggesko og skjorte  
er veldig innafor! Her er det ingen-
ting å ta på, dongeribukse og hvit 
skjorte går til det meste. Du gjør  
en god jobb både med stilen og 
med skolen, dette liker vi!

8. Mars gikk russen med bøsser rundt om 
i Kragerø kommune for Kreftforeningens 
årlige innsamling. Dette er femte år på rad 
at Kragerørussen deltar på aksjon. 

I år vil flere enn 32 500 personer i Norge 
få en kreftdiagnose. Selv 2 ut av 3 overlever, 
er det fortsatt mange som må leve med 
uhelbredelig kreft. I år vil pengene fra årets 
aksjon gå til de som lever med uhelbredelig 
kreft. Russen og Kreftforeningen vil gi de 
med en uhelbredelig kreftdiagnose flere 
gode år med best mulig livskvalitet. 

I fjor samlet Kreftforeningen inn 37,5 
millioner kroner, i år er målet 45 millioner 
kroner. 

I år gikk 54 russ fra dør til dør i store deler 
av kommunen. Til sammen samlet vi inn 65 
440 kr! I år hadde vi også en nettbasert inn-

samling, samt Vipps, MCash og Mobilepay 
tilgjengelig for de som foretrakk det. 

Til tross for snøvær og kulde var russen 
godt fornøyde med den samlede innsatsen. 
Etter to timer med innsamling fikk russen 
mat og drikke sponset av Kiwi Kalstad og 
Campino gatekjøkken. 

«Folk var veldig med på å støtte saken vi 
gikk for. Jeg syntes det er viktig å bidra, og 
det var akkurat det folk gjorde» sier en elev 
i årets russekull på KVGS. 

Aksjonskomiteen var veldig fornøyde 
med innsatsen til alle som var med og det 
endelige resultatet! Aksjonsleder Helena var 
veldig imponert og glad for at vi fikk til en 
super innsamling, og med så god innsats. 

Tusen takk til alle som gikk, og alle som 
bidro til årets aksjon.

Russens aksjon for Kreftforeningen
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BJØRN 
Kragerø Videregående skoles 
personlige superhelt.. eller i hvert 
fall IT-helt. Vi syntes stadig vekk vi 
ser mer og mer blekk på armene til 
denne mannen, i tillegg til å se toft 
ut viser disse hans lidenskap for fel-
tet sitt. Armene hans er praktisk talt 
fulle av obskure og nerdete it-vitser, 
og vi elsker det! Kler seg for det 
meste i svart, og noen ganger i 
shorts hvis været er fint (men de 
snasne legge-
ne fikk vi ikke 
lov til å vise) 
God innsats 
Bjørn, vi liker 
stilen, men 
ingen av oss 
tviler på at du 
eier noe annet 
enn svart. 

IRENE 
Irene er skolens fashionista, eller 
ihvertfall den «over all» best kledde 
på skolen til enhver tid. Dama vet 
å matche og mixe og vi liker stilen. 
Noen ganger ser det kanskje litt 
kaldt ut med kjole på vinter’n, men 
Irene er forberedt på alt slags vær. 
Ikke la deg 
lure av det 
søte smilet, 
Irene er 
ikke sein 
med å fylle 
hverdagen 
med skole-
arbeid. Hun 
ser ut som 
en kunst-
diva, selv 
om hun 
som regel 
holder seg 
til nynorsk 
rettskriving. 

ARVID 
Arvid er skolens eldste klenodium, 
det kan vi se da våre foreldre husker 
den samme stilen. Han holder seg 
godt, selv om han begynner å dra 
på åra – Ikke så rart når han ofte er 
på en aldri så liten løpetur. Arvid 
er typen som aldri går glipp av en 
skoledag! Han er 
glad i striper og 
klær med sterke 
farger og mye 
kontraster, og vi 
må innrømme at 
stilen må være 
mer behagelig 
enn de aller fles-
te. Vi ser også du 
har slengt deg på 
Atles trend med 
sokker-i-sanda-
ler, noe som er 
både behagelig 
for beina og øya! 

LIV 
Vi er ikke 
overraska 
over å se 
denne spre-
ke dama i 
treningstøy 
dag etter 
dag. Det er 
jo ikke så 
rart, «Det 
er fordi vi 
ikke gidder 
å løpe opp 
for å skifte 
hele tiden». 
Riktig sagt liv, + for effektivitet og 
komfort. Dessuten sporter hun, 
muligens enda, en sporty støtte sko 
etter en ulykke. Vi syntes fortsatt 
du ser bra ut, Liv. Muligens legg på 
no glitter eller noe på den skoen, 
kanskje litt farger for å spreke det 
opp litt.

ASBJØRN 
Asbjørn, vi ser hva du gjør. Later 
som du er helt casual, men egentlig 
er du et undercover stilikon. Du  
vet å posere, så + for det. Du ser  
ut som en 
skikkelig 
kragerøfilo-
sof og det  
er jo bra for 
da passer  
du jo rett 
inn. «En 
skikkelig 
Sjåenfant, 
som vi 
stadig ser  
i Gant».

LARS 
Lars er det nyeste og fresheste til-
legget til skolen, og vi må si at dette 
liker vi. En god balanse mellom 
skikkelig hipster og, vel, en tenåring. 
Lars kunne enkelt forkledd seg som 
en av oss, men ikke la deg lure! Et 
stort + for å 
bringe noe nytt 
til en ellers trøtt 
skole. Vi liker at 
du leker med 
fargene, og du 
matcher bra! 
Vi mistenker at 
du henger mye 
på Løkka eller 
Angst, for det 
ser ut som du 
er snytt ut av 
Grünerløkkas 
heteste hipster-
område! 

ANN KARIN 
Ann Karin, tidligere «first lady of 
Kragerø». Stilen til hennes holder 
et høyt nivå, kanskje ikke så rart når 
du må holde standarden til Kåre 
Preben, som går i dress hver dag. 
Hun går sjeldent i annet enn merke-
klær, ofte med en matchende jakke. 
Du kler stilen og du kler din mann. 
Tommel opp fra redaksjonen!

Gjennom- 

snittskarakter av  

alle lærerne: 5/4 

(Hint, hint! Verste  

karakteren)

(Krafttak  m
ot kreft)
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DåpDåp

I lang, lang, lang tid før dåpen hadde forberedelsene vært 
et eneste jævla kjør for presten vår, Marie. Selv om ingen 
klarte å samle hjernecellene lenge nok til å gi presten lua før 
dåpen, gikk det likevel på magisk vis. Marie lina opp med 
kors, litt godt i flaska og cirka 1000. poser med luer i. Makan 
til system har vi aldri sett før. Likevel møtte ca. halve +/- rus-
sen opp, og det er jo ikke så rart etter en litt fuktig helg i Bø 
hvor russen klarte å drikke opp alkohol til ca. halve pengene 
i olje fondet her i landet. Marie ropte russen opp i grupper 
og russen spant rundt før de drakk opp 0,33 cl med øl eller 
cider (Bortsett fra Sandra som helte ut «bare litt» fordi 
hun ikke ville ha øl i håret …buuuuu!) De som ikke klarte å 
fullføre hele jævla boksen på 10 sekunder fikk resten helt 
over huet. Etter det fikk de slengt lua på hue, og da følte 
hele gjengen seg som skikkelige russ. Noen var ikke fult så 
fornøyd med navnet de ble tildelt, men pytt sann. Dåpen 
var relativt fort over, men folka koste seg likevel. Festen 
varte og rakk. Vi fikk til og med rulla og bada litt før klokka 
slo 00.00 og det offisielt var 1. Mai. Russen forflytta seg litt 

rundt om i Kragerø etter det og mange av oss 
havnet på Tangen hvor vi tenkte å feste 

med bobilfolket, men de var ikke kee-
ne på det. Kan du tro det?  De fleste 
endte opp på Galeien eller i grøfta 
ca. 02.00. Dåpen og dag nummer 
tre av fyll for de fleste var en suk-
sess. Tusen takk til Marie for at du 

sørga for at vi leverte inn luene og 
takk til moren til Marie som hjalp til å 

skrive på alle luene. 

Vanja Olsen: ”Bare” kozaMagnus Hegland: SpiraltrappaPernille Kvilaas: InsponilleKristófer Norgulen: KjeglaNicolai Dalen: Jeremy Clarckson Sander Isaksen: KukkenHenrik Nordheim: SpyrikkTerje Holte Robertsen: GubbenMagdalena Święs: CougarJørgen Røneid: Nure

Årets 10 beste navn, utpekt av presten selv: 
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Gustav er en lærer de fleste kjenner til. Dialekten hans er lett å kjenne igjen når han 
kommer fra Tørdal (eller et sted oppi der). Mange elever kan trygt si at han tar det pent 
og rolig, og at det til tider går for sakte, MEN han har alt under kontroll. Skulle vi havne i 
en nødsituasjon der vi må holde hodet kaldt og tenkte oss nøye igjennom, er Gustav rette 
person til dette. Han er ivrig på bassgitar, noe vi er veldig glad for! Det skaper liv på skole-
avslutningene. Det hyggeligste med Gustav er at han smiler så bredt når han har fått seg 
ny hårsveis – det legger nok hele skolen merke til!

Som sagt har Gustav alt under kontroll, og vi har etter mye tid sammen funnet noen 
gullkorn. Dette skaper latter i timene men ingen ler så godt av sine egne vitser som 
Gustav selv. 

Etter flere forsøk på å sette opp riktig Pytagoras trekant, 
der Gustav tullet litt med cosinus, glapp det plutselig ut av 

han «Nei! Det e SINUS for svarte!» Helle klassen reagere i 
sjokk av et slikt språkbruk. Dette lignet ikke Gustav vi kjenner. 
Etter å ha forklart oss vanskelige R1 formler avslutter han alltid 

med «Det e ikkje noko hokus pokus»
Isak Valldal spør Gustav en mattetime: «Du Gustav, hva synes du 

om gutter med Uggs?» Gustav svarer deretter: «Nei, jo, øks e jo nyttig i 
nokon tilfeller. Du kan jo bruke den til forskjellige ting. Eg føler ikkje det e 

noko å se ned på i hvert fall. Øks passer vel for alle kjønn og aldre». «Eh, jeg 
mente gutter med UGGS». «Åh, nei UGGS har eg ikkje nokon formening om», 

svarer Gustav litt flau. 

Hørt i trinnet under «Jau, eg har kanskje itte en sånn mopped eller påhenger, 
men jeg har motorsag.»

Før en prøve forklarte Gustav oss det viktigste vi trengte å vite, og konkluderte med at 
«Uten denne informasjonen sitter vi litt i granbaret».

«Nokon hadde fleire skjær i sjøen enn andre», forklarte han oss etter en litt mislykka 
matteprøve. 

Noen kjente sitater:  
«Null deler på null blir tull» 
«Dagens oppdrag» fikk vi stadig høre når han leverte ut matteleksa.  
«Hm… Jau…» var et forventet svar på de fleste spørsmål.

Sitater fra vår kjære matte- og  
naturfagslærer, Gustav Rosland

Smakeriet 2017
Å si at jentene på Smakeriet har 
kommet godt ut av russesanglotteriet 
vil være en underdrivelse. Sangen til 
smakeriet har i motsetning til mange 
russesanger lokalt og nasjonalt ingen 
elementer undertegnede absolutt ikke 
kan fordra (Selv om disse tingene ikke 
merkes noe særlig om man har et par 
innabords). Jentene har fått en sang 
som treffer på de viktigste punkte-
ne. De har til og med greid å få til en 
sang der vokalisten tilsynelatende kan 
synge. Teksten er multikulturell og 
flerspråklig, med et par svenske gloser 
i refrenget, og ikke minste henger den 
sammen. Påbygg begynner å få en god 
russesangtradisjon med Mystique i fjor 
og Smakeriet i år. Så for å være minst 
like multikulturell som sangen er. Keep 
up the good work, onbuild!

Zapoi 2017 Rød italiener
Zapoi er et russisk ord som brukes for 
å omtale den alkoholmisbrukskulturen 
i østblokklandene som fører til at nett-
opp alkoholmisbruk er den vanligste 
dødsårsaken blant menn i arbeidsfør 

alder. Sangene til Zapoi handler i stor 
grad om nettopp misbruk, bare at her 
er det ulovlige substanser (kokain) 
som gjelder. Dessverre har ikke Zapoi 
gjort det like bra i russesanglotte-
riet som ovenfornevnte Smakeriet. 
Teamet bak har, i likhet med altfor 
mange andre, overlesset vokalen med 
overdrevne ekkoeffekter og autotune 
til det punktet at vokalisten nesten like 
gjerne kunne vært google translate. 
Allikevel har låten sin sjarm i droppet 
der tempoet blir skrudd opp noen 
hakk og gir assosiasjoner til speedco-
re-sjangeren. Dette grepet faller i god 
jord hos undertegnede og jeg blir nødt 
til å like den på tross av manglene den 
har i resten av sangen. Zapoi har for 
øvrig en sang til, men av flere grunner 
er denne ikke blitt vurdert og tatt med 
i anmeldelsen av russesangene. 

San Kragerø 2017
Enkelte russegrupper tenker på 
Kragerø kommunes fremtid i valg av 
låtskriver og de velger derfor å søke lo-
kalt talent for å støtte opp om kommu-
nens store og tradisjonsrike musikk-

produksjonsscene. På grunn av deres 
enorme samfunnsengasjement har de 
derfor hyret inn Riasaka til å lage låta 
deres. Og det funker bra. Låta er noe 
enkel og muligens litt plain, men av 
den grunnen gaper den ikke over for 
mye og unngår de vanligste fallgrube-
ne som de fleste russelåter går i. Dette 
er en sang undertegnede kunne satt 
på frivillig i selskap med andre edru 
mennesker uten flau. Og stort bedre 
enn det kan det ikke bli.

Game On 2017
Dette er nok sangen med desidert 
høyest produksjonsverdi av Kragerø-
russens sanger. Og det jeg kan si er 
at låta gjør inntrykk på folk selv om 
inntrykkene kan være vidt forskjell. Jeg 
har forhørt meg med en del personer 
angående denne og mange misliker 
den sterkt. Dette er som regel på 
grunn av at teksten nesten utelukken-
de omhandler navnet på gruppa og 
samtidig kan tyde på en eller annen 
identitetskrise. Selv om mange misli-
ker låta er det og en del som synes at 
den er bra. Dette er sannsynligvis fordi 

utenom teksten er det lite kan utsettes 
på den. Den er rett og slett massiv. 
Fra første sekund blir du møtt av en 
vegg av bass som kan smelte ethvert 
russehjerte om anlegget er bra nok 
og selv om tempoet er relativt rolig er 
intensiteten bra gjennom hele sangen. 
Derfor kan jeg selv om teksten er pas-
se dårlig ikke si at sangen er det. For 
who cares about the lyrics anyways, 
lissom? (Jeg!). Men resten holder så 
bra at jeg ikke kan unngå å si «le chat 
est rouge» Game On gruppa har dess-
uten debutert med flere sanger. Først 
med Pearls of Norway, som var deres 
første dekknavn. Denne sangen man-
gler både tekst og mening. Deretter 
kom de ut med Juicy Torture, som var 
deres andre dekknavn. Vi venter enda i 
spenning på deres avsluttende sang og 
navnslipp og håper dette tar av kaka, i 
motsetning til det de har levert hittil. 

RUSSESANGER har blitt viktigere og viktigere ettersom 
årene har gått, siden de virker som en måte å jevne ut for-
skjellene i samfunnet ved at de som har penger bruker de  

og derfor får de som har lite penger mer i forhold til de  
som betaler for russelåt. Det er Jon Håkon Olsen som har 
anmeldt russesangene. 
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Navn: Zapoi 
Medlemmer: Jørgen, Kristoffer, Sondre, Sander B, Ariel, Magnus H, Sjur  
Bil: Mercedes Sprinter 
Innkjøpspris: Classified 
Totale kostnader: Classified 
Mangler på vrengefesten: Et anlegg som overdøvet vårt. 
 
Zapoi-bilen er en Mercedes fra 1900-tallet, hvor bilens ytre utseende er preget av 
årenes gang. Bilen har en enestående svingradius som hjelper oss frem på de fleste 
steder, mens høyden og formen på bilen gjør at det er fare for velt i enhver rundkjø-
ring. Girkassa er et reint hælvetet, med et førstegir som er alles største fiende. Inte-
riøret er derimot blendene, med blant annet skinnseter laget av kobraskinn. Bordet 
er prydet med patroner brukt under andre verdenskrig, og skaper guttastemning i 
bilen. Lysa i bilen kan gi deg alt fra epilepsi-anfall til følelsen av et horehus i Amster-
dam, noe som passer godt ettersom bilen inneholder en strippestang. Gulvet er av 
den fineste parketten du finner på markedet og er importert rett fra Amazonas- 
jungelen. Bilens anlegg kunne stilt i stand sin egen konsert, og er det mest sexy du 
finner i bilen bortsett fra medlemmene. Med testosteronnivået på topp, entrer vi 
russetida med vodka, camo-gensere og svære biceps.

Navn: Polo 
Medlemmer: Anders, Idar, Odin   
Bil: VW polo 1995 modell. 1,3 54hk  
Pris: 9000,- inkludert omregistrering  
Totale kostnader: 11-12000 kroner  
Mangler på vrengefesten: Bilen
 
Polo2017 består av tre gutter som tok bilkjøpet litt på sparket. To dager før russetida blei 
gutta enige om å kjøpe bil! De leita etter bil på Finn og gikk etter den styggeste de fant! 
Turen gikk derfor til Oslo for å hente en 1995 modell VW Polo! Bilen i seg selv er ganske 
grei med en kilometer på kun 90 000 km. Det som gjør denne bilen enda styggere enn 
før, er takboksen og en god del rust i bånn av dørene! Men det var det som gjorde at 
det blei denne bilen! Jo styggere, jo bedre! Litt spraylakk, så er det i orden! Dagen etter 
kjøpet var det litt mekking! Det blei blå felger, gullfarge på speila og en god del sponsorer 
fra byens firmaer! Ikke så farlig, bilen skal vrakes! Anlegget er heller ikke store greiene! 
Gutta skulle sette inn 4 nye høyttalere, men når en av oss (ikke nevne navn) greide å 
klippe over alle ledningene, trengte vi en annen løsning.... Alternativet blei derfor en 
Bluetooth høyttaler av merker Harman Kardon! Den får gjøre susen! Polo 2017 er klare 
for rullings!

Navn: Game On 
Medlemmer: Stina, Marte, Sofie L, Selma, Elise, Frida 
Bil: Ford Transit 
Innkjøpspris: 55 000 
Totale kostnader: hvem vet? 
Mangler på vrengefesten: Logo på bilen
 
Dette er russebilen som står øverst på tronen, ihvertfall ifølge jentene selv. De har 
tatt med seg alt gullet hjem til perlen Kragerø, og cruiser rolig rundt i byen. De 
tenkte at når de allerede hadde gullbil kunne de kjøre gullfelger også, men nei. 
Det hadde blitt litt vel «over the top». Jentene har jobbet mye med bilen, og lagt 
all sin kjærlighet og tid i den. Hele bilen lakket de gull for hånd, med god hjelp fra 
sine kjære pappaer. Hvis utsiden ikke var bra nok for deg, så er innsiden minst like 
imponerende. Med hvitt interiør og sort gulv, slo de til med et gullbord og jaggu et 
gullkjøleskap også! Litt kald chæmpis må man jo ha. Motoren er det mest fantastiske 
av alt! Med 40 km/t i oppoverbakker suser Game On av gårde rett forbi morra di. 
Russetiden blir rooolig, og jentene gleder seg. 

RUSSE BILENERUSSE BILENE
GAME ON

POLO 2017

ZAPOI
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Navn: Smakeriet  
Medlemmer: Silje, Marlene, Alida, Victoria, Vanja B, Julie   
Merke: Ford Transit 
Innkjøpspris: 30 000kr 
Totale kostnader: 50 000kr 
Mangler på vrengefesten: Sang ute på Spotify 

Smakeriet består av 6 jenter fra påbygg. Det merkes når disse smakfulle jentene kommer 
rullene. Kostnader på bilen har gått med til ulike ting på bilen so har blitt fikset på, forsikringer, 
samt en fet russelåt. Man merker fort at dette er en bil som ikke er fra midt i sentrum! Med 
mye wunderbaum og terninger i vinduet, i tillegg til saueskinn i setene og lysslynger i taket, 
skiller denne bilen seg ut fra de andre. Innvendig er bilen svartfarget med en gul farge som gir 
et spesielt preg. Jentene kjøpte bilen allerede i mai 2016, og har siden det ordnet en del med 
den. Blant annet har de fikset håndbrekket og låsene til dørene. Heldige som de er ble dette 
gratis takket være mye hjelp fra lokale bilkjennere. Det som tok mest penger, sett bort fra bilen, 
var maling og dekor, samt også russelåta. Anlegget fulgte med bilen, og dette er en stor hjelp til 
at blikket blir rettet mot dem når de ruller fra bygd til by.  Smakeriet har også mange gode og 
lokale sponsorer profilert på bilen sin som har hjulpet mye. De har satt mest fokus på utsiden av 
bilen, helhetsutrykket og bra anlegg. Ikke tilstede på bildet: Julie Harkjær. 

Navn: Shameless 
Medlemmer: Maiken, Vanja O, Hege, Sofie H, Hanna, Isabel, Sabine, Ane  
Merke: Dodge Ram 
Innkjøpspris: 49 500 kr 
Totale kostnader: 55 000 + Drivstoff for en liten formue 
Mangler på vrengefesten: Betale årsavgiften  

Shameless-vanen er en gammel Dodge Ram fra 1988, så fra neste år av er denne bilen veteran. Det er 
dessuten en skikkelig jentebil. Det merkes på interiøret. Innvendig er bilen hvitmalt med svart gulv. Den 
har et fint sølvtrekk på alle de 8 sitteplassene, sølvdekkete koppholdere med hvite perler, puter i sølv 
og lilla trekk og en egen stjernehimmel dannet av små lysspotter i taket som lyser i hvitt og blått. De 
har selvfølgelig også sørget for at putene har logoen til gruppa på. Logoen finner man også flere steder, 
både innvendig og utvendig på bilen, sammen med en rekke sponsorer. For å virkelig markere at disse 
jentene heter «Shameless», har de klistret opp navnet sitt på veggen i sølv-bokstaver, og har dekorert 
rundt med russekort fra dem selv. Da medlemmene var på leit etter et EU-godkjent glis, var de opptatt 
av at bilen skulle være mest mulig gjennomført, slik at det ble minst mulig arbeid for dem selv. Selv om 
prisen var dyr, var det verdt det mener jentene, da det eneste som måtte fikses på var et par belter 
og litt maling her og der. Bilen er nå derfor plettfri for feil og kjører som en Gud. De eier ingen skam, 
verken overfor miljøskadene de påfører eller den bokstavelig talt den skamløse selvpromoteringen de 
bedriver. Jentene har satset mye penger og tid på det innvendige og utvendige av bilen, og mer skal det 
bli, for bilens rulleturer blir ikke akkurat billige. Bilen er en godbit for øyet, og med musikken på for fullt 
og plassene ofte fyllt opp, er den store bilen lett gjenkjennelig og ofte sett i Kragerøs små gater.

Navn: Gullkysten 
Medlemmer: Sandra, Tine, Lill Susann, Anna, Juni, Marie  
Bil: Ford Transit 
Innkjøpspris: 52 000kr 
Totale kostnader: 70 000kr 
Mangel på vrengefesten: Bilen, men ikke humøret

Gullkysten består av en jentegjeng på seks, og er nødt til å være vanen med mest 
gjennomtenkt interiør, men minst gjennomført. Da er det jammen meg godt at 
gullkysten eier det beste anlegget med tidenes lasere, røykmaskin, og ekstra sitte-
plasser. Jentene gikk på en liten smell på EU-godkjenninga, da de kun trodde det 
var et blinklys som var ødelagt, og da vrengefesten tok plass var bilen altså ikke 
klar. GK beistet er noe for seg selv, og vi både elsker og hater den. Etter at bare 
installeringen av anlegget kostet 15k, skjønte vi at dette anlegget var i GK style.  
Nå som bilen er ferdig er vi rimelig fornøyde og vi gleder oss til å sprenge tromme-
hinner og få hele Kragerø vgs til å klikke i RT.

RUSSE BILENERUSSE BILENE

GULLKYSTEN

SHAMELESS

SMAKERIET
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Navn: 101 shots 
Medlemmer: Jan Kristian, Pernille, Rikke, Simen H 
Bil: Caravelle 98mod 
Innkjøpspris: 20 000kr 
Totale kostnader: 27 000kr 
Mangler på vrengefesten: Logo 
 
101 SHOTS er virkelig en hjemmelaget godbit. Bilen ble kjøpt i fargen blå og hvit, 
men denne russergruppa har satt sitt RT preg på den og gjort den rød! Så nå er 
bilen klar for 17.mai. Bilen er tidligere brukt av selveste sannidalspresten så den dag 
i har bilen gått fra å være en kirke på fire hjul til å bli en rein party hule. Medlem-
mene på vanen har utallige timer bak seg for å få bilen ferdig, og dette ser vi i bilens 
personlighets trekk. Bilen har allerede gjort seg attraktiv til rulling rundt i sommer-
byen med andre enn bare 101 SHOTS medlemmene. Bilen har en 5 sylindra 2,4 
diesel motor som gir sikker lyd og lite fart. Led-lysa står nesten alltid på selv om det 
er dag og det ikke synes særlig godt. Bilen er lett å kjenne igjen med både den høye 
bassen og den lekre gjengen som sitter inni. Medlemmene er svært fornøyde og 
svært stolte av russebilen sin!

«Fucker du med oss, fucker vi med deg» 
Navn: San Kragerø 
Medlemmer: Niklas, Magnus M, Jonas, Nicolai 
Bil: Mitsubishi L400 `00  
Innkjøpspris: 27 000 
Totale kostnader: 33 000 
Mangler på vrengefesten: Led-lys og en full Nicolai

Gutta på «San Kragerø» er stolte eiere av årets gangster-van. «San Kragerø» gutta er 
kanskje den eneste gruppa som tenker økonomi framfor utseende når det gjelder 
kjøp av bil, og det merkes. Bilen er fæl både utvendig og innvendig, akkurat slik de 
ønsker det. Dette var nemlig et kriterium da gutta skulle kjøpe bil. Anlegget er det 
peneste i bilen og funker utmerket i forhold til bilens størrelse og form. Med et 
interiør som kan minne om en strippeklubb fra 1990-tallet er det enkelt for gutta 
å få damene inn. Bakerst i bilen finner man «hula», som med-russen liker å kalle 
den. I «hula» finner du den såkalte strippeklubben med koselig sofaplass, god 
musikk og jalla led-lys. Turbo, bakhjulstrekk og manuelt gir på rattet gjør bilen unik. 
Bilen er også utrolig driftsikker. Den skuffer aldri og tar gutta akkurat dit de vil uten 
problemer. Konseptet med San Kragerø bilen etter kjøp er gjort på egenhånd. Med 
hjemmemekka logo og sang, ligger gutta på et lavbudsjett. Kanskje det laveste? Det 
blir hvert fall mye penger til overs som gutta kan kjøpe drikke for i russetida!   

101 SHOTS
SAN KRAGEROI

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

www.turer.no

«ViRUSS»R u s s e a v i s a  2 0 1 7

K R A G E R Ø

DÅPEN
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INNSAMLINGSAKSJONEN
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RUSSEBALLET

10-11

Løssalg 50,-
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Sofie Hjetland 
Sofie er skoleflink jente med 
karakterene og framtidsplanene 
på plass. Til tross for at hun i 
hverdagen sitter med nesa i en 
bok, så setter dette ingen stopper 
for helgens festligheter og gærne 
eventyr. For Sofie holder det 
sjeldent med en vinflaske, og hun 
trenger ofte påfyll fra andre utover 
kvelden. Sofie er godt likt av alle, 
inkludert gutta, noe som ikke er så 
rart siden hun viser stor interesse 
til guttene selv. Sofie er en givende 
person og dette er noe som legges merke til både i hverdagslige og 
festlige situasjoner. Sitat: Vakt: «Du kan ikke betale inngang med 
førekort» Sofie: «HÆÆ jo?!»  Member of: Shameless 

 

Erica Vindfjell-Rendtler  
Kommer fra Kragerø bor hos 
sin far. Hun er en kløne, forstår 
ikke alt med en gang, ting går 
litt treeekt, men det går opp for 
henne etter vært.  
Hun er en blid og glad jente men 
hun er ikke så stor men hun kan 
bli sinna.

Linn Silje Andersen Thorsen 
Ho kommer fra kalstad bor med 
sin mor, hun kommer alltid på 
skolen men aldri hel. 
Det er alltid noe som ikke 
henger helt på plass, plutselig 
er det en fot, så en arm, osv..  
å sånn baller det på seg, en 
skikkelig ulykkesfugl.  

Benedikte Gundersen Lund  
Kommer fra Sannidal, å hvis du 
sier ho er fra Farsjø får du nesten 
bank. Hun er en veldig snill og 
morsom jente, det er en og bli 
glad i for å si det sånn, denne 
jenta her er helt rå.  

Nikoline wiberg Kvilaas  
Kommer fra Helle, ho som  
alltid kommer med de dumme 
kommentarene som gjør dagene 
så jævli bra. Nikoline er også en 
snill og herlig person som man 
blir utrolig glad i, den jenta er 
helt rå. 

Terje Robertsen 
Terje  liker best å stå på et jorde 
å breke etter krøllete, langulla 
sauer. Terje er en gammal gubbe 
i alder av 17 og nærmer seg  
pensjonsalderen med  
stormskritt.  
Sitat: Nå ska de faen meg få det!

Ludvig Lønne 
Terje har ikke vært edru siden 
første gang han oppdaget  
alkohol i 2011. Han kan sniffe ut 
bamblinger fra en folkemengde 
i blinde. Han har fremmedfrykt 
for alt som ikke er fra Sannidal.
Sitat: Ikke faen!  
Member of: Gutta  

Guro Brendtøy Finsrud  
Guro er faen så sta. Om hu har 
slått seg vrang om noe, så kan 
man bare drite i det.  
Kan glimte til med en smil  
i ny og ne. Men ellers er 
Guro sånn noenlunde grei. 
Sitat: Det her gidder jeg  
faen ikke!

Glenn Ørsvik 
Glenn kjenner ikke til ordet 
«pause». For å lure han til å ta 
en pause må du lokke han med 
en boks G3.  
Sitat: Faen meg opplegg, det  
her har jeg ikke tid te! 
Member of: GAØ Engineering

Jonas Brekka 
Når Jonas kommer på  
sparkesykkelen sin så veit du  
hva slags vending dagen vil ta…
Sitat: Hva er det du driver med?

Birk Tafjord 
Birks livsfilosofi er å gjøre mest 
mulig for å gjøre minst mulig.  
Han mener at «perfeksjon»  
finnes i sitt eget speilbilde.  
Sitat: Jeg er «perfekt»!

Elias Halvorskås 
Elias er den mest drevne  
bakkeløperen Kragerø har sett, 
fordi han har skilte foreldre som 
begge bor på toppen av Sjåen. 
Elias har også en vill skjeggvekst, 
man vet aldri hva som gjemmer 
seg inni der. 
Sitat: Allahu akbar!

Jørgen Aspheim 
Jørgen holder aldri kjeft og trur 
han har greie på det meste.  
Han har påstander som kan 
skremme høyre ekstremister  
og meninger som ville gi alle  
diktatorer gåsehud. Jørgen er  
(av ukjente grunner) den «stolte» 
eier av den mest råtne kebabtralla 
sør for nord-polen (BMW 318is 
cabriolet). Men ellers er Jørgen  
så snill at han lar de fleste  
mennesker være i fred.  
Dyr derimot… 
Sitat: Cab’en ekke rosa!

Mantas Gordijenko 
Mantas er stort sett i godt humør, 
og det merkes ganske lett når  
han ikke er det. Han har enorm 
respekt for seg selv, men for  
andre er det nok i noe  
mindre grad.  
Sitat: Jai putter alle i dassen

Amaile Øyløkken 
Amalie er en snill og god hjerta 
jente som vet og si ifra hvis det 
er noe som hun ikke er enig  
i eller om noe er urettferdig.  
For Amlie er ingen ting halv veis 
men helt perfekt noe som  
gjør Amlie til det perfekte  
medlemmet i GAØ Engineering.    
Member of: GAØ Engineering

Christine Schriwer 
Christine er en ekte 
vest bambling, og det syntes.  
Og som bamlinger flest er ho  
glad i å råne.  
Sitat: Jeg gir faen, ska gå 
2. klasse om igjen.

Sondre Westgård 
Sondre er en Bambling, uten tvil, 
men han passer overraskende 
godt inn i Kragerø med sitt gode 
humør.  
Sondre er den type bamling som 
har skjønt at sthil er noe drit og 
Husqvarna er tingen.    
Sitat: hæh?

Celine Tønnesland 
Celine Tønnesland, også kjent som 
Double D blant sine nærmeste, 
har kanskje KVGS fineste rack ;) 
Det kommer godt med på byen, 
fordi jenta har aldri betalt for en 
eneste drink. Selv om hun kanskje 
ikke skjønner det selv, er hun er 
råtass på flørting. En jente med 
mer energi skal du lete lenge 
etter. På byen trenger Celine alltid 
barnevakt, rett og slett fordi vi er 
redd for at hun skal finne veien 
ned i blindtarmen.

2HEA

2BUA 2PIN
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Niklas Wholenberg 
Niklas Wholenberg eller prestesønnen  
som han bli kalt, er skolens godgutt. Niklas  
vil alle bra og mer omsorgsfull gutt skal du 
lete lenge etter. På fest blir Niklas som  
regel full først og humøret er alltid på topp. 
På byen stopper Niklas opp for å prate med 
alle han ser, det blir derfor lite tid til  
dansing. Niklas fant tidilgere dette året sin  
prinsesse Emilie til stor fortvilelse for dere  
jenter.  Også guttegjengen har fått merke  
dette, Niklas har nemlig blitt Kragerøs  
største tøffel og har sjelden tid til å henge 
med noen andre.  Utenom skole, jobb og  
kvalitetstid med Emilie er Niklas svært  
opptatt av trening, du finner han ved på  
Family der Biceps curl er favorittøvelsen.   
Sitat: Er hos Emilie  
Member of: SanKragerø

Magnus Hegland 
Magnus Hegland eller Hønefossgutten som 
han blir kalt, er skolens bodyguard.  
Magnus er ikke redd for å sette noen på 
plass om nødvendig, derfor er det nettopp 
han du vil omgås med. Ingen kødder med 
vennene hans, om det er på skolen eller 
på byen er han aldri langt unna. Han er 
ikke den mest skoleglade eller skoleflinke 
men mister ikke humøret på skolen av den 
grunn. Leter du etter Magnus finner du  
han som regel på treningsstudio og gjerne 
med en kompis eller muligens i Hønefoss …. 
På byen er Magnus alltid på vakt, oppstår 
det en krangel eller slåsskamp er han  
kjapt tilstede for å ordne opp eller muligens 
delta om sjansen byr seg. Damer er ikke 
noe problem for denne hunken, men han 
setter alltid kompisene øverst.  
Sitat: Skal du ha bank eller?  
Member of: Zapoi 2k17

Hanna Lønnerød Torp 
Hanna er en jente med en sterk personlig- 
het og klare meninger. Er det noe hun ikke 
liker så kan du banne på at du får høre det. 
Hun setter skolearbeidet høyt opp på  
prioriterings-lista, (nesten) like høyt som 
kjæresten Jonas. Hanna har alt under  
kontroll, og det meste er planlagt ned til  
siste minutt. Selv med en stright hverdag  
sier Hanna aldri neitakk til en fest.  
Der varter hun opp med ulike drinker og  
er solist i en rekke sanger. Hun er et  
arbeidsjern både på skolen og i jobben,  
og pengene hun tjener går av til sparing for 
framtiden. Denne blandingen av festlig,  
arbeidsomme og meningsfylte personlighet,  
samtidig som hun er inkluderende, gjør  
Hanna til en morsom og glad person 
som er likt av store og små.  
Sitat: «…Jonas…» 
Memeber of: Shameless 

Helena Holte Bustrak 
Helena er ei jente som er god tvers  
gjennom. Når du møter på denne jenta,  
vet du at du møter et stort smil. Prøver du  
derimot å føre en samtale med ho, kan du 
like gjerne gi opp. Mest sannsynlig sitter  
ho med mobilen i hånda og tankene en  
helt annen plass, enn samtalen du prøver  
å føre. Korker ser hun ikke poenget med,  
noe som ofte ender i masse søl, en liten  
diskusjon og en lattermild historie. Så pass 
på flaskene deres når dere er i nærheten 
av denne jenta!  
Sitat: «likjer du ikkje bacon?» 

Haakon Westgård 
Haakon eller the fap-king som han i det 
siste blir kalt! Haakon er en blid og kjekk kar 
som er så stolt av kroppen sin. Man ser ikke  
Haakon gå forbi et speil uten å stoppe å 
flexe de store deilige musklene sine.  
Han er hard på flaska som de fleste  
bamlinger er, og sier ikke nei til shots! 
Denne gutten hadde med seg dame hjem 
i jula, men har nå ikke fått seg noe høns 
siden nyttårsaften og det er en av grunnene 
til at han blir kalt Fap-king. Han bor i Bamble 
og kjører med sin mor til skolen hver dag.  
Sitat: Du er tøff på avstand. 
Member off: Bamble-runkeklubb.no 

Anna Utkvitne 
Anna er en rolig, men crazy jente.  
med tinder som hoved-app på mobilen,  
er hun alltid klar for nye eventyr.  
Å komme på kanten med Anastasia  
er alle jenters mareritt. Anna er pen,  
hard og barsk på utsiden og myk,  
snill og god inni på innsiden. 
Member of: Gullkysten 2017

Elise Minde 
Elise er den jenta du aldri har klein  
stillhet med. Skravla går i ett, og ikke  
bli overrasket om du hører den samme 
historien et par ganger. Fylla skjer ikke  
ofte, men når det først skjer så smeller  
det som regel. Kommer ho seg så langt 
som til byen derimot, kommer hun som  
regel gratis inn og blir der i 5 minutter  
før ho vil hjem igjen. Hjemmefester er  
et denne jenta lever for.  
Member of: Game On 2017

Marte Skoglund Lieberg 
Med sine 159 cm over bakken er Marte  
likevel en av de raskeste du finner på  
Håndballbanen. Ho tåler ikke stort på fest,  
så det tar ikke lange tiden før du finner  
en drita Marte dansende på gulvet.  
Marte er alltid blid og fornøyd, men er 
søren ikke redd for å si meningen sin  
hvis hun mener noe er feil.  
Medlem av: Game On 2017

Juni Groven Klausen 
Denne jenta har et utseende andre jenter  
drømmer om og gutter sikler etter.  
Med det fineste smilet og den hyggeligste 
personligheten blir hun godt likt av de  
fleste. På byen sjarmerer hun alle, og det 
er ikke sjelden ho får en drink eller to  
spandert på seg. Lokalkjendis er hun også,  
med grit gruppetimer på Family fitness!  
Medlem av: Gullkysten 2017

Selma Wåsjø Hansen 
Selma er en jente som alltid har rett.  
Er du uenig med Selma, skal jeg love deg 
det ender opp med at du har feil. Hun har 
alltid en god latter på lur, det er ikke kødd, 
Selma ler hele tiden. Dama trives på  
håndball banen og det er ikke så rart!  
Hun er ofte i godt humør med mindre  
det har noe med dugnad å gjøre, det er 
nemlig ikke noe for Selma. På fest har  
hun allerede erfart både oppturer og  
nedturer, og hun har hvertfall lært  
at noen ting skal ikke skje igjen! 
Medlem av: Game On 2017

Stina Marie Vågsland 
Stina er en jente som sjarmer enhver i 
senk med en av de herligste latterne og en 
ordentlig Bostrak dialekt. Jenta tok nemlig 
med seg venstre slegga og fløtta fra Bostrak 
til Kragerø. Ved siden av Håndball på fritiden 
går energien til tinder og nye matcher der. 
Ser dette fjeset kjent ut har du enten sett 
det i kassa på Bostrak bens eller tinder. 
Member of: Game On 2017

Frida Brøsjø 
Frida er russepresidenten og dermed også 
russens øverste sjef. Denne jenta driver med 
ballsparking på fritiden og har allerede  
opplevd engelsk liga, hun har nemlig spilt  
for det kjente laget Burton Albion. Det er  
ikke bare engelsk liga denne jenta brenner  
for, Obos ligaen varmer også hjerte. - Men, 
fotball er ikke den eneste sporten hun  
mestrer, i helgene imponerer denne jenta  
guttene med sine spreke danseferdigheter.  
Er det noe denne jenta lurer på vet alltid  
mamma Hilde best. Ellers er dette en jente 
med et stort smil, en latter som raskt  
smitter, rett og slett en god jente. 
Member of: Game On 2017

Sander Sterner Brekka 
Sander er en real pappagutt som har vært 
så heldig å ha bodd i alle de fineste husa  
i Kragerø. Et av kriteriene for denne  
statusen er jo selvfølgelig at sleiken skal 
sitte som ett skudd, noe den så definitivt 
gjør. Han har mange gode egenskaper,  
men språket er ikke en av dem. Han sliter 
med å bli forstått til sin fulle fortvilelse,  
han snakker som en 10 åring med dysleksi. 
Om vinteren finner du han i bakken og om 
sommeren i familiens shteke kogg med  
en kald en i hånda.  
Sitat: ”Er det Brekka design elle?”

Kristoffer Haugen Pedersen 
Kristoffer er en snill gutt, men når han  
befinner seg på håndballbanen skal han  
sloss med alt og alle. Han forstyrrer aldri  
klassen for meste parten av tiden dupper  
han av, men har tungt for å innrømme det.  
Selv om han satser stort på håndball- 
karrieren er han ikke redd for å ta seg  
en hard kveld på byen. Det er enten alt  
eller ingenting med Kristoffer. Han er 
også en smule kjent i Bærum. Kristoffer  
nyter sommeren sammen med gutta, men  
herjer også på Carlsen Fritzøe. Vil du ha en  
handy type er han mannen for deg.  
Sitat: ”Fyttihælvette å sinna jeg er”

Jørgen Røneid Larsen 
Jørgen er guttas bakmann og stopper alt 
som kommer mot han. Det er faktisk kun  
en person som har fått hull på han,  
nemlig den fryktede helsesøstera. Jørgen 
skyter rett fra levra med de sjukeste  
kommentarene blant gutta. Det blir  
sjelden en diskusjon med Jørgen, for han 
er for det meste enig noe som igrunn er 
ganske deilig. Han har sin egen timeplan  
og kommer på skolen akkurat når det  
passer han. Som oftest finner du Jørgen  
med ett smil om munnen og en  
heftig latter. 
Sitat: ”Nå skal jeg hjem”

Sondre Beck Muffetangen 
Sondre er den største vimsen i Kragerø,  
og vet sjelden hvor han befinner seg.  
Han har et stort sovehjerte, og med det 
kan han sovne hvor som helst og når som 
helst. Sondre går som regel rundt i bar 
overkropp, noe som ikke er så rart når 
kroppen er som hugget ut av granitt.  
På stoppen er det fullt kjør frem til klokka 
1, da vil lille Sondre hjem å busselalle.  
Når det kommer til klesstil gir han  
fullstendig faen. Hvis han ikke er halvnaken 
går han for det meste i joggebukse og 
hettegenser.  
Sitat: ”Gutta, skal vi kjøpe RedBull?”  

Lill Susann Bentsen 
Lill bedre kjent som tasty Lill er russestyrets 
festsjef og skolens Kim K. Denne god- 
klumpen er en jente full av latter og du  
møter henne alltid med et smil.  Kjenner  
du igjen ansiktet til denne jenta har du  
enten møtt henne på byen eller tinder.  
Lill er nemlig ikke sjenert på byen, og det er 
ikke så uvanlig at hun stadig skaffer seg nye  
bestevenner i løpet av en tur på byen. 
Lill er alltid hard på rødvinsflaska og det  
kommer gjerne opp igjen enten om det er  
frivillig eller ufrivillig. Det er heller ikke sjeldent at denne jenta skader 
seg i fylla, eller blir syk i tysktimene hvertfall når vi har presentasjon 
eller prøve.  Ser du en jente i hvit bukse rulle over veien kan du være 
sikker på at det er Lill.  
Member of: Gullkysten

Camilla Knudsen Tørresen 
Camilla er en jente som irriterer seg over 
hver minste lille ting som smatting og 
neglebiting, men ho er også født med 
den egenskapen at ho fort blir blid igjen.  
Denne jenta’s drøm er å en dag kunne  
kjøre sin egen Volvo og i baksete ha en 
haug med unger. Som du sikkert skjønner 
så har denne jenta fremtidsplanene klare. 
Camilla er festens skravle bøtte og slår 
gjerne av en prat og er du heldig får du  
se hennes store og flotte bak.  
Member of: Vandrer russ  
Sitat: «Herregud» «Det er bortkasta 
penger om man bare blir brisen»  

3PBA&PBB
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Alida Nilsen 
Alida er en jente som sjarmerer guttene  
på byen med sitt sjarmerende, flørtende 
blikk. På fest disker hun opp med sine 
selvlagde drinker som alltid blir en slager. 
Russenavnet, Sweet Lemmen,  
representerer denne jenta i et nøtteskall. 
Hun virker som en liten, uskyldig jente  
men har et voldsomt temperament. 
Sitat ” Fyfaen jeg klikker” 
Member of: Smakeriet 2017

Vanja Holm Bergmann 
Vanja er en super lat person, med mindre 
du tar nett shopping som trening. Skifter 
samtale emne, like fort som en ny snus 
henger ned på tenna. 
 Selv mener Vanja EG E BEST I ALT,  
noe som egentlig ingen er enige i. 
Sitat: ”Eg e best” 
Member of: Smakeriet 2017

Jomar Sandåker 
Jomar er en koselig fyr som sier JA til  
det meste. Han er aldri sur og mener  
at alt fikser seg! Ingen tvil at han er  
ekte viking siden han fullfører  
#noshavenovember hele året.  
Jomar er en bananfreak. Hvis du  
ser en skjeggete fyr som går fra Kiwi  
med bananer i posen er det Jomar. 

Erik Marigaard 
Erik kommer fra søskenflokken Tåtøy og 
mener han likner på Kygo. Han har alltid 
ett smil om munnen og snakker med alle 
om alt. Viktig tema på fylla er kolesterol  
og trening, noe både vi og mødrene våre 
har hørt alt om. På stoppen finner han 
gjerne en dame i 40 åra som han kan ha 
som samtalepartner resten av kvelden.  
Han har kontroll på de rikeste og hva alt  
og alle er verdt, kameratene hans finner  
du på Forbes. Erik er guttas godgutt og 
han er det aldri noe tull med, han har  
det største hjertet og er ikke redd for  
å åpne det.  
Sitat: ”Hei jeg har høyt kolesterol.  
Mitt navn er Erik btw.”

Madeleine Nielsen Winger Hangaas 
Madeleine er virkelig er god som gull -  
alt må være gull og glitter for vår fashion  
diva. Hun er en ekte partygirl som alltid  
sørger for at de spontane reisene blir  
minneverdige. Det kan være lett å  
sjarmere Madde i fylla, grunnet hennes  
fantastiske ølbriller. Hun er definitivt en  
man kan regne med kommer med de  
beste “alternative” problemløsningene. 
Med de mange crazy ideene og  
påfunnene å komme med (som ikke alltid  
er like gjennomtenkte), sørger hun likevel  
får at det alltid blir gjennomført.  
Størrelsen har ikke noe å si for denne 
jenta. Hun har orda på rett plass i kjeften,  
og er ikke redd for å prate for seg.  
Uansett hvilken som helst sprø situasjon  
man kan ende opp i, vil Madeleine alltid være der for vennene sine. 
Sitat: «Life is hard, you know», «The struggle is real” Natt til 17.mai: 
Venter på t-banen natten lang, mens hun hører på podcaster og har 
dype tanker om universet.

Rebekka Nilsen 
Rebekka Nilsen er ei sterk og god jente, 
med hjertet 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.  
Sitat: «Hvor mye er klokka??» og «Nå er det snart pause!» 

Julie Harkjær 
Julie er en supernørd med stor Ø. 
Leter du etter en festglad nørd med  
åpent hus er dette rette jenta.  
Digger Harry Potter like mye som en 
knakende god kaffekopp med en  
liten dert hot´n sweet.  
Sitat: ”Herregud så harry” 
Member of : Smakeriet 2017

Victoria Eskilt 
Victoria er en jente som lever sine  
festglade ungdomsår fullt ut som en  
full sjømann. Bortskjemt er hennes  
mellomnavn, noe hun merkelig nok er  
stolt av. Luksusfellen er rett rundt 
hjørnet. Godt humør og en mester på 
flørtefronten gjør henne til en ordentlig 
babe-magnet.  
Sitat: ”Hvor skjer det?”  
”Kan du gi faen”  
Member of: Smakeriet 2017

Sander Skauen Isaksen 
Sander, også kjent som `Kongen på 
havet`, er en gutt som egentlig ikke bryr 
seg om noenting. Dette gjelder helt til 
Morganflaska blir tom, da tar følelsene 
overhånd. Det positive ved Sander er at 
jentene vet hva de får, hvor han alltid 
gjør det beste han kan få til. Sander går 
forøvrig sine helt egne veier for å oppnå 
gode karakterer på skolen. Dette gjør 
han ved å følge sin helt egen døgnrytme 
og livsstil. Om sommeren jobber han 
som postman hvor han cruiser rundt 
blant øyene i Kragerø i sitt fine antrekk. 
Sitat: ”Jeg gir vel faen”

Marie Garstad 
Marie er ei jente som trives best i  
Vest Bamble, hvor country blir spilt  
på full guffe og stemninga er på topp.  
Og dukker det opp en fest er hun ikke 
snar med å bli med! Hun liker seg best 
sammen med gutta og og gutta digger  
og være sammen med Marie.  
Marie er rett å slett en ekte bygde  
jente fra selveste Vest Bamble.

Silje Nesland 
Silje er en jente som lider av en  
diagnose, kalt ungdomsdemens. Hun  
er veldig stolt av muggene sine, og sin  
heite 98’er rumpe. Hun elsker oppmerk- 
somhet, spesielt fra de litt eldre guttene.  
Hun liker å ta lederrollen, særlig på fest,  
hvor hun som regel er den første som  
synger, og den som synger høyest.  
Sitat: ``Kjære vene``   
`Èg veit ikkje heilt eg`` 
Member of: Smakeriet 2017  

Magdalena Ewa Swies 
Magdalena er kjempesøt, men faen så 
badass. Alkoholtoleransen hennes er så 
høy at det er mer sannsynlig at hun får  
sukkersjokk enn alkoholforgiftning når  
hun drikker (det kommer nok av de polske 
genene). Hennes største ønske er å være 
bakgrunnsdanser i en av paradise Iselin  
sine musikkvideoer.  
Toppfart 120km/t

Jannicke Oppebøen Asaen 
Jannicke er ei snill og søt jente som elsker 
å spre glede, men hvis prøva kommer 
tilbake med en karakter under 5, keep  
your distance!! Hun er ei hardtarbei-
dende jente som bruker mye av fritiden 
på jobb,  
så vil du få med denne jenta ut må du  
finne frem kalenderboka. Jannicke har  
alltid et smil og en tørr vits på lur, og hun 
har aldri et vondt ord å si om noen.  
Ser du en krølltopp med hvite klær og  
macen i hånda komme gående er det  
nok Jannicke du ser!  
Sitat:’skal du ha tacobaguette idag??’

Idar Beylegaard 
Idar er en likans kar, som kan det meste 
innen mekanikk og motorer. Men når  
det kommer til vanlig skolefag, som 
Norsk og Historie er han ikke like  
interessert..  
Når skole/sove dagen er over, bærer 
det hjem for å game. På veien må han 
innom Kivle for å handle inn en god  
del smågodt til kveldens gaming. 
Folkene som ser han på butikken må 
tro at han handler inn til årets barne-
bursdag. Idar har også en bil som han 
ikke har stor tro på. Kanskje ikke veldig 
rart, etter at den tok kvelden etter en 
liten tur til Drammen...  
Men Idar mekker biffen og den er vel 
snart på veien igjen.  
Sitat: «Bab?» 
Member of: Gaming, Volvo og Spar Kivle. 

Marlene Johansen 
Marlene er en jente som ikke lar seg  
bli tråkket på (tærne), med mindre du  
treffer henne på dansegulvet hvor 
hun slår til med noen fete mooves.  
Søker du en vill danseløve er hun  
rette jenta! Hun er en laidback person,  
men takker aldri nei til en fet fest.  
Sitat: ”Jeg må ingenting jeg” 
Member of: Smakeriet 2017

Mareie Brajkovic 
Mareie Bjarkovic/Brajkobitch/Braute-
bitch.. en jente med mange navn.  
Som regel befinner hun seg enten  
begravd i en haug med lekser, eller på  
Tretten med typen. Helst skal hun pushe 
fraværs grensa til max for å tilbringe  
bareen dag til med «loverboy», men det  
går bra fordi Mareie har stålkontroll på  
karakterene. Hvilket er vanskelig å tro  
på ettersom hun sover både hjemme,  
på buss/trikk/tog og i de aller  
fleste timer.

Oda Werner 
Oda ser ut som et evig spørsmåltegn,  
men ikke vær redd hun kan nemlig slå  
deg rett ned om du tar det opp.  
Du finner henne som oftest på Family,  
hvor hun trener omtrent dagen lang.  
Selv om hun er liten, er hun overraskende 
sterk. God kondis har hun også, men det 
er ikke så rart siden hun og ex’n bruker 
hver fest til å løpe etter hverandre i  
timevis.  

3REA
Sofie Sneve Løvstad 
Sofie er hva du kan kalle en skikkelig 
babe. Med kropp som en gudinne og 
hjerne som Einstein er denne jenta 
drømmedama til de fleste.  
Siden de fleste liker henne har hun 
også valgt å teste ut litt av hvert før  
hun nå har slått seg til ro med sin kjære.  
Hun arbeider hardt og står på og får til 
det meste, utenom på komme på tiden 
da.  Det klarer hun ikke.  
Medlem av: Game On 2017
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Simen Jensen 
Simen aka Jensen er en liten gutt med  
periodiske humørsvingninger. På fest er  
Jensen en skikkelig fredsmekler, som skal  
hjelpe alle som krangler om de minste  
ting. I tillegg er han veldig påpasselig at  
ingen ødelegger eller setter fyr på ting på  
fest. Selv om Jensen elsker å hjelpe andre  
til å gjøre de rette tingene er han en  
skikkelig rulebreaker selv. Han eier en  
reinsdyrflokk som han er veldig glad,  
spesielt når han kan slakte de og tjene  
Cash money.  Simen spiser nesten ikke mat, men hvis han plutselig 
for lyst på sjokoladebolle kan han gå ganske langt for å få tak i det.   
Member of: 101 drama, og sameklubben

Nora Hegland 
Nora er en petit jente som har satt seg store  
mål, men utfører disse med glans. Altså, liten  
jente, store mål. Ikke rart at denne jenta er  
skoleflink når begge foreldrene er lærere og  
har derfor gode muligheter til tips og hjelp.  
Hun er heller ikke redd for å si rett ut det hun  
mener. Nora har tørrere humor enn Sahara og 
en smittende latter, derfor klinger denne jenta  
godt sammen med Fredrikke og hennes tørre  
vitser. Denne søte jenta finner du ofte på Spar.  
På lørdagskveldene tar hun seg gjerne en tur  
ut med venner, selv om alkoholen stort sett  
har blitt hjemme.  
Sitat: «Det er litt sært/rart, da»

Hege Hommeland Sørum 
Hege er en aktiv jente med en travel hver- 
dag og fullstappet timeplan. Hun er klassens 
fashionista, og pengene fyker ut før de har  
kommet inn på kontoen. Selv om Hege er  
superbusy tar hun livet med ro og lever i  
nuet. Det er ikke sjeldent at denne jenta  
prioriterer power-naps over skolearbeidet,  
og derfor blir skolebøkene ofte lagt på hylla  
og jobben gjort i siste liten. Utrolig nok 
fungerer denne taktikken utmerket. Det er  
heller ikke sjeldent at denne jenta kommer  
for seint til alt, selv om hun ligger i 20 km/t over fartsgrensen på  
veiene. Vinen er ofte sett i Heges hånd og hun henger på Stoppen  
med venner i helgene. Sitat: Oss: «Hvor er du?» Hege: «Hos“Tine”»  
Member of: Shameless 2017

Maiken Sandberg Ørjansen 
Redaktøren selv er klassens effektive og er  
alltid tidlig ute med innleveringer og prøver.  
Det høye tempoet stresser mildt sagt resten  
av klassen, i hvert fall når karakterene er noe  
Maiken kan smile fra øre til øre av. Denne  
jenta er en treningsfreak, og gleder seg mer  
enn noe annet til milla. Maiken tjener også  
godt med cash money fra diverse jobber,  
men pengene forsvinner like fort som de 
kommer. Maiken er en lesehest i hverdagen, 
men i helgene kommer partyløven fram.  
Hennes faste venn på vors er Passoã, og med et par glass av dette  
innabords er det ikke sjeldent at hun inntar dansegulvet. Du finner 
henne på Galeien hvor hun gjerne byr deg opp til en dans eller to.  
Sitat: «har så mye å gjøre i helga… men seff, er med ut jeg» 
Member of: Shameless

Simen André Hjortland 
Simen eller pæra som han blir kalt, han er 
skolens dramaking! Han elsker konflikter 
som han regel alltid vinner! Når Simen 
drikker tar han den helt ut! Du ser han aldri 
kose seg med en pils! Galeien er stedet for 
Simen, der får han vrikket på hoftene og 
svettet ut skjorta og dressjakka si!   
Member off: 101shots, Drama 101,  
Slutty is new black,  
Luftskyteguttagarasjeklubben

Jonas Aas 
Jonas er en av de sjeldne! Denne gutten  
har ikke bare baller, han har også enormt  
mye energi. Når Jonas får noe alkohol i  
blodet så tar det ikke lang tid før man ser  
han hive seg ut på dansegulvet, der han 
holder ut i 5 min. Han har bodybuildere  
som hjelper han om han er i fare på byen. 
 Ingen tuller med Jonas. Denne gutten er  
også veldig skoleflink. Han er en liten  
frekkas når det gjelder karakterer, noe  
som er positivt når han skal bli tannlege.  
Denne kjekkasen blir ikke damene lei av. Humøret hans er alltid på 
topp, eller ihvertfall nesten til enhver tid. Rett og slett en ordentlig 
godgutt. Han er også veldig snill og omtenksom når det gjelder andre 
rundt seg. Sitat: Magnus kan du banke Henrik for meg? 
Member of: tannlege, San Kragerø. 

Henrik Norheim 
Henrik aka Heinrich er alltid den siste som  
kommer inn døra til klasserommet når 
timen begynner, hvis han kommer i det hele  
tatt. Har han ikke kjøpt sin faste dose med  
transfett, er det mest sannsynlig at han vil  
komme til å gjøre det i neste friminutt. På  
fest lever Henrik etter to ting: «Go hard or  
go home», eller «jeg har ikke penger».  
Sistnevnte inntreffer oftest hvis festen har  
spybot. På fritiden er Henrik en skikkelig  
arbeidskar som av og til jobber på Carlzen Fritzøe. Når han er på jobb  
får vennene hans ofte snap der han klager over et eller annet. Når du 
ikke finner Henrik på jobb, finner du han fort i senga si, der han  
tilbringer 2/3 av livet sitt.   
Member of: Drama 101, slutty is the new black 

Ariel Brendalsmo Orellana 
Ariel er en eksotisk gutt fra Vestheia, som  
aldri sier nei til en tur på byen.  
Han har som regel med seg en sixpack med  
tubbis som alltid blir tom. Han er født med 
ski på beina, og har vinteren som sin  
favoritt sesong. På sommeren liker han å  
drive med øyhopping, hvor han tar en  
grundig sjekk av sommergjestene..  
Ariel sier han er 19 år, noe vi ikke er helt  
sikre på siden han nekter å vise oss passet  
sitt. Ariel er for det meste en rolig gutt,  
men når han spiller FIFA så kommer det  
frem ett temperament uten sidestykke.  
Sitat: ”Hæææ?” 

Tara Meneeley 
Tara er utrolig snill, omtenksom og  
imøtekommende (om det ikke er en del  
av skuespillet hennes da). Tara er en  
veldig flink actor på deltid. Ute på byen 
er Tara glad, pratsom, men ikke få 
forhåpninger om å få henne med på et  
ons, hun er nemlig en prippen luremus. 
Tara nøler ikke med å gi ut falsk tlf  
nummer dersom du spør. (Så kan kanskje 
være lurt å sjekke det ut på 1881 før du 
ringer/melder) Fint oppsummert er Tara  
både gledesspreder, målbevisst, utrolig 
klønete/vimsete, positiv og best av alt en 
ubeskrivelig god venn å ha.

Rikke Kittelsen 
Rikke Kittilsen er den gale kattedama med 
Audien i høygir. Hvis du trenger positivitet  
i livet ditt er dette jenta å snakke med. Med  
et stort smil og tørre vitser får hun frem  
latter hos de fleste. Å starte en diskusjon  
med frøken Kittelsen er ingen god ide,  
spesielt når det kommer til dyrevelferd.  
Listen up boys, denne jenta er singel og  
hun er lett å finne enten på vors eller inne 
på Galeien med snapchat i hånda og  
kalinka flaska langt nede i magesekken  
allerede. Det er bare å følge det lange brune håret og den spretne 
rumpa. Hvis du er interessert i en festglad og sprudlende jente,  
så er Rikke den du leter etter.

Maxime Munch 
Maxime Munch aka Sommerfuglen; Den 
høye tynne gutten bakerst i klasserom-
met, joda det er han. Denne gutten sier 
ikke stort når du ikke kjenner han så 
godt, men hvis du møter han på byen er 
sjansen stor for at dere ender opp med 
en dyp intim samtale grunnet hans solide 
empatiske evner. Du vil definitivt unngå 
å ta han med i taxi båt ut til Jomfruland 
for å hilse på nøkken, for da kan følelsene 
sprudle ut av øyene hans. Dessuten er 
han definisjonen på sarkasme, så det er aldri godt å vite om han 
faktisk sier noe positiv til deg, eller om han vil bryte deg ned.  
Sitat: «Fuck off!»  Member of: Drama 101, Slutty is the new black.

Isak Adrian Wiese Valldal 
Isak er kjent som gutten med skolens  
peneste hår. Det flagrer i vinden og gjør alle  
gutter og jenter misunnelige. Han er alltid  
blid og hjelper alle som trenger det. Isak er  
også flink på skolen, og har noe nytt han  
skal studere hver dag. Han har blitt godt  
kjent i Tigerstaden, ettersom han har funnet  
prinsessa si. På fest ser du han med en  
sixpack TINE melk, som sørget for at  
kalsium promilla alltid er høy. Ved første  
øyekast kan han virke litt som en hippster,  
men det er han så absolutt ikke.  
Isak er bare helt nydelig.  
Sitat: ”Ååhh herreguuuuud”     

Jon Håkon Olsen 
Hvis du lurer på opprinnelsen til Det osman- 
ske rike, eller hovedstaten til Mauritania  
trenger du ikke google det. Jon Håkon, AKA  
snille besserwisser, har nemlig svaret på alt,  
til og med det du ikke forventer! Er du i  
samme kahoot som han kan du være sikker  
på at du ikke vinner. Med sin angeliske  
sangstemme kan du høre han synge på alt  
fra heavy metal til Grand Prix finalistene i ‘89.  
For han er ikke redd for å være frempå og  
sjansen er stor for at du en eller annen gang  
kommer til å høre han forsvare Trump eller Karl Marx (not really).  
Sitat: “For du e den finast e veit.” Member of: Guds barn

Sjur Braatø Gundersen 
Sjur har Kragerøs peneste fjes, ferdig snakka 
Han har støv på hjernen og hvis du sitter  
med beina i sofaen får du en leksjon uten 
sidestykke. Han er glad i vennene sine og  
liker å finne på mye sprell. Når promilla 
stiger kommer danseløven frem, movesa er 
det faktisk et høyt nivå på. Han nyter det  
gode liv blant overklassen der han har lite  
bekymringer. Han er en sportsidiot uten  
like og derfor kan han sitte inne en varm  
sommerdag og følge Tour de France fra  
start til slutt. Sjur jobber også på Kragerøs 
beste isbar og nyter livet der.   
Sitat: ”Ta ett bilde av meg.”

Jan Kristian Foss 
Jan Kristian «Janken», hvis du noen gang  
har Janken på fest hjemme hos deg, burde  
du flytte alle blomstervasene dine, for hvis  
ikke er det fort at han blander seg drinker i  
dem. Han synes nemlig at alle glass er for  
små til hans drikkebehov. Dessuten er han  
levende bevis på at mye trening og god  
helse ikke behøver å stemme overens. Hans  
daglige inntak av sukker ville tatt livet av en 
gjennomsnittlig overvektig person, men 
ikke denne bølla! Han er derimot veldig  
snill med alle jenter, og elsker kvinnedagen, der han fort kommer 
med vafler til sine potensielle makkere. Og fordi han bruker hele 
dagen på serier istedenfor skolearbeid, for han selvfølgelig 6-ere  
i alle fag… Sitat: «Mitt godteri!»  
Member of: 101 Shots, Fremtidige diabetikerforbund

Ella Hughes 
Ella er en av KVGS mest eksotiske  
jenter, med pappa fra vakre Karribien 
og mamma fra mystiske Stabbestad.  
Selv om hun ofte sier hun er for klein  
til å synge foran alle, tar det ikke lange  
tida (og et par øl) før hun drar på med 
noe «Price Tag» på russeball.  Ikke  
bare synger hun på ball, men også på  
jenterommet, dusjen, kjøkkenet, foran  
peisen, på tur og i bil. Hennes attidude  
er større enn det naturlige håret og 
strekker seg lengre enn jenta sjæl.

Pernille Kvilaas 
Pernille Kvilaas er en høylytt gladjente. Som  
Zumba instruktør «she knows how to shake 
that booty»! Hun elsker å henge på Galeien  
i helgene, og det er bare å følge latteren  
hvis du vil finne henne. Med spriten i den  
ene hånden og instagram i den andre, ender  
det ofte opp på Nach. Hvis hun mener at  
hun har rett, så er det «ferdig snakka», og  
gir du deg ikke da, så er det verst for deg.  
TV er et must, nesten 24/7, og snakker du  
om et show så har nok Pernille sett det.  
Hun er en morsom jente å henge sammen  
med, og ler av de teiteste ting.

3SAM

Fredrikke Thoresen 
Fredrikke er klassens super-student og  
hennes store planer for fremtiden ser lys ut!  
Våren har stort sett gått med til opptaks- 
prøver og intervjuer fram til hennes videre  
medisinstudier. Selv om Fredrikke er et  
arbeidsjern, tar hun seg gjerne fri i helgene  
til en REA(L) fest. Hvis du ikke finner denne 
jenta på Galeien, så er hun å bli sett på en  
rekke ulike jobber, hvor hun tjener godt  
med CA$H. Til tross for at pengene håver  
inn på kontoen i store summer, bruker  
Fredrikke disse fort opp på diverse turer 
til Syden, LA og New York. Sitat: «HEGE, NEI!!» 
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Kristófer Ágúst Nordgulen 
Kristófer er en gutt som du som regel 
alltid ser i godt humør. Han kommer 
opprinnelig fra Island, og det er ingenting 
som stopper denne karen fra å gjøre det 
han vil. Det er umulig å la være å høre/se 
denne gutten i nærheten, hvor han alltid 
er den som danser og synger med beatsa 
på hodet uansett hvor han befinner seg. 
På fest er han veldig opptatt av å være 
midtpunktet, noe han også alltid lykkes 
med. Men ikke gi karen mere enn ett 
glass med sprit jo mindre du vil se han ligge på do å spy!! Tinder er en 
app han bruker mange timer på hver dag, og kan selv kalle seg “tin-
derkongen”. Kristófer er også en gutt som du aldri ser i noe annet enn 
merkeklær. “Kjør hardt, kjør stil”. Sitat: “hater når det skjer”  
“Vanja???” “Þú Sérð Það” Member of: tinder & hugo boss

Sehar Ishtiaq 
Sehar er en mystisk, liten skapning, hun 
trår sjelden utenfor sitt eget soverom 
og du ser henne nesten aldri utenom 
skolen eller på Herkules. Jenta har aldri 
jobbet en dag i sitt liv, men bruker gjerne 
penger som om det gror på trær. Jobb er 
æsj, pappa har KÆSH! … men hun leker 
gjerne pirattaxi og elsker å se hvem som 
kan komme seg fra byen til Helle fortest 
mulig.. ender alltid opp i 100 i 80 sona.  

Emma Rydnningen 
«Hvor er egentlig Emma??» Det er  
sjeldent vi vet hvor jenta befinner seg 
eller hvorfor hun ikke er på skolen,  
men som regel er det fordi «alarmen  
aldri ringte». Emma er den som oppfører 
seg mest voksent i vennegjengen, og 
kommer alltid med råd.. enten vi spør 
eller ikke. Emma fungerer både som 
reservemor, -lege, -kone og -terapeut.

Even Olsen 
Even er en glad og sprudlende gutt, som  
er verdens største Skam fan. Even sin 
største drøm er å flytte til Los Angeles der 
han skal nyte livet som millionær palmesus.  
Even er en stor kverulant selv om han  
nnerst inne vet at han har feil, så gir han 
seg aldri. Du finner han ofte på tredemølla 
på Family, der han løper ut alle sine krefter  
– og selvfølgelig sender et tonn av snaps 
om det underveis. På fest er 40%-en alltid 
med, og det er ikke sjeldent at han får 
i seg mer enn det han tåler (det er ikke 
tilfeldig at han ble kåret til «ballets drita»  
på russeballet.  
Member of: Zalando Sitat: Marie?  

Lilli Marie Sørdalen 
Marie er en skikkelig godjente hvis hun 
først har en god dag, ellers er det best 
å holde kjeft. Hun er garantert verdens 
største kverulant, og elsker å ha rett. Når 
Marie ikke kverulerer er hun som regel 
ikke å få tak i etter skolen i og med at 
hun tar den daglige powernappen. Marie 
finner du på Spar Kivle, eller hjemme i 
senga med Netflix, og når mars måneden 
kommer har hun det ekstra gøy da favoritt programmet paradise  
hotell begynner. Når Marie drikker er ho enten «helt» edru, eller 
kanon dritings, og hvis hun drikker prosecco blir det som regel  
alternativ nr to. Det som skjer etter proseccoen er at Marie brekker: 
kne, øre eller ryggen og må dra til legevakten.  
Member of: Gullkysten Sitat: Skjerp deg, Even. Er du dum?

Tine Waage 
Tine er tidenes største Harry Potter fan,  
og ønsker seg alle romanene.  Denne  
jenta må være den mest stressa personen 
på hele VGs, så fort det kommer en liten 
prøve er livet over og ut. Når Tine ikke er  
stressa, liker hun å slappe av sammen  
med katten sin Myrtel foran peisen der 
hun enten leser en bok eller ser på  
The Kardashians. På fylla har tine alltid  
med seg rødvinsdunken eller flaska, en  
time senere på vorset ser du hun enten danse eller halvsove borti 
sofakroken. I løpet av by turen er det ikke sjeldent å se Tine danse og 
synge når det er pianobar. Dagen etter er hun ofte å se over doskålen 
etter en hard natt på byen. Member of: Gullkysten 
Sitat: Skal du ha burrito eller?

Stine Bjørshol Rønning 
Stine aka Stinus er verdens mester i å 
sluntre unna prøver og fremføringer  
eller slå av en hvit løgn, men kommer  
seg likevel gjennom skolen utrolig nok.  
Stine er aldri redd for å si meningen sin, 
og skal alltid ha rett.Stine er en jente  
som alltid har en sjuk historie og inni  
mellom litt juicy gossip, som hun med  
glede forteller vennene sine. Som en  
kort oppsummering så er Stine en  
person som man alltid kan le og ha det gøy med.  Denne jenta er en 
som aldri går glipp av en tur på byen og slenger seg mer enn gjerne 
med. Stine er enten å se med spritflaska i hånden eller en Schmetter-
ling riesling, etter hun har tømt flaska er det fort gjort at hun  
begynner å twerke litt. Member of: 99’erne Sitat: GOD DAMN IT

Hedda Gundersen 
Hedda er alles mamma. Hun slayer fuck- 
boy sveisen bedre en fuckboy sjæl. Det er 
ikke sjeldent hun blir spurt om hun enten 
er feminist eller lesbisk, fordi hun kom  
hjem fra USA med kort hår og ikke er  
redd for å gå uten bh. Hedda passer alltid 
på at alle drikker vann og at alle kommer 
seg hjem etter byen (OBS! Dette gjelder  
som regel kun Frk. Celine Tønnesland)

Isabel Brødsjø Tunali 
Isabel aka Issa er en jente fra stedet  
Kroken, eller bedre kjent som “der ingen  
skulle tru at nokon kunne bu”. På fest  
finner du henne enten på dansegulvet  
eller i en krok hvor hun synger country- 
sanger. Til tross for at hun ofte tar avstand  
fra alkohol så byr denne jenta på mye liv  
og et sprudlende fest-humør! Når hun  
ikke er på fest tilbringer hun mesteparten 
av tida si i armkroken til kjæresten hennes, Sander.  
Sitat: “Skal du på Treungfestivalen eller?” Member of: Shameless

Ane Knudsen 
Ane er en omsorgsfull jente, som passer 
på at alle har det bra. Ho har klare menin-
ger om ting, og er derfor en person som 
er flink til å ta ansvar. Du finner henne 
bak kassa på Spar. Fremtidsplanene er 
klare, og snart er flytter hun til Stavanger 
med sin kjære Magnus. Ane er alltid klar 
for en fest, og Hot & Sweet’en i hånda er 
humøret på topp.  
Sitat: Serr, er noen med og shotte?  
Member of: Shameless 

Astrid Ellegård 
Astrid er klassens, om ikke skolens, 
flinkeste elev. Karakterene er på topp 
uansett fag. I tillegg til å gjøre en  
kjempeinnsats på skolen, tar hun en 
rekke privatisteksamener hvor  
karakterene stråler like mye som Astrid 
selv. Hun er smartere enn de fleste og 
svært engasjert, så at denne jenta har 
lyst til å bli lektor kommer ikke som noe 
sjokk. Hennes store lidenskap er tysk, 
og det hardeste med tredjeklasse for 
hennes del var å si farvel til tysken med Arvid. Denne herlige og mor-
somme jenta kommer fra vakre Jomfruland, og elsker å være øyboer. 
Løse kuer er ingen hindring! Astrid er ikke den som er hardest på 
flaska - hun er gøyal og sprudlende nok fra før i massevis.  
Sitat: “Åh nei! Hvor er lommeboka?!”  

Nicolai Stålstrøm Dalen 
Nicolai Stålstrøm Dalen aka. Nico som  
han også heter er Kragerøs billeksikon på 
to bein. Spør Nicolai et enkelt spørsmål  
om bil, og han svarer ofte med å fortelle 
hele historien til bilen + litt til. Om du  
leter finner du Nicolai bak pc-skjermen  
eller bak rattet på Volvo’n sin som han er 
så glad i. Nicolai er en godgutt som er 
glad i musikk og bil. Han liker ofte å  
kommentere kompisenes biler ut ifra utseende og  hestekrefter. Noe 
spesielt Niklas og Simen har erfart. Nicolai er også en ekte råner. Med 
bustet bukkeskjegg(geiteskjegg) og Volvo på plass er det få som slår 
han.  Nicolai er kjent for sin gjerrighet og høye pris hvis du skal sitte på 
etter å ha vært på by’n Med en snittpris på 10 kr per meter blir det fort 
lite cash i lommeboka på slutten. På fest er Nicolai vill med Jegern sin, 
får han i for mye hører man ofte: «ET KUK» og «BMW suger KUK»!  
Ellers er det ikke så mye mer om Nicolai, han generelt en godgutt av 
det vanlige slaget  
Sitat: ET KUK, dårlig bil, KUUK, BMW suger 
Member of: SanKragerø 2017, Rånerne, - tha gayboys,  
luftskyteguttagarasjeklubben 

Vanja Olsen 
Vanja er en jente med mye futt i  
helgene, og lite futt i ellers i hverdagen. 
Når skoleklokka ringer ut klokken 15.00 
på fredag tar det ikke lang tid før Vanja 
har funnet fram en ny snusboks og den 
faste vinflaska, pizzaen er satt i oven og 
hun har vors sammen med samboeren 
Jonas. Denne partyløva digger å synge 
høyt og fortelle masse kleine ting hun 
har gjort med kjæresten, og med litt  
innabords legges ikke dette noe skjul på. Du ser henne ofte på byen, 
og hun er prinsessa av nach. Vanja er skoleflink om hun vil, men det 
er ikke sjeldent at senga er litt for god på morran og skolen derfor 
ikke like viktig. Ved siden av skole og fest jobber Vanja på telefon-
selgeren, en jobb hun trives i. Ikke rart hun liker seg der når hun kan 
stirre på kjæresten (som for øvrig er sjefen) dagen lang!  
Member of: Shameless  

Sabine Kristiansen 
Sabine aka Sabbi er en jente du sent vil  
glemme. Hun kommer godt overens med 
alle og enhver, og selv om denne jenta 
ofte kan virke dummere enn det hun 
egentlig er, er dette en del av hennes 
sjarm. Med langt, krøllete hår, en  
smittende latter og en dritlekker ASS (som  
hun ikke har løftet en finger for å få!!) er  
det ikke rart gutter lar seg sjarmere.  
Sabine selv blir sjeldent forelsket, så du må 
være meget spesiell for å ikke bli  
friendzonet. På fest sitter ikke Sabine og  
nipper i vinen, men heller nedpå til hun spyr. «Blir man ikke ordentlig 
full, så er det ikke verdt å dra på fest». Galla er favoritten, og det er 
ikke sjeldent at denne jenta tar turen hit i helgene.  
Sitat: «Jeg skjønner ikke….», «Jeg vil ut til helga»  
Member of: Shameless 

Magnus Kåsa Minde 
Magnus er klassens arbeids og trening-
snarkoman. Han er en kjernekar som 
jobber som en helt! Etter skolens harde 
utfordringer, går han videre fra jobb til 
jobb. Først en tur for å selge noen bøker 
og DAB-radioer over telefon, for så å lage 
pizza til Kragerøs befolkning.  Kanskje han 
til og med får slengt inn en liten trening-
søkt på MOT innimellom! Drømmen er å 
bli eiendomsmegler med utdannelse fra 
BI i Stavanger. Når den er i boks, venter 
det ifølge han selv et funkishus, helikopter 
og flotte biler med Ane! Han har klare meninger om hvordan ting skal 
gjøres og er også en smule kverulant, noe som fort irriterer folk.   
Men mest av alle Ane. Sitat: «Jaja, jobb neste» Member of: Artisti tale, 
pizzabakeren, Mot gym, 50 lapper & dress på skolen.

Ola Gonnar Kristiansen 
Ola Gonnar er en person du sjeldent ser  
gående i gangene på skolen. Han liker  
veldig godt å være hjemme og styre med 
sitt eget. Når han først dukker opp, er det  
sjeldent han følger spesielt med i timen.  
Du ser han oftest sittende i hjørnet hvor  
han dreper tastaturet når han spiller tetris.  
Han er også en luring, han får gode  
karakterer når han gidder og når Kåre  
Preben spør om noe, har Ola alltid et riktig  
svar på lur (selvom han ikke følger med).  
Sitat: “Seeerr” “Jeg pulte morra di i går”  
og “åssen går det egentlig med moren din?» 
Member of: Fucked av fraværsgrensa

Anders Gundersen 
Anders Gundersen er en likanes kar! Og 
livet kan ikke bli stort bedre når både  
fritimer og tacobaguetten er på plass. Han  
er heller ikke sen om å kjøre seg en liten  
kjøretur rundt kroken i stoltheten sin!  
Nå er Anders klar for en russetid, men den  
lange russebuksa blir nok litt i lengste laget 
ettersom Anders går med shorts året rundt.  
Sitat: Serr? Hvorfor fylte/vaska du ikke  
bare på Statoil i stede da?...

Cecilie Møklegård 
Cecilie Møklegård er en jente med en  
sprudlende personlighet og et sjarm- 
erende smil. Cecilie er av den litt sarte 
ariske rase, og elsker Anime. Med en  
blyant i hånden og en kunstnerisk sjel er 
det ikke rart at denne jenta skal studere  
grafisk design. Som oftest ser man Cecilie  
tute rundt i den lille Mitsubichien sin.  
Selv med en jobb ved siden av skolen og  
mye penger på kortet og, er ikke Cecilie  
akkurat den jenta som er mest glad i å  
bruke penger på shopping, men tar du  
med henne en tur til kantina så skal jeg love  
deg at kortet blir dratt både to- tre ganger. 

Sandra Abrahamsen 
Sandra er en av de to festsjefene som har 
sørget for at russen har kjørt seg i løpet 
av de siste månedene. Med nesa i sky og  
kofferten trillende etter seg er Sandra en 
jente du enten liker eller ikke liker. Sandra 
er den lille divaen du møter i gangene, 
som er on point hver eneste dag. Hun 
er snill og god tross attituden og hennes 
kjærlighet for vennene sine er stor!  
Member of: Gullkysten 2017
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Torsdag 13. juli
Kl. 17:00 «Vår klode» av Ellen Bødtker

Kl. 19:00 Miia - Øylarm 
Kl. 21:00 No.4 

Fredag 14. juli
Kl. 15:00 Paus, Kleive & Kwetzinsky 

Kl. 17:00 ViTo
Kl. 19:00 Ine Hoem

Kl. 21:00 Blest 

Lørdag 15. juli:
Kl. 16:00 Pixel

Kl. 18:00 Tom Roger Aadland
Kl. 19:30 Sørgekåpe

Kl. 20:00 CC Cowboys 

I år knytter vi konserter, billedkunst, skulpturer, visuell kunst og 
workshops for barn til årets tema. Vær med på en festival i det 

grønne – «en drømmefestival» som Ellen Bødtker, som har 
komponert åpningsverket «Vår klode» sier. Opplev et bredt musikalsk  

spekter fra kunstmusikk til pop. Fra lokale helter til nasjonalt kjente 
artister. Vi ønsker både store og små velkommen til tre spennende,  

stemningsfulle dager på idylliske Skåtøy.
For mere info: www.skatoyfestivalen.no

Tittelen «Vår klode» er hentet fra diktet «Jeg ser» 
av Sigbjørn Obstfelder, av mange ansett som den 

første modernistiske forfatter i Norsk diktning.
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DITT SENTRUMSNÆRE 
TRENINGSSENTER MED HØY FAGLIG 

KOMPETANSE INNEN ERNÆRING, 
FYSIOTERAPI OG PERSONLIG TRENING. 

KOM OG TREN 
MED OSS! 

FAMILY FITNESS - LØKKEBAKKEN 14 
WWW.FAMILYFITNESS.NO 

TLF: 35 98 84 72 

Følg oss på                     for våre nyheter!
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TAKKELISTE 
Takk til Fredrikke for bildene som ble tatt på halloweenkroa  

Takk til Kåre Preben som tvang oss til å få bedre karakterer, ellers hadde vi stryke 
Takk til Jan Terje for jevnlige håndbakk-matcher og påminnelser om at det 

er viktigere å være elev framfor russ  
Takk til førsteklassingene.. vi veit det var kjipt å bli bitt i leggen men noen måtte det bli 

Takk til Anne Lise for at du tok mastergrad, det gjorde seg i timene 
Takk til Svein for naturfagstimene - aldri har vi kunnet mer om Lars Monsen 

Takk til Liv for at du er verdensmester både i det ene og det andre, enda godt du 
endte opp som gymlærer her hos oss 

Takk til Merete og dine tresko – da vet vi hvor du er til enhver tid 
Takk til Gustav for dine gode gullkorn 

Takk til rektor for at vi fikk et par glimt av deg  
Takk til helsesøster for at du alltid er tilgjengelig  

Takk til Asbjørn for at du stilte så reflekterende spørsmål at selv idrettsklassen ble stum 
Takk til Jan Terje og Arne Fred for at dere er lærere på tur og ikke turoperatører  

Takk til sponsorene som ville støtte en russeavis 
Takk igjen til Røe Isaksen for din gode innstas med fraværsgrensa 

Takk til sokker-i-sandaler-trenden (Atle og Arild) 
Takk til kantina som ga oss mat og tomme lommebøker 

Takk til mamma og pappa for penger til mat 
Takk til festsjefene for så mange og fantastiske russekroer 

Takk til russen som gjorde denne tiden uforglemmelig, 
og noen kvelderumulig å huske. 

Bra var den uansett 
Takk til deg som kjøpte denne avisa.  

Takk til alle for 3 flotte år! 

Takk for oss!

Start tidlig! Men drikk litt av gangen slik 
at drikka varer lengre. Med mindre du 
har ca$h da er det bare å gønne på!

Er du også syk i russetida? Hvis halsen 
ikke klarer å makte spriten, prøv å hell 
det direkte i øya eller smør inn huden 
din. 10-15 min senere og ta-da, du er nå 
drita.

Omring deg med gode venner! Helst 
de vennene som ikke har et problem 
med å holde håret ditt når du demon-
strerer et fossefall uttafor rekka på 
Stoppen. (har du ingen venner, kan vi 
anbefale et skilt hvor det står «Jeg drik-
ker alene» og satse på at noen hjelper 
deg)

Finn et bånd med en karabinkrok (eller 

evt. et tau ellerno) på hvor du kan henge 
alle dine edleste eiendeler. Nøkler, 
lommebok, ørepropper og lommelerka 
kan henges på der om du er oppfinnsom 
nok. Putt det rundt halsen og IKKE MIST 
DET! (kvelningsfare, mulig du burde 
skippe denne om kvelden blir meget 
fuktig. Legg eiendelene dine hjemme)

Få mamma eller bestemor til å sy en 
hemmelig lomme i jakka di slik at det 
blir enklere å snike inn drikke. Det er kan 
være «ulovlig», men samma faen for vi 
er russ!

5 drikketips for en magisk  
(og sikker) kveld på byen!
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«VIRUSS»

Helledussen dere som tiden har gått,

 Store er vi blitt, og vi har bestått.

I godt og i vondt har vi alle stått sammen,

 Og nå er det tid for masse fryd og gammen.

Lange dager med lekser, mas og fjas,

 Stress med karakterer og eksamen, det er «fail or pass».

Selv om det har gått bra,

 Det skal Kragerø Videregående Skole ha.

Er det enkelte ting vi hadde klart oss for
uten, 

 Som alarmen på morra’n når hodet fortsatt ligger på pute
n.

Noen dager tar aldri slutt,

 Da vil de fleste av oss helst si «kutt».

Rasende festlig er det jo når alle jentene 
går sammen på do, 

 Hver gang vi er på byen og har tatt en 
shot eller to.

Endeløse netter blir det jo mange og mye av,

 Men det er slik russen lever av. 

Det er da vi er best,

 For da blir det FEST!

Alle sammen er velkommen på vors

 Bare ikke drikk spriten min for da må vi slåss ;)

Kos og fyll blir det mye av, mens dagen derpå er mer enn hard,

 Helt til dagen etterpå for da drar vi på
 nok en bar.

Siden fraværsgrensa kom og slo seg ned for godt,

 Har en ekstra «fridag» etter fylla ikke v
ært så smått.

Jeg skulle gjerne tatt en eller to,

 Etter helgens festligheter trenger jeg fr
ed og ro.

Om noen måneder skal vi ut i verden,

 Vi ønsker dere alle lykke til på ferden.

Nå er jeg snart ferdig med å snakke,

 Flere av dere har sikkert alt begynt å p
akke.

En ny start kommer snart,

 For mange av oss føles det jo litt rart.  

Neida! vi gleder oss masse, 

 Vi håper bare mor og far gidder å kjøre flyttelasset…



17. maimai
18.00:  Den ivrigste russen møter opp (Sofie H og Even)  
18.15:  Sofie og Even er fulle 
18.50:  Vanja møter opp etter å ha vorset hele dagen 
19.00:  Resten av russen møter opp  
19.12:  Isabel sier ho skal bli drita 
20.03:  Sandra og Sofie L møter opp, har jobbet overtid hos  
 Hege Lier 
20.25:  Sondre setter på Blank Space 
20.35:  Stina lærer bort korttriks  
20.56:  Silje finner ut at hun har glemt alle russekortene sine  
21.00:  Sofie H henter sin andre 3-liters kartong med vin  
21.02:  Henrik spyr på et upassende sted 
21.09:  Erik har kjøpt drikke til Sander I  
21.11:  Henrik ligger pasa ut 
21.12:  Sabine klager på at hun har mye å ta igjen etter  
 kyssesyken 
21.15:  Isabel drikker pepsi max 
21.17:  Tine er ferdig med 3-lites dunken og tar en power-nap 
21.20:  Sjur ligger klissvåt i vannet med klærne på 
21.27:  Hege og Sofie møtes tilfeldig på samme tinder-date  
21.30:  Hanna spretter prosecco nummer 2, forklarer hvorfor  
 det ikke kan kalles champange  
21.40:  Isabel er ferdig med 6 bokser pepsi max  
21.42:  Isak løper for å rekke bussen, men rekker den akkurat  
 ikke og blir stuck i Sannidal.  
21.48:  Isabel drar hjem fordi hun er gått tom for pepsi max 
21.50:  Ella har begynt å synge «Sexy and I know it»  
21.57:  Simen Jensen hjelper alle som har den minste diskusjon  
22.00 Erik sier til alle at han har brukt penger på drikke til  
 Sander I 
22.02:  Marie brekker kneet, må på legevakta 
22.08:  Sander Brekka har dratt på fest med 97erne  
22.13:  Sofie L skyper med typen 
22.16:  Sabine har allerede spydd 5 ganger 
22.21:  Hanna og Sofie tisser for 10ende gang 
22.24:  Haakon har mistet sine grenser 
22.26:  Erik skal ha pengene tilbake fra Sander I 
22.30:  Anders tar en runde rundt Kroken med BMW’en  
22.32:  Hedda løper rundt og passer på at alle ikke drikker  
 for mye  
22.37:  Fredrikke klager på at det ikke finnes sugerør, og reiser  
 for å finne sugereør 
22.40:  Sabine knekker en stol 
22.42:  Astrid sjenker Nora med saft-shots 
22.46:  Janken har atter tømt en flaske sprit og er på jakt etter  
 mer å drikke på 
22.47:  Marie kommer tilbake  
22.50:  Tine våkner 
22.58:  Celines sko, veske og alkohol har forsvunnet på  
 mystisk vis 
22.59:  Celine forsvinner på mystisk vis 
23.01:  Jon Håkon synger for full hals  
23.03:  Henrik våkner og er aggressiv  
23.07:  Fredrikke kommer tilbake med sugerør 
23.10:  Kriss ankommer i helikopter, ble ekstraomganger  
 i Arendal  
23.14:  3ID har danseoppvisning 
23.17:  Selma har sendt 4000 snaps  
23.22:  Lill går rundt og viser puppene til alle  

23.24:  Magnus og Niklas arrangerer badmintonturnering  
23.30:  Maiken skader seg  
23.32: Vanja og Sabine åpner begge sin flaske nummer 3,  
 og humøret er på topp 
23.34:  Sander I sklir i skogen på en hundebæsj og brekker armen 
23.39:  Magnus H legger lite skjul på kroppen sin 
23.41:  Janken innser at det er tomt for drikke, og reiser hjem 
23.46:  Elise har drukket et brett med pepsi max 
23.48:  Ane og Magnus forsvinner sporløst  
23.52:  Stine har tatt på seg skjørt og er i gang med å twerke 
23.55:  Hanna drar hjem til Jonas for å «slappe av litt» 
00.00:  Jon Håkon danser, Pernille blir med  
00.08:  Pernille fortsetter dansen uten Jon Håkon 
00.10:  Celine blir funnet sovende i en steinrøys 
00.12:  Lill lærer Frida å spy 
00.14:  Sehar tekser kvelden bort og spiser pizza fra Hellekora 
00.17:  Ane og Magnus kommer tilbake med russebuksa  
 på vranga  
00.24:  Frida spyr på egenhånd uten Lill 
00.26:  Magnus kommer på at han glemte å skru på pulsklokka  
00.34:  Tine forteller dørvakta hvor slitsomt det er å være  
 populær  
00.41:  Mareie ligger i vannkanten og  påpeker hvilke alger som 
  finner akkurat her på akkurat denne tiden av døgnet  
00.50:  Oda roter seg bort til Sjøbadet 
00.54:  Sondre stikker hjem  
00.58:  Noen er uheldig å griser på skoa til Sander Brekka,  
 hælvetet bryter løs.  
01.05:  Oda krangler med Amir og må reise hjem for å ordne opp 
01.12:  Erik finner diverse gamle damer å snakke med 
01.16:  Anna åpner sin tredje pakke med prince mild  
01.19:  Sofie H prøver å betale med førerkort  
01.30:  Elise ser kvelden via snapchat-kameraet  
01.46:  Ariel inviterer folk hjem til seg 
01.58:  Emma påpeker at avokadoen egentlig ikke er sunn selv   
 om alle vet at hun tar feil  
02.03:  Marie og Erik tar over pianobaren 
02.22:  Nikolai hører på gamle rockesanger  
02.30:  Maiken er på jakt etter cheeseburger  
02.47:  Vanja inviterer alle hjem på nach, ringer Jonas  
02.53:  Jonas sier nei, men Vanja tar med alle hjem likevel 
03.13:  Niklas er forsanger på allsang 
03.27:  Jørgen ser en sprøyte på Gunnars – svimer av   
03.33:  Hegland knuser telefonen til Kriss, han blir fly forbanna 
03.37:  Marte finner Jørgen og gir han en shot for å kvikne til 
04.23:  Isak kom tilbake og gir alle en leksjon om hvordan man   
 fester en «bun»              
05.12:  Sjur og Ariel er fortsatt i storform.    
05.58:  Sofie H våkner opp hos Hege  
06.00:  Hege våkner ikke opp hos seg selv 
06.30:  Russen samles for russefrokost  
07.14:  Fyllesyken kommer hardere enn forventet  
09.00:  «Klare» for tog 
09.38:  Alle prøver å bli kvitt russekortene  
11.17:  Noen har begynt å drikke igjen 
15.00:  Presidenten holder tale 
16.00:  Seriøst, enda et tog??   
18.00:  Russen turer hjemover og legger russelua på hylla  
 for godt.

17.NATT TIL 17. mai


