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Siste året på videregående. «Dette skal bli et bra år,» 
tenkte jeg, da vi startet opp, høsten 2017. Og det skulle 
det bli, også! Vi tilbringer tid sammen med elever og 
lærere vi har kjent siden førsteklasse, får nye venner, og 
deler opplevelser som antagelig gir minner for livet. Det 
er disse årene som skal forberede oss på de neste årene. 
Universitet, folkehøyskole, forsvaret og videre jobb. Vi blir 
en del av samfunnet. 
  I år er det Tina Vildalen og jeg som har fått oppdraget 
med å være redaktører for russeavisa. Slik som jeg tror de 
fleste tidligere år har gjort, kom vi ikke gang før i absolutt 
siste liten, som var kjempesmart. Det var ikke det, i det 
hele tatt, siden man ender opp med å måtte gjøre stort 
sett alt midt i eksamensforberedelser og heldagsprøver. 
Så til neste generasjoners redaktører: Start med en gang, 
ikke vent. Man tror man har så ufattelig god tid, men det 
har man ikke. Hør også på foreldre som maser om  
å komme i gang. De har et poeng noen ganger.  
  Vi hadde jo en jobb foran oss. Vi skulle lage avisen 
«Viruss», slik den har hatt navnet i tidligere år. Slik var 
det altså at de to redaktørene, som også var redaksjonen, 
skulle sette sammen en avis. En skulle nesten ikke trodd 
at det gikk, men her er vi altså! Jeg kan med en gang si, 
avisa er veldig mye jobb for bare to personer, så vi fikk en 
smule hjelp av våre andre styremedlemmer for å få orden 
på mange av deres innspill på både russetid og opplevel-
ser. Så til slutt endte det altså opp med denne papirlap-
pen du nå leser.  
  Jeg vil bare si at det har vært en utrolig opplevelse å få 
oppleve russetiden sammen årets 128 russ! Vi har alle 
stått på de siste månedene for å bli klare for fest, men 
også for de oppgavene skolen gir oss i form av lekser, 
prøver og eksamener. Vi alle har ventet på at pakken 
med russeklær og annet utstyr skal dukke opp i postkas-
sen, der flere har vært overrasket over hvor mye de klarer 

å pakke i en liten plastikkpose. Det har vært forskjell 
på hvor mye penger de forskjellige har brukt, som for 
eksempel alle de som har måttet ut med penger til van, 
eller bil for den saks skyld. Alle har stått på for å samle 
inn alt de trenger for å få en best mulig opplevelse! Og 
her har du som leser muligheten til å få en slags opple-
velse sammen med oss. Du får nå bruke tiden til å se en 
liten oppsummering på de tingene vi har holdt på med 
de siste to månedene.  
  Når vi nå sitter her, rett før det absolutt verste eksa-
mensstrevet, er det utrolig å tenke på at vi snart er ferdig 
med 13 år med skole. For noen er dette bare starten på 
et videre liv med studier, mens for andre er det begyn-
nelsen på et annerledes liv med jobb og kanskje til og 
med familie. Vi kommer nok alle uansett til å se tilbake 
på de fantastiske årene vi har hatt. Da snakker jeg om 
både oppturer og nedturer. Alle vet at skole kan gå beg-
ge veier, og jeg må si at jeg er stolt av å kunne si at vi har 
klart det! Vi har klart å jobbe oss fra fargelegging til kom-
pliserte regnestykker, og nå skal vi endelig få bruke den 
kunnskapen vi har tilegnet oss. Vi gir nå fra oss plassene 
våre i kantina og i sofaene til neste års avgangselever, 
måtte dere bruke dem vel!  
  Så, kjære medborger! Det er vanskelig å vite hva du 
synes om oss, men vit dette: Uansett hvor irriterende vi 
blir, har du antagelig vært en del av den årlige feiringen 
selv en gang. Unn oss denne tiden til å feire slutten på 
det første kapitlet i livene våre. Jeg ønsker også alle en 
fantastisk dag, denne 17. mai. Livet varer ikke evig, og 
ønsk oss lykke til videre! Så jeg sier lykke til, til alle mine 
medelever! Kos dere masse, og god fornøyelse med den 
siste delen av «viruset» dere får en gang i året:  
Russeavisa 2018!  

Hanna Josefine Holtaas Sandaas 

Kragerø videregående har i mange år samarbeidet med Ilula Orphan pro-
gram. Dette er et hjelpeprogram der vi hjelper foreldreløse barn i byen 
Ilula i Tanzania. Vi har sendt alt overskudd fra både avis og revy til orga-
nisasjonen, og har hjulpet til med å bygge en videregående skole med 
blant annet innlagt vann, bibliotek, og idrettsplass. Elever fra Kragerø 

har også vært på besøk hos IOP, og et gjensidig utvekslingsprogram ble 
gjennomført ved at tre afrikanske elever fra skolen i Ilula, kom på besøk 
til Kragerø skole. Samarbeidet er noe vi er veldig stolte over. Det har vært 
lærerikt og vi får mange utrolige historier fra en annen kultur. Ved å kjøpe 
avisa, støtter du altså IOP. 

Overskuddet går til  
Ilula Orphan Program
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Redaktørens ord! 



3

«VIRUSS» 2018

Presidentens ord! 
Nå er vi endelig snart i mål. Siste året på 
videregående har vært slitsomt, som alle 
andre har sagt før oss. Plutselig må man 
bestemme seg for hva man vil drive med 
resten av livet, og det er ikke lett. Det er 
mange veier å velge, og det er ikke enkelt 
å skulle plukke ut kun en ting. Men uansett 
om man skal være lærling, gå på folkehøy-
skole, studere eller ha et friår må vi gjen-
nom en ting først… Natt til 9. april startet 
endelig russetiden som vi har sett fram til 
og gledet oss til lenge. Vi kunne ikke være 
dårligere enn fjorårets 7 russebiler, og slo til 
med 8 i år! Godt over 100 stykker ved Kra-
gerø VGS har vært russ i år, både røde, blå 
og svarte. Selv om vi ikke har hatt så mange 
felles arrangementer er det alltid hygge-
lig å møte en medruss på byen, på skolen, 
på et landstreff eller hvor det skulle være. 
Værgudene har ikke vært med Kragerørus-
sen i år dessverre, og regn på vrengekro og 
russedåp førte til dårlig oppmøte. Russebal-
let var, som de fleste år har jeg hørt, veldig 
koselig og festlig, formen på konferansieren 

Rad 1 f.v: Hedda Holt Kivle, Sandra Mjelland Thoresen, Gunnhild Tellefsen Haugland, Alexander Josef Black, Hanna Josefine Holtaas Sandaas, Tina Vildalen
Rad 2 f.v: Helene Kjærra Williams, Helene Kristensen, Eline Rønning, Sigurd Rugtveit, Jonathan Søby Matsson, Mariell Hagane Johnsen, June Marie Søstrand Eikenes
Rad 3 f.v: Cathrine Brendalsmo Thorsen, Frida Jølle Gundersen, Christina Delesand Blikra, Sander Øygarden, Thomas Andresen Williams, Amir Ayman Jaradat.

Russestyret 2018

trakk opp stemninga godt kan man si! Men det 
er ikke bare drikking og tull i russetiden (selv 
om det er det mange tror), men jeg lover at det 
ligger mye arbeid bak. Hvis man har russevan 
må man jobbe dugnad for å finansiere bilen, 
man må stelle på bilen osv. Å være president har 
vært slitsomt og vanskelig til tider, men også 
utrolig lærerikt og morsomt. Men heldigvis har 
jeg hatt et supert russestyre i år der idrett, sam-
funnsfag, realfag, påbygg og yrkesfag er repre-
sentert. Det har vært små og store diskusjoner, 
men vi har til slutt blitt enige og kommet fram 
til gode løsninger på det meste. Til slutt må jeg 
skryte av at vi ikke bare toppet antall russebiler 
i år. Vi samlet nemlig også inn over 80 000 kr til 
kreftaksjonen! Det er jo ikke til å stikke under 
en stol at man SKAL være bedre enn fjoråret, og 
det klarte vi. Lykke til på eksamen alle sammen, 
selv om det er fristende å ta seg en pause etter 
russetiden må man klore seg fast den siste  
måneden og jobbe så godt man kan. Kragerø-
russen 2018, dere er rå!!!

Gunnhild Tellefsen Haugland 
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I år var det duket for julekro på stoppen! Det var mange flotte 
julegensere, nisseluer og veldig høy musikk! Det var god stem-
ning med masse sang og fulle folk. Alexander startet ballet 
med sang/rap, og siden tok Sigurd over med gitaren sin (uten 
forsterker vel å merke). Han kom seg gjennom en halv sang et 
par ganger, siden han ikke hadde øvd på forhånd. Sangen ble 
avsluttet med setningen «Det var det», som ble besvart av Jonas 
med «Det er det vakreste jeg har hørt».  

  Det gikk plutselig over til stand-up, før det så ble sunget 
Moonmen fra TV serien Rick and Morty (Anbefales, men vær 
varsom for fanbasen). Dette var i begynnelsen bare Sigurd,  
men han ble videre joinet av Alexsander.  
  Alt i alt var det en koselig kveld med godt samhold og  
stemning til taket. Ballongene var selvfølgelig høydepunktet  
på hele kvelden. Folk faller count: 2  

I år har vi blitt nektet å kalle oss for terrorsjef på grunn av at skolen er redd for å få 

negativ omtale i en kv+ artikkel. Den ville jo kanskje nådd ut til en 3 - 4 personer, så 

det har vi full forståelse for at skolen bekymrer seg. Ellers har alt vert som normalt til 

stor ergrelse for førsteklassingene og hvis noen av dere sitter igjen med en bitter smak 

i munnen så kan dere trøste dere med at det bare er 2 år til dere kan ta ut ergrelsen på 

noen nye stakkarer. 

Vennlig hilsen Kosesjefene

Julekro
15. desember 2017

Kosesjefenes hilsen! 
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Som prevensjonssjef for Kragerussen 2018, 
så håper jeg mine medruss har kosa seg! 

2018 russen i Kragerø har opptil flere 
ganger hatt forelesninger om dette med 
prevensjon.

Så hvis du ikke er helt inkompetent så vet 
dere hva som er greit, hvordan forhindre, 
og hva som må til når uhell har skjedd.

Målet i år var 0 sykdommer, og 0 barn om 
ni måneder. Så hvis du ikke tenker deg å bli 
den nye «Mammatilmichelle», eller

starte en ny epidemi så tror jeg vi har 
nådd måla! 

Jeg har alltid vært tilgjenglig med pre-
vensjonsmidler alt fra sorte kondomer til 
kondomer med jordbærsmak, så ikke skyld 
på meg hvis du har drite deg på leggen. 

«June Klok» besvarer spørsmål fra Kragerørussen

Spørsmål:
Hei. Jeg er en homofil gutt på 18, som lurer på 
ting.

Jeg har hatt samleie med gutter før, men jeg 
er det de kaller for aktiv. Altså det er ikke jeg som 
får i senga, men er jeg som gir. Kom så opp i en 
diskusjon med en venn her om dagen, hvor han 
spurte om jeg var jomfru. Og jeg sa at nei, det var 
jeg ikke, men han protesterte da jeg sa jeg var det, 
siden jeg aldri har blitt tatt selv. Altså da er spørs-
målet er jeg jomfru, eller er jeg ikke?

Svar:
Hei, homofil gutt på 18, som lurer på ting. Du er 
så lite jomfru man kan bli

Spørsmål:
Gutt 19 tent på musikk??

Det høres kanskje rart ut, men jeg blir ofte tent 
av musikk. Så lenge det er Svart metall, som i 
harde riff, og satanisk lyrikk, og det er faktisk dette 
som gjør meg tent, jeg vet at dette er et ganske 
ukjent fenomen som har ganske lite publisitet. har 
dere noen studier på musikk som tenner på folk?

Svar:
Hei, gutt 19 som er tent på musikk. Dette er nok 
en fase i livet, som vi alle har. Men jeg kan anbe-
fale Det teologiske menighetsfakultet, der har de 
kanskje noe som matcher dine interesser.

Spørsmål:
Hei å sexe hva er det, kan man si at man har hatt 
sex, hvis tissen gikk rett inn og ut? Og ikke noe 
mer? Eller gjelder det ikke det ikke når tissen bare 
går rett inn og ut??

Svar:
Hei. Jeg vil anbefale å ta et google søk på «sam-
leie», og anbefale å ikke prøve ha samleie før 
2025. Samleie er ikke for alle. P.S. «sexe» er ikke  
et ord. 

Spørsmål:
Hei, jeg har en tendens til å få litt løs mage etter å 
ha drukket Red Bull, hvordan kan jeg hindre/løse 
dette? P.S Slutte å drikke Red Bull er uaktuelt. 

Svar:
Hei Red Bull adic. Du har nok kommet til feil sted, 
men jeg kan anbefale å svelge en pakke med 
Imodium

Fun facts:
 -  98% av alle jenter syntes det er turn off  
  med dickpics

 -  Du kan få klamma i både hals og øyne
 -  Iphone-brukere har dobbelt så mye sex som  

  Android-brukere
 -  Kvinner er mer attraktive under eggløsning
 -  Ingen av Kragerørussen har tatt kongla i år
 -  Har ikke vært klamma-epidemi siden 97 var  

  russ
 - Hvis du er fra Kragerø så er sjansen for at du  

  har rota med samme person som kompisen  
  din, 80% sikker

Og husk NEI ER NEI

Stay clean & healthy,  
Prevensjonssjef June

Russetiden er jo en feiring på at vi nærmer oss 
slutten på 13-års skolegang.  I denne tiden blir 
det holdt store fester og det er mange som  
reiser rundt på treff. Russetiden er en tid som  
vi skal feire og ha det gøy, men får at dette skal 
gå uten altfor mange skader og walk on shame 
så må vi passe på ett par ting. 

Mine beste tips: 
l Ikke ta imot drikke av noen du ikke kjenner  
 og pass på glasset ditt hele kvelden! Man vet  
 aldri hva folk kan putte oppi 
l Klin og ligg rundt men husk, bruk kondom.  
 Man vet aldri, hva den andre parten kan ha  
 vært borti føre deg. 
l Pass på de rundt deg, pass på deg selv. Blir  
 en av vennene dine får drita pass på, vi må ta  
 vare på hverandre.

l Pass på å la kroppen hvile litt i uka og fest  
 hele helga
l Skal du UT å drikke ta på ulltøy! Det er lite  
 kult dra hjem tidlig fra fest fordi man er kald.
l Ikke la øl briller lure deg, finn deg en du vil  
 ha føre du blir får drita, da unngå skammen  
 dagen etter.

Det viktigste av alt: 
Ha det drit fett, kos dere! russetiden er noe man 
opplever engang i livet, gjør det beste ut av det 
og lager masse minner! Russetiden blir bedre får 
alle om man passer på hverandre. Så pass på og 
ha det kult.

Ps: drikk mye 

Legens tips og triks
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Vi kom inn i varmen og ble møtt med flotte 
antrekk og velkomstdrinker, bordene var dekket 
i hvitt og pyntet opp til anledningen. De fleste 
hadde kommet ganske på tiden, klokka 19 den 13. 
januar. Folk satt seg sammen ved bordene, snakket 
og lo mens de ventet på at noe mer skulle skje.  
  Russens antrekk er også noe å nevne. Man kan 
definitivt si at det er noe annet enn en rufsete, 
rød og hvit russebukse, som vi i senere tid skulle 
tre inn i og bruke i over en måned. Derfor var det 
morsomt å se hvordan den kommende russen 
virkelig kunne pynte seg opp. Lange ballkjoler i alle 
slags farger, glitter og stas, sammen med guttenes 
skjorte og slips. Noen bilder kunne man heller ikke 
komme unna.  
  Musikken ljomet utover, bassen dundret, og det 
var bortimot umulig å høre hva som ble sagt med 

Det var på Villa Bergland at årets  
russeball ble holdt. Øyeblikket man 
kom ut av bilen hørte man en fjern 
buldring fra bassen. Det kom til å  
bli høy musikk, det var sikkert.



7

«VIRUSS» 2018

mindre du ropte. Russesanger er noe 
man ikke alltid kan skjønne seg på, 
men de er gøyale (når de blir spilt 
helt ut og ikke endret hvert andre 
sekund, vel å merke). Likevel stopper 
ikke dette folk fra å bli sittende og 
danse. Du leste riktig! De fleste satt 
og nøt musikken mens de veivet 
med armene og sang med.  
  Etter at Lotte har drukket to an-
komstdrinker, og folk begynner å 
bli sultne, reiser Sander seg for å 
holde velkomsttalen. Utenom et lite 
problem med å få russen til å forhol-
de seg rolig i fem minutter, fikk han 
frem budskap om medbragt drikke 
og mangel på kvitteringsrull.  
  Det er så forretten blir servert og 
musikken fortsetter slik den gjorde 
før. Vi har også fått utdelt stemme-
sedler for kveldens kåringer. Disse 
blir skrevet på og samlet inn. Ingen 
videre info blir gitt om disse før mye 
senere på kvelden.  
  Det var etter hovedretten hadde 
blitt servert at elevene fra idrett kas-
tet skoene og stilte seg opp til dans. 
Ikke bare én, nei! Det var flere koreo-
graferte danser som ble fremført for 
resten av medrussen.  Man kunne 
ikke annet enn bli imponert av at de 
klarte å gjennomføre bevegelsene 
iført lange kjoler og dress. Også etter 
desserten hadde blitt servert fikk vi 
enda et par danser fra idrett.  

  I løpet av kvelden fikk vi også vite 
hvem som hadde vunnet kåringene. 
Alle satt spente mens ballets konge 
og dronning ble kunngjort. Det var 
ingen andre enn Arild Weisser og Liv 
Westgård som ble kronet til kveldens 
kongelige. Videre fikk vi Tobias og 
Sandra som kveldens par, Christina 
Blikra hadde kveldens antrekk, Lars 
Moe hadde fått i seg nok alkohol til 
å bli kronet som ballets drita, dan-
seløven ble Helene Williams, Jonas 
Kalmar Rønning fikk tittelen «svet-
tegamer», mens Christopher Bohlin 
ble årets sporty. Vi kan heller ikke 
glemme å utnevne Sander som årets 
konferansier.  
  Etter å ha gått gjennom en kahoot, 
der Henrik ble kåret som vinner, fikk 
vi ballets siste tale. Ikke så mye annet 
enn om noen visste hvordan man 
knyttet et slips. Den endte til slutt 
med at Sander «dabbet» og kledde 
av seg skjorta. Vi er ikke helt sikre på 
hvorfor, men det skjedde i hvert fall.  
  Da klokken nærmet seg tolv, var 
det ikke mange igjen i lokalet, siden 
de fleste hadde tatt med seg tingene 
sine og dratt til byen for å hygge seg 
videre.  
  Tusen takk, festsjefer, for et flott 
ball, og tusen takk til Villa Bergland 
for å få være i lokalet (Maten var 
heller ikke til å klage på (#Hanna-the-
food-critic-2018))!
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§01.// CHAMPAGNE KORK:
Sikker sex med en i russestyre. 
§02.// HVIT CHAMPAGNE KORK:
Sikker sex med visepresidenten.
§03.//KLISTREMERKE FRA BANAN:
Spis en banan erotisk i timen.
§04.//SMOKK:
Klin med en 01. 
§05.//KONGLA:
Sex utendørs. 
§06.//GULL KONGLA:
Sex med presidenten utendørs. 
§07.//LEKE BRANNBIL:
Ha sex under menstruasjon. 
§08.//FIFTY SHADES LOGO:
Ha intens liksom sex med en medruss  
i kantina i 3 minutter. 
§09.//SUGERØR:
Lat som om du skal gi han en blowjob, 
så begynner du bokstavelig talt og 
blåse på`n.
§10.//BILDE AV PETTER NORTHUG:
Ta en Northug. 
§11.//UÅPNET KONDOMPAKKE:
Ikke ha sex i løpet av russetiden. 
§12.//ROSA FJÆR:
Klin med en russ av samme kjønn. 
§13.//GODTERI LEPPER:
Klin med en i russestyre.
§14.//RØD KJÆRLIGHET:
Klin med en frivillig førsteklassing i 20 
sekunder i kantina. 
§15.//OBOY LOGO:
En russejente tar en skje med Oboy 
pulver i munnen, mens russegutten tar 
melk. Så skal det lages sjokolademelk.
§16.//BLÅSKJELL:
Bade naken ute.
§17.//TUSJ:
Få signaturen til en i russestyre på 
brystet.
§18.//PENN:
Få signaturen fra en knuteskjef på  
puppen eller rumpa.
§19.//RØD KONDOM:
Test deg for klamydia hos helsesøster.
§20.//LAPP MED UNDERSKRIFT:  
(må stå mammaen/pappaen til):
Be om sex tips fra moren eller faren til 
en medruss.
§21.//LØSBART:
Spander en øl på Dose (eieren av 
stoppen).
§22.//ØL KORK:
Drikk en kasse 0,33L øl på 12 timer.
§23.//BOKS SPLINT:
Drikk en 0,33L på 20 sekunder. 
§24.//TAMPONG:
Putter to tamponger i munnviken og 
drikk en halvliter.
§25.//VIN KORK:
Drikk en flaske vin på 40 minutter.
§26.//KVITTERING:
Krabb inn en matvarebutikk og kjøp øl/
cider. Dersom du ikke når ølet/cideren må 
du be om hjelp fra en du ikke kjenner.
§27.//GULL VIN KORK:
Skjenk presidenten under bordet.
§28.//PAPIRBIT FRA FROKOST- 
BLANDINGEN:
Start morgenen med frokostblanding 
blandet med øl, vin eller cider i stedet 
for melk.
§29.//COLA KORK:
Være edru i 48 timer.
§30.//SOLO KORK:
Være edru gjennom hele russetiden. 
§31.//BADEAND:
Bade to og to i ett lite svømmebasseng 
midt i skolegården i storefri og skrubb 
hverandre ømt i 10 minutter.
§32.//ETIKKET:
Spis to liter is i løpet av en skoletime 
(uten hjelp!).
§33.//KOKOSBOLLE EMBALLASJE:
Spis 12 kokosboller i løpet av en skole- 
time uten noe drikke ved siden av.
§34.//HUBBA BUBBA PAPIR:
Tygg en hel pakke Hubba bubba i 
gjennom en hel skoletime. 

§35.//Q-TIPS:
Ha fingeren i øret en hel skoletime.
§36.//LEKEBIL:
Snakk Petter Solberg engelsk en hel 
skoletime.
§37.//LINJAL:
Sitter under pulten en hel skoletime.
§38.//BIT AV ETT NOTATARK:
Syng alt du sier en time.
§39.//BILDE AV GUNTHER:
Se på tysk porno i timen med maksimum 
lydstyrke, helt til læreren griper inn.
§40.//PLASTKOPP:
Reis deg opp hvert femte minutt og 
rop skål gjennom en hel skoletime.
§41.//PLAST CHAMPAGNE GLASS:
Utbring en skål til en medelev midt i 
timen med stor innlevelse.
§42.//ROSE:
Ha en romantisk date med en som 
ikke er russ i kantina, med blomster og 
stearinlys (I midttimen!!).
§43.//BLADET AV ET TRE:
Sitte i ett tre en time før skolestart.
§44.//EN SEIGDAME/MANN:
Skift i motsatt kjønns garderobe før  
og etter en gymtime.
§45.//EN GROV BRØDSKORPE:
Gå med brød som sko en hel skoledag.
§46.//RØD PENN:
Før logg fra en sen og våt kveld fra  
russetiden, og lever den til norsk  
læreren for retting.
§47.//TEIP BIT:
Gå bundet/festet/teipet fast med en 
medruss en hel skoledag.
§48.//RUSSEKORT TIL MEDRUSS:
Russekort til medruss – Være slaven til 
en medruss en hel skoledag.
§49.//ROSA POST-IT LAPP:
Gå naken under russebuksa/dressen  
en skoledag, med en A4 ark på ryggen 
der du informerer at du går kommando 
under russebuksa/dressen.
§50.//SPRIT ETIKETT:
Bruk en spritflaske som en drikkeflaske 
en hel dag.
§51.//KLESKLYPE:
Gå med badehette, badebriller og 
svømmeføtter en hel skoledag.
§52.//NUMMERET DITT I LUA:
Heng opp en kontaktannonse på  
skolens informasjonstavle, kantine  
eller russegruppen sin Instagram der  
du søker fuckfriend. Nødvendig informa-
sjon: Navn, kjønn, bilde, kontakt- 
informasjon, foretrukket kjønn og stilling.
§53.//LOFF SKORPE:
Bruk ett brød som mobildeksel en  
hel skoledag.
§54.//STRØMPEBUKSE:
Kidnapp en pult i ett klasserom iført  
i finlandshette og strømpebukse.
§55.//SMINKE SERVIETT:
Tørk en sminke serviett i trynet  
til en VG1 eller VG2 elev.
§56.//FLAGG:
Teip fast en VG1 eller VG2  
elev i flaggstanga og dans  
                      en ofringsdans.

§57.//BLYANT:
Delta aktivt i en første eller andre- 
klassing økt.
§58.//GODTERI TENNER: 
Bit en førsteklassing i leggen.
§59.//RUSSEPRESIDENTENS KORT:
Spander varm mat på russepresidenten 
i kantina. 
§60.//BILDE AV PUMBA: 
Jage bort noen fra kantine bordet, som 
om de var dyr.
§61.//PENN TOPP:
Få fem lærere til å signere undertøyet 
du har på deg.
§62.//HJERTE I MATPAPIR:
Flørt åpenlyst med læreren, og takke 
for gårsdagen.
§63.//EPLE BIT:
Bit i ett eple, plaser det på kateteret til 
læreren.
§64.//LIM TUBE:
Gå med ski på beina til skolen.
§65.//PLAST GAFFEL:
Stjel burrito fra en første eller andre- 
klassing.
§66.//AMNESTY LOGO:
Nei er nei merke på dressen. 
§67.//PEACE TEGN:
Hold seg unna vold, og oppfordre med-
russ til ikke vold gjennom russetiden.
§68.//MINI BØSSE:
Deltatt på innsamlingen Krafttak mot 
kreft.
§69.//BOMULLSDOTT:
Ta sprøyte mot hjernehinnebetennelse.
§70.//GULL IS-PINNE:
Bade utendørs føre 1.April.
§71.//IS-PINNE:
Is-pinne – Bade utendørs før 1.Mai.
§72.//5 KRONING:
Putte en 5er i en med rørlegger sprekk 
eller en med kløft.
§73.//HVIT HJERTE:
Skriv kjærlighetsbrev til en lærer.
§74.//KNUTE I LUETRÅDEN:
24t uten å sove.
§75.//KONDOM PAKKE:
Kjøp en pakke kondomer med kun 
hjelp av kroppsspråket.
§76.//TØFFEL:
Ha kjæreste gjennom hele russetiden.
§77./TINDER LOGO:
Dra på tinder date.
§78.//NUMMERET TIL EN PERSON:
Sjekk opp en ukjent person som ikke 
er russ og få nummeret i løpet av 5 
minutter.
§79//HASHTAG:
Ta ett bilde med en i russestyre og post 
det på Instagram.
§80.//1881 LOGO:
Ring 1881 og be dem gå inn på russe-
hovedstyre.no/RUSS for å anbefale deg 
5 russeknuter, gjennomfør minst 3 av 5 
knuter du ble anbefalt.
        §81.//REDBULL BOKS:
            Ta 24 knuter på under 12 timer.
             §82.//TIMEGLASS:
              Still klokken to timer fram, og
               lev etter denne tiden 
               i ett døgn.

§83.//SPØRSMÅLSTEGN: 
Sov hos en russ uten at h*n vet det.
§84.//DITT RUSSEKORT:
Spis og svelg ditt eget russekort.
§85.//BIT AV BLEIE:
Spis en pakke sjokoladepudding av en 
bleie, i all offentlighet.
§86.//TOPPEN AV EN SPRAY KREM: 
Spis en porsjon krem fra kroppen til en 
annen russ av det motsatte kjønn.
§87.//TANNBØRSTE:
Puss tennene med kaviar og bruk tran som 
munnskyllevann etterpå.
§88.//SNUS BOKS: 
Ha seks snus i leppa i 20 minutter.
§89.//IS PAPIR: 
Spander is på en hel barnehageavdeling + 
russekort om de vil ha.
§90.//SUR SMILEY:
Svindle til deg ett russekort av ett barn.
§91.//MONOPOL SEDDEL:
Ha en 5 minutters pole dance på en stolpe 
på ett kollektivt transportmiddel.
§92.//FLØYTE: 
Start allsang på en stoppe plass.
§93.//SIGNERT KVITTERING:
Spander en pils/cider på en i russestyre.
§94.//SIGNERT KVITTERING:
Spander nattmat på en i russestyre.
§95.//TUSENFRYD LOGO:
Lat om du sitter på en bergodalbane på 
bussen.
§96.//SOLBRILLER:
Lat som du er en utstillingsdukke i en 
klesbutikk.
§97.//REFLEKS:
Ha radarkontroll med hårføner og reflek-
sivest.
§98.//GODTERI FISK:
Gå tur med en fisk som er kjøpt i fersk/
frysevaredisken.
§99.//BILETTEN:
Vær guid på ett kollektivt transportmiddel 
på minst frem stopp.
§100.//MINI DUKKE: 
Gå med oppblåsbar dukke på ett offentlig 
sted, og lat som det kjæresten din.
§101.//TØY BIT:
Prøv å kjøp klærne til en på gata.
§102.//SHERIFFSTJERNE:
Kyss en politi på skinnet, husk å spør pent.
§103.//MINI L:
Plasser en L bakpå en politibil.
§104.//DOPAPIR:
Kom ut fra ett toalett med dopapir 
hengende fra buksa, ikke fjern dopapiret 
før noen kommentere det.
§105.//BILDE AV MARIT BJØRGEN:
Gå med ski fra torget til vinmonopolet.
§106.//KASSALAPP:
Hjelp en gammel person med å pakke 
handleposen i butikken, for å så tilby seg å 
følge han/henne hjem.
§107.//PARKERINGSBILETT:
Betal for 1 times parkering og oppta plas-
sen ved å holde piknik.
§108.//HÅRKLEMME:
Klemme hundre personer på 60  
minutter.
§109.//MUNKHOLM TOPP:
Kjør en drita full første eller andreklassing 
hjem til foreldrene, vekk foreldrene hvis 
de sover, snakk om dine bekymringer om 
datteren/sønnens alkoholforbruk.
§110.//STEARINLYS:  
Gå på date med en førsteklassing, og du 
fikser alt. 
§111.//IKEA MERKE:
Be om faenskap i en møbelbutikk.
§112.//HUNDEBÅND:
Være slaven til noen i russestyre en hel 
dag. 
§113.//1 KRONING:
Kjøp en kasse øl, med kun bruk av 1 
kroninger.
§114.//GODTERI BURGER:
Spis en cheeseburger på McDonalds på 
to bit.
§115.//BILER GODTERI:
Sett deg inn i en fremmeds bil.

Årets rus-seknuter

BRONSE DUSKGJENNOMFØRT 30 KNUTER

SØLV DUSK

GJENNOMFØRT 

50 KNUTER

GULLDUSK
GJENNOMFØRT 

70 KNUTER
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24. JANUAR «PYSJ» 
Vi kom gående med tøfler, morgenkåpe og pysj. 
Det var som om alle hadde kommet rett fra senga, 
og de fleste syntes nok det var svært komfortabelt. 

7. FEBRUAR «CLASSY» 
Det var mange flotte russ iført classy antrekk, selv 
om ikke det var sånn alt for mange som stilte opp 
til bildet i kantina. 

28. FEBRUAR «HOBBY/YRKE/IDRETT» 
Hobbyer var det mange som hadde, og da spesielt 
trening! Vi fikk også sett personer utstyrt i jaktklær 
og turn. Det er flott å se at folk deltar i fritidsaktivi-
teter annet enn lekser! 

14. MARS «HIPPIE» 
Selv om det ikke var så mange som stilte opp til 
bildet, var det flere flotte hippier denne dagen! 
Synd vi ikke fikk med et bilde av Kaaber. 

21. MARS «AFTERSKI» 
Det var veldig mange som kom gående med  
skiutstyret på. Folk var virkelig klare for å vise  
frem sine antrekk! 

Temadager
For å piffe opp hverdagen til russen, bestemte styret at 
vi skulle innføre temadager annenhver onsdag frem til 
vrengekroa. Dette var det mye positivitet til, utenom 

noen små uenigheter med hva som skulle skje med de 
som nektet å kle seg opp. Vi kom til en enighet, uan-
sett, og det ble mange flotte temaantrekk. 
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6. mars var det duket for kreftaksjon. Russen gikk rundt om i Kragerø 
kommune med bøssene hevet for Kreftaksjonens årlige innsamling. Dette 
er det sjette året russen fra Kragerø videregående deltar.  
  I 2016 var det over 32 000 tilfeller av kreft. I følge statistikken er det 
omtrent 1 av 3 som får sykdommen. Antallet overlevende øker stadig, så 
noe må vi i hvert fall gjøre riktig. Årets aksjon hadde temaet «senskader». 
Dette vil si de som rammes av kreft, og som overlever, ofte får proble-
mer senere. Det varierer når disse skadene kommer, ofte rundt 20-40 år 
senere. Hvor seriøse skadene er, varierer også, men det vil uansett påvirke 
livskvaliteten.  
  I år har Kreftforeningen samlet inn oppimot 4,8 millioner kroner!  

  Det var mange russ som var med på innsamlingen i år. Vi samlet inn 
hele 83 400 kr, og slo dermed fjoråret! Vi hadde også en nettbasert inn-
samling og vipps for de som ønsket det.  
  Selv om været ikke var det beste med lett duskregn og kaldt, stoppet 
ikke det russen da de gikk av sted for å støtte kreftforeningen. Vi startet 
litt spredt, noen foretrakk å gå rett etter skolen i tre tiden, mens andre 
ventet til klokken fem. Likevel var det mange som gikk i rundt to timer 
eller mer!  
  Aksjonskomiteen var svært fornøyd med innsatsen til de som gikk, og 
resultatet var fenomenalt!  
  Tusen takk til alle dere som gikk, og også dere som bidro til årets aksjon! 

Russens aksjon for kreftforeningen

LÆRERNES BUDSKAP TIL RUSSEN

Arvid:  
Lykke til på eksamen.

Gabbie: 
Hold ut til det er over.

Atle:  
Det er viktig at dere opp- 

fører dere som folk. Hvis ikke 
kommer jeg og tar dere. 

Gustav:  
Ta litt utfordringer når 

de kommer.

Ann-Karin:  
Det er lov å ha det 
gøy, men ikke glem 

eksamen! 

Arne-Fred:  
Gleden av å forstå er den 

største av alle gleder. 

Arild:  
Pass godt på dere selv 

og hverandre. 
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Russedåpen
I år hadde vi dåp i det beste været 
noensinne. Det var nok vind til at 
det var vanskelig å ha paraply uten 
at den vrengte seg, slik at man 
ble søkkvåt uansett. Så naturlig vis 
hadde man planlagt å grille to timer 
før dåpen. Det var bare fem stykker 
som kom klokka seks på kvelden for 
å fyre opp grillen og ta seg en drink. 

De første ble i stedet stående under 
taket ved kiosken på stadion mens de 
ventet på at resten skulle dukke opp.  
  Det var ikke før nærmere åtte at 
Jonathan dukket opp. Han var den 
første presten på stedet, og satt i 
gang dåpen. Så slik var det at vi ble 
stående på utkikkspunktet oppe på 
Steinmann, regnet fosset ned, og 

vinden prøvde å velte oss over ende. 
Dåpen fortsatte og gikk rimelig smer-
tefritt, utenom noen kalde russ som 
klynget seg sammen under paraplyer 
og jakker, mens to og to ble døpt.  
  Sander, den andre presten, dukket 
opp nærmere halv ni. Det var nå 
to prester på Steinmann, og resten 
av de som hadde levert inn luene, 

og var tilstede, ble døpt. Etter dette 
var det flere som dro hjem for å få 
varmen i seg, mens noen dro til byen 
eller til Gunnarsholmen for å feste 
videre.  
  Det var altså en kald dåp for russen 
i år. Vi får håpe neste generasjon får 
en varmere opplevelse.

Russedåpen



«VIRUSS» 2018

12

 
Merke: Volkswagen beetle 1999 

Crew: Hanna Sandaas, Tina Vildalen  
og Camilla Hasseleid behring 

Kostnader: Noen tusenlapper, ja.  
Mangler på vrengekro: Ingenting, 

den var der, og den var nydelig. 
Det var jo det med å skaffe seg 

en bil i utgangspunktet. Det at 
det var russetid ble også noe 
som bestemte hva slags bil. Den 
skulle være rød. Det var det 
eneste som gjaldt. Dermed ble 
det en gjennomrusten boble, 
som ble innen en uke, klar til 
å kjøre. Det var mye lapping 
av rusthull, og også maling 
med rustmaling, og en smule 
lakkering. Til slutt stod det en 
ganske sjarmerende boble klar 
til bruk. Etter å ha designet og 

fått tak i klistremerker, ble det 
bare en vaskejobb som trengtes 

før redaktørenes boble stod klar. 

Merke: Ford transitt  
Crew: Anna Nybu, Helene Kristensen, Helene Kjærra Williams, June 
Marie S. Eikenes, Mina Lia & Selma Jambak Varden  
Kostnader: Vet ikke. Casha bare ut med floser  
Mangler på vrengekroa: Alt, utenom russebilen, som var på verk-
sted før kroa, men var klar etterhvert. 
Bilen var ekkel og grell, men vi pimpa den opp og gjorde den smuud.  
Personlighetstrekk: Gul på innsiden.

Merke: Caravelle 
Medlemmer: Markus Brødsjø. Markus Menstad, Magnus 
Mostad, John Ehnebom, Herman Bye Paulsen, Sander Øy-
garden, Tobias Amundsen, Even Hoxmark Mårdalen. 
Kostnader: Greit nok 
Mangler på vrengekroa: Ordentlig dynamo 
Svært lite forberedelser. Mala bilen litt. 
Beskrivelse av Magda: meget fin bil. Roger(nøkkel) støtter  
alltid opp. Magda og Roger går sammen som pikk i fitte. 
Beskrivelse av gutta:  
Svært lite høytidelige.  
Gir jævelig faen.

  REDAKTØ
REN

ES BO
BLE 

AMICORUM

RUSSE BILENE! 

Sirens 2018



13

«VIRUSS» 2018

Merke: Dodge ram B250 maxivan 
Crew: Phillip Therkelsen, Alexander Kittel-

sen Lie, Fredrik Bekkevik, Daniel Minde, 
Mathias Risøy og Eirik Bjørnsvik.  

Kostnader: Bilen kostet 30 000kr 
Kjøpt deler for 8000kr  
Mangler på vrengekro:  
EU godkjenning 

Vi kjøpte bilen med ødelagt 
motor, vi byttet da motoren. Og 
bygde om fra 6 seter til 8 seter. 
Utenom det så var litt elektronikk 
som måtte ordnes. Så til slutt var 
det å få EU godkjent bilen.

Merke: Volkswagen Caravelle 1997 
Crew: Alexander Johannes Kaaber, Christopher 
Bohlin, Henrik Johansen, Jens Lindheim, Joakim 
Hafredal, Jonas Kalmar Rønning, Jonatan Søby 
Matsson, Mathias Anker og Sigurd Rugtveit.  
Kostnader: 34 000 kr.-  
Mangler på vrengekroa: Logo, sommerdekk.

Vi begynte planlegginga på fredags morra samme 
helg som vrengekroa, kjørte til kristiandsand og kjø-
pe vanen og jobba ca 30 timer fra fredag til søndags 
morra for å få den ferdig i tide. Stolte eiere av årets 
Kragerø van.

AMICORUM

MEKKM
EIST

ER 2018

RUSSE BILENE! 

scooby doobie 2018

FASHIONABLY LATE 2018

Merke: Volkswagen Caravelle 1998.  
Crew: Oskar, Thord, Lars Moe, Lars S og Ola Lauvåsdal.  
Kostnader: Cirka 40 000 kr  
Mangler på vrengekroa: Bil, da vi kjøpte bilen 1 uke etter vrengekroa. 

Gutta lever opp til navnet, og bestemte seg for å kjøpe van etter vren-
gekroa, da det virket morsomt. Da vi kom over en annonse på Facebook, 
tok det bare et par timer fra vi så artikkelen til bilen var betalt for. Kjærra 
var ikke strøken, så vi måtte blant annet omregistrere den, kjøpe nye skilt 
og skifte dekk. Vi fikk skiltene tilsendt fredagen etter, klokka 12, og klokka 

16.00 ble den skiftet nye dekk på. Deret-
ter dro vi rett på LF samme dagen.  

  I og med at vi startet så sent, 
og at bilen er en av de 

fineste bilene, med et 
av de bedre anlegge-

ne, er vi fornøyde 
med hvordan 
ting utspilte seg. 
Hvorfor starte 
planlegging av 
russetiden 3 
år før, når det 
holder med  
3 dager?
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Merke: Volkswagen Caravelle 
Crew: Fredrik Aars, Kjetil Andersen, Christoffer Arnesen, Guro 
Brendtøy Finsrud, Gjøran Fossen, Kristoffer Kittelsen, Jacob Kristensen 
Kostnader: Ukjent 
Mangler på vrengekro: Ikke klar verken nå eller da. 
Vi har ikke helt kontroll på hvor mye penger vi har brukt på bilen til 
sammen, men vi kjøpte bilen for 15 000 kr. Bilen var ikke klar til vren-
gekroa, og er vel egentlig ikke klar nå heller. Vi får stadig nye proble-
mer, og det har vært en skikkelig prosjektbil. Taktrekket i bilen har vi 
slått i stykker, og i og med at bilen er senket, har fartsdumpene ved 
polet dratt av eksosen vår. Vi har bytta starter på bilen to ganger, og 
må stadig vekk kjøpe ny dynamoreim.  
  Personlighetstrekk ved bilen vår er at den er oransje og falleferdig.  
  Når vi kjøpte bilen var den i grunn klar for dynga. Vi har fiksa så mye 
på bilen at vi har ikke kontroll på hvor mye vi har gjort på den, og nå 
er den klar for dynga igjen etter noen 
kvelder med rulling.  

Merke: Dodge 1988  
Crew: Cb, Catbt, Marry, Lizzy, Gudrun, Fridus og Moe 
Kostnadene på snuppa (som vi kaller bilen): Jævlig mange 
tusen, og vi manglet kun LED-lys og sponsklistremerkene på  
vrengekroa! 

Bilen var opprinnelig rød, så vi har selv malt den blå. Sikkerhet er 
viktig for oss så vi har stilt beltene, bytta foring, skiftet bakbremser 
og bremseklosser. Dette førte til at vi fikk delt 1. plass for mest tra-
fikksikker bil på trafikkskikkerhetsdagen i Skien! Ellers var bilen i tipp 
topp stand fra start til slutt!  
Snuppas personlighetstrekk er at for det første er det en veteranbil 
og at den er blå!

Merke: Volkswagen Caravelle  
Crew: Maria Kleivane, Eline 
Rønning, Elin Ósk Vignisdot-
tir, Lotte Gundersen, Karianne 
Gåserud, Mariell Johnsen og 
Anette Nesland!!  
Kostnader: Kjøpte bilen for  

24 000 kr  
Kostnader for å fikse:  

20 000 kr+  
Mangler på vrengekroa: Bilen  

ble ikke ferdig til russekroa 
Bilen måtte ha nye registerreim og ny 

CD-spiller. Vi fikk hjelp til å fikse anlegg, 
kjøpte stoff til setetrekk, logo klistremerker, 

pynt inni bilen og nye dekk. Forsikring måtte 
også med. Bilen har noen små problemer med  

at ting ikke sitter helt som det skal, men dette fikses 
lett med litt gaffateip. 

most wanted

waves 2018

MILLEN
N

IA
L 2018
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Martine  
Thoresen: 
Martine er hos 
legen eller på 
sykehuset ganske 
ofte og ikke se 
bort i fra at det 
skjer i rt å. Hvis 
hun kommer i en 
diskusjon har hun 
lett for å ta halen mellom beina, og 
krype avgårde. Ikke ta så lett på det, 
for plutselig åpner hun kjeften og da 
ville ikke jeg vært deg. Hun synger av 
full hals enda hun vet hun ikke kan 
synge, har du enda ikke hørt «Life is 
deaaaaadly» har du gått glipp av en 
god latter. 
Ofte hørt: «Hvor er astmaen min?» 

Sandra Mjelland 
T(hore)sen: 
Sandra ser på seg 
selv som ganske 
morsom, pen, 
søt, snill, grei, 
best og alt annet 
enn det negative. 
Hun har drømt 
om å være med 
på paradise hotel siden 7.klasse, noe 
som mange har sett på som en spøk. 
På fylla er hun helt ubrukelig, og jo 
mer ubrukelig hun er, jo større er 
alkoholinntaket. 
Ofte hørt: «Jeg spyr aldri» 
Member of: Let’s go

Gjøran Fossen: 
Gjøran liker å 
hoppe på bilen, 
og har ødelagt et 
par ting på bilen, 
fordi han tror det 
er et klatrestativ 
eller en trampo-
line. Tror han har 
misforstått litt. 
Han er ikke alt for ivrig på musikken 
det går i når vi ruller, men om vi slår 
til med noe rock så synger han for 
full hals. 
Ofte hørt: «partytriks?!»

Panadda Næss: 
En energisk, 
høylytt asiater 
som ofte lider 
av diagnosen 
munndiare. Det 
er vanskelig å vin-
ne en diskusjon, 
da denne dama 
kommer med alle 
verdens argumenter. På en god dag 
er hun sprudlende og blid, og veldig 
god å ha. Hennes seksuelle samtaler 
tar aldri slutt, og det er noe du bare 
må bli vant til! Jenta er crazy når det 
er litt innabords (egt. uansett) så du 
skal lete lenge etter liknende under-
holdning!
Ofte hørt: «kan du sende meg den 
oppgava?»

Oskar Graver 
Odden: 
Oskar er en fin fyr. 
Med sine tørre 
vitser, og sitt gode 
humør, lager han 
alltid god stem-
ning. Dessverre 
har Oskar dame, 
noe som gjør at 
han ofte må droppe fester og lignen-
de, i frykt for at ho skal bli sur. Oskar 
er den mest lojale typen ever, da han 
ikke engang tør å spille håndball i 
gymmen i tilfelle han kommer borti 
det motsatte kjønn på en måte kjæ-
resten ikke ville likt. 
Ofte hørt: “Jeg har dame jeg” 

Gunhild Tellef-
sen Haugland:  
Gunhild er vår alle 
kjæres president. 
Denne dama fin-
ner du langt inni 
skauen. Helst en 
skau uten ulv ;) Å 
starte en disku-
sjon med denne 
snuppa er bare å drite i, for du taper 
uansett. Det er lite som stopper ho fra 
å dra på en ordentlig bygdefest som 
oftest ender på Playa. 
Ofte hørt: «E du heilt forbanna idiot 
eller?» 
Member of: Waves 2018

Lisa Nilsen: 
Snuppa som tror 
ho er tøff i trynet 
men som i virke-
ligheten griner av 
en flis i fingeren. 
Selv om denne 
jenta er en liten 
pingle så er ho 
ganske hard på 
utsiden med tidenes bitch face, men 
vi kan love deg at ho er grei av og til 
;) RT kunne ikke kommet fortere for 
denne dama, som har hatt planene 
klare siden 10. klasse og teksten på 
alle russesangene er pugga for lengst. 
Ofte hørt: «Øy viste dere at…» «Bye 
Felicia» 
Member of: Waves 2018  

Astrid Moe  
Nesland: 
Dama har en 
lunte på en halv 
millimeter og 
hvis ho er uenig 
med deg så skal 
jeg love deg at 
det smeller som 
bare faen. Astrid 
er enten den som drikker mest, eller 
den som kjeder seg mest på fest. Om 
du mangler en t-skjorte, leggskinn, 
bestikk, kopper eller fotballdrakt så er 
det nok bare klepto-Astrid som har 
fått det med seg hjem. 
Ofte hørt: «Åh jeg er så jævlig leeeiii» 
«Gleder meg så jævlig til russetida er 
over ass»
Member of: Waves 2018

Sandra Kilen 
Johansen: 
Denne bamblejen-
ta har en irriteren-
de lidenskap for 
natur og trening. 
Kommer du 
med en påstand 
om trening eller 
turgåing, tar det 
ikke lang tid før det blir rettet opp av 
denne eksperten. Hun er ofte sett på 
Family eller på en alt for høy fjelltopp. 
Møter du Sandra på byen skal du ikke 
se bort ifra høy energi og flørting på 
dansegulvet, denne jenta vet å drikke 
med måte (eller ikke). 
Ofte hørt: «gamle klassa»  

Wanchari  
Andreassen: 
Har du noen 
gang møtt en 
jente på vei fra 
klasserommet 
opp til vannkra-
na? Da er det nok 
Wanchari som 
skal fylle flaska si 
for 4 gang i løpet av 1. time. Dama 
har nemlig en forkjærlighet for vann, 
tro det eller ei. En mer imøtekom-
mende, smilende og sjarmerende 
jente finner du ikke. En samtale med 
Wanchari kan bestå av innslag fra 
tysk, norsk og thai – med andre ord 
veldig interessant. Dama er veldig 
fornuftig – men bare vent til du 
møter ho på byen. Ancheri snuppa – 
kjært barn, mange navn. 
Ofte hørt: «ahita matai» 

Helene  
Kristensen: 
Helene K er en 
tøff jente som 
gjør mye sprell. 
Ho er ikke redd 
for å si meningen 
sin, og er rettfer-
dig på det meste. 
Helene sin «go 
to» drikke var Jäger og Lindemann, 
men har bytta over til sterkere saker 
den siste tiden. Helene er den mest 
mystiske personen i gjengen, og man 
vet egentlig aldri helt hva ho tenker, 
eller hvor ho er.Hun er å finne på 
Spar, eller på tur med Emil. 
Ofte hørt: «Jeg skal aldri drikke igjen»

Thord Espolin 
Johnson: 
Thord Espolin Ju-
nior Mester John-
son er en fet fyr. 
Thord er egentlig 
god i alt, unntatt 
kvinner. Det er 
fordi han bruker 
mesteparten av 
sin tid i bokseringen for å forsvare 
sin tittel som juniormester i boksing. 
Han skaper alltid god stemning og 
har ingen hemninger. 
Ofte hørt: «Den tid den sorg» 
Member of: Fashionably late 

Cecilie  
Kristensen:
Cecilie er en helt 
gjennomsnittlig 
person som ikke 
skiller seg ut fra 
folkemengden, 
men når du 
kommer litt innpå 
henne er hun den 
mest omtenksomme personen du 
kan tenke deg, med stadig litt humor 
på lur. Hun er en ulykkesfugl og går 
fra den ene sykdommen/ skaden til 
den andre. Det er også fint når måka 
treffer sitt mål. Hun har en merkelig 
form for humor når bæsj og tiss blir 
ofte nevnt. Hennes luktesans, snuser 
seg opp til kantina tre ganger daglig. 
Ofte hørt: ”Kan du bli med opp i 
kantina?» 

Tobias  
Amundsen: 
Tobias er krokens 
egne Lars Mon-
sen, og kan alt om 
det å overleve i 
skauen. Han kom-
mer overens med 
alle og enhver, og 
tar gjerne creden 
for vitsene og ideene dine. 
Ofte hørt: «Kan ikke, skal i skauen.»
Member of: Amicorum

3 IDR
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Iris Boone:
Hele skolens 
nedlender. Iris er 
like høylytt som 
ho er høy. Den 
1,84 lange jenta 
er lett å få øye på 
både på skolen og 
på fest med sitt 
sauehår og Kylie 
Jenner lepper. Iris vet hva ho vil og er 
ikke redd for å si ifra om det heller. 
Hvis du har lyst på tequila er det bare 
å spørre Iris, du får med røyk og snus 
på kjøpet også. Vil du kapre hjerte til 
Iris må du være minst like høy som 
ho, ha masse tatoveringer og langt 
hår.
Ofte hørt: «Hva gjorde du nå?» «Skal 
vi drikke til helga eller?» «Jeg må tisse»

Lars Sandvik 
Sulesund: 
Lars Sulesund er 
en ålreit kar. Med 
utseende som 
en gresk gud, og 
kropp som en 
gresk gudinne, er 
Lars høyt rangert 
av jentene. På 
fritiden liker han å spille fotball og 
stille opp for gutta. Lars passer alltid 
på, og om du mangler noe har han 
garantert med litt ekstra til deg, 
derfor har vi Lars med på vanen. 
Et vidunderlig vesen. We love you, 
broski! 
Sitat: «Nå kommer jeg» 
Member of: Fashionably Late 
2018Øverst i skjemaet

Christina Blikra:
Christina er en 
som kjenner alle 
og alle kjenner 
ho. Ikke så rart 
i og med at ho 
er utrolig pen 
og sjarmerende. 
Men pass deg, for 
snuppa vet hva 
ho vil og vi lover deg at ho er jævlig 
sta! Enten er du enig med ho eller så 
har du nok tatt feil ;) Om det duk-
ker opp noen bygdesanger på fest 
så er det bare å få på Honey av 070 
shake på full guffe! Gjerne resten av 
kvelden. 
Ofte hørt: «Åhh det var jo det jeg 
sa», «Det er min sang!»
Member of: Waves 2018

Maren Nærbø 
Vågsland:
Har du ikke sett 
ho, så har du gar-
ra hørt ho! Dama 
er veldig sta og 
det blir ikke gode 
stemninga om 
det er Marry som 
har tapt en (høy-
lytt) diskusjon. 
Jenta spyr mer 
enn du drikker og 
mislykkes gang på gang med å bli 
«fin på vin». Er det noe som har blitt 
ødelagt i vanen, så er det nok bare 
Maren som har tatt seg en tur. 
Ofte hørt: «Eg blir så stygg når eg 
drikker!» 
Member of: Waves 2018

Emilie Kristen-
sen Haugholt:
En jente som 
både er vimsete 
og oppmerksom 
på en gang. En 
personlighet som 
er full av omsorg 
og kjærlighet, 
med innslag av 
noen tørre vitser her og der. Du 
møter henne gjerne i Sneakers en 
regnfull dag, og på vinteren hører 
man stadig om hvor mange fall hun 
har på vei til skolen (minst 2). Emilie 
er en proff snikfotograf, det er derfor 
farlig å sitte i nærheten av henne. 
Selfie og latter på byen gjør dama 
glad – hipp hurra 
Ofte hørt: «Kan jeg sitte på?» 

Lars Moe: 
Lars Ingvald Moe 
er som resten 
gruppa, tidenes 
største kødd. 
Enten så liker 
du han, eller så 
liker du han ikke. 
Til nå er det et 
stort flertall som 
støtter den ene siden. Likevel er alltid 
humøret på plass. Til tross for alt 
det negative folk har å si, kan ingen 
ta fra han at han ikke har draget på 
damene. Han har blitt ganske reise-
vant, da Tinderen er stilt inn på maks 
antall kilometer. Believe it or not, en 
konge fyr! 
Ofte hørt: «Hallo? Er det resten?» 

3 PB
Sanna-Linn  
Johnsen:
Sanna-Linn er 
Kragerø`s råneba-
be. Hvis hun ikke 
ligger i senga eller 
serverer deg pølse 
og flaxlodd på 
Narvesen, finner 
du henne i Mer-
cabenzen. Du både hører henne og 
bassen, og ser det glitret vilt i bilen. 
Parkeringa på Rema 1000 er hennes 
hjemmeplass og Pepsi Max er et 
must. Sanna-Linn holder ikke ofte 
lenge ut på byen, men så lenge det 
blir spilt 90s Eurodance på fest med 
noe potetgull på bordet, er jenta for-
nøyd. Denne jenta er kresen, men er 
du 30 år og mannemann, litt skitten 
med skjegg og tatoveringer er du ty-
pen for Sanna. Sanna har alle gutters 
drømmerompe og ho har ikke gjort 
noe for å fortjene den.
Ofte hørt: «skal vi på Spar?»

Vilde Morgan 
Haugen:
Vilde er ser ut som 
den typiske søte 
snille jenta, men 
tvert imot. Når 
du blir kjent med 
Vilde skjønner du 
fort at hun ikke er 
så uskyldig. Med 
det blonde håret, store pupper og en 
digg rumpe er det ikke rart guttene 
faller pladask. På fest ser du Vilde på 
dansegulvet med Riesling i hånda. 
Vilde blir ALLTID veldig full, og har 
hun drukket sprit burde du passe deg 
for da kommer sinnet frem. For Vilde 
slutter festen nesten alltid før hun 
kommer seg til byen fordi hun må 
sove. Til alle gutters skuffelse er Vilde 
dessverre opptatt og er derfor å finne i 
skogen i kroken.
Ofte hørt: «Jeg har så mye å gjøre» 
«kan du kjøre meg hjem?» «CaSander»

Casandra  
Hagen:
Casandra er en 
livlig jente som 
man ofte mis-
ter på fest, og 
finner enten på 
dansegulvet på 
galeien eller på 
leting etter Vilde. 
Hvis du ikke ser Casandra så kan du 
i hvertfall høre ho, så lenge alkohol 
er involvert. På skolen er ho glup, 
og trenger som regel ikke å følge 
med på så mye annet enn Friends 
for å få en god karakter. I ukedagene 
finner du som regel Casandra oppe i 
garasjen sin hvor hun gjerne slipper 
deg inn hvis du kommer fra skien og 
er 20 år.
Ofte hørt: «Åh jeg vil hjem» «Åh jeg 
dør» «slutt»

Ronja- Marita 
Johansen:
Denne 1.50 
høye jenta fra 
Kroken liker godt 
lørdagskveldene 
sine hjemme 
med potetgull og 
Trygve. Finner du 
først DritaMarita 
på fest tar ho fort av, med kalinka-
flaska i hånda og kløfta framme. 
Jenta har fått type noe som er til 
alle gutters fortvilelse, men gut-
tene gir fortsatt ikke opp med de 
beryktede dickpicksa ho får hver 
dag. Marita tutær bortover kroken-
veiene med sin hvite skuter og tre 
meter lange hår. Kragerøs Rapunzel 
er god jente uten like, men sier ifra 
når ting ikke er som de skal være, 
og du kan fort få et slag i tryne. 
Maritas D-cups store pupper sjar-
merer alle i senk.
Ofte hørt: «Jeg blir så forbanna» 
«Sanna-Bæsj» «Å han kaller meg 
støgg» «Han har jeg sett tissen til»

Jacob Kristensen: 
Jacob er det mest 
useriøse mennes-
ket som finnes. 
Det går faktisk 
ikke ann å ha en 
seriøs samtale 
med Jacob, med 
mindre det er 
snakk om et spill. mårn
Ofte hørt: «Måååååååårn» 

Karianne  
Gåserud, 3PBA:
Karianne er 
innflytter til vår 
kjære vakre by. Ho 
kommer litt herfra 
og litt derfra, men 
liker aller best og 
definere seg som 
svensk. Karianne 
kjører ofte edru helg, men når alko-
holen biter på er ingenting lenger 
under kontroll. Ho er en høylytt jente 
med mange sterke meninger. Til 
tross for dette er ho nokså konflikt-
sky, og lager sjeldent en stor greie ut 
a ting. 
Ofte hørt: «Nei gud av meg!»

Kristoffer  
Kittelsen: 
Kristoffer er  
veldig lite sarkas-
tisk. Og han er  
fra Skåtøy. Det 
sier vel nok? 
Ofte hørt:  
«åja, javell ja» 

Eline Rønning: 
På fest så går det 
i Vikingfjord, saft 
og sprite, Dette 
går ned som 
vann. Jenta tåler 
mer enn de fles-
te, og blir utrolig 
nok aldri helt 
sørpe og har hel-
ler aldri pæsa noe som er rart med 
tanke på hvor mye som går ned.
Ofte hørt: «Er det mulig å være så 
tafatt?» 
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Frida Gundersen: 
Denne dama vil 
helst ha kontroll 
på hver minste 
detalj, og er 
vanens kritiker, 
noe som er jævlig 
bra og jævlig 
irriterende! Selv 
om ho skal ha 
ting på stell, så får 
ho aldri med seg 
noenting. Hver-
ken i chat eller på 
russemøter. Selv om ho ser uskyldig 
ut, er dette snuppa du ikke vil kødde 
med. Med sitt nydelige smil og 
smittende latter så er det ikke rart 
guttene sikler etter snuppa. 
Ofte hørt: «Veldig bra meeeeenn..» 
«Hæ? Hva snakker vi om?» 
Member of: Waves 2018

Mariell Hagane 
Johnsen:
Kommer alltid 
med sekken pakka 
med alle typer 
alkohol man kan 
tenke seg, og alt 
går ned! Ho vet 
aldri når ho skal 
stoppe å drikke, 
så man finner 
henne ofte krab-
bende på gulvet! 
Ofte hørt: «Jeg er kvalm, jeg må 
spy!» «Jeg kjenner ikke tennene 
mine» «Er det der jeg har lagt  
trusa mi»

Maria Kleivane:
Som de fleste 
har hørt har 
gingere kortere 
lunte en andre, 
det stemmer for 
denna gingeren 
å, så det er best 
å være på godfot 
med Maria. Ho 
har fått høre at ho ser litt ut som 
sinnataggen, men slik er det altså 
ikke. Denne jenta bidrar te mye liv 
og latter. Maria et full av selvironi, 
nesten det renner over, og latteren 
smitter alle og enhver. Denne jenta 
er glad i oppmerksomhet og finner, 
eller sier ganske ofte et eller annet 
rart som gjør at man må trekke litt 
på smilebåndet. Spesielt på fylla, 
som forresten er billig for kleivis,  
for denne jenta tåler ikke stort.  
Ho er en av de staeste menneskene 
du finner, og å diskutere med denne 
jenta er bare å drite i. Når denne 
jenta går inn for noe så skal det  
gjøres, og hvis noe er urettferdig 
står Maria opp og sier det ho  
mener. Alt i alt, denne jenta er  
noe for seg sjølv, og er umulig å ikke 
like.
Ofte hørt: «Er du helt amøbe eller?» 
«Jeg griner» 

Ola Lauvåsdal: 
Ikke rart at jen-
tene sier Olala 
når Ola kommer 
gående forbi. 
Ola sin spanda-
ble holdning, 
bra utseende og 
praktiske egen-
skaper gjør han til 
en riktig så ettertraktet mann blant 
damene. Inntil videre har han fortsatt 
ikke funnet seg en hustru, så girls, 
det er enda håp. 
Ofte hørt: «Samma det»

Julie Thorsen 
Kjærra:
Julie er til hennes 
selv og andres 
store glede klas-
sens skolelys. Hun 
er alltid godt for-
beredt selv om vi 
ofte hører «denne 
prøva her går til 
HELVETTE». Jenta 
er en festglad  
liten skapning, og drar som regel 
ikke på fest uten vikingfjorden og 
den gode limonaden. I ukedagene  
er hun sjeldent ute å sprader.  
Enten er hun barnevakt, eller så 
finner du ho med nesa trøkt ned i 
en bok eller med firkanta øyne etter 
alle seriene hun ha sett! Nå for tiden 
er det k-drama det går i, og mens vi 
andre sitter og himler med øynene 
kommer Julie med den kjente frasen 
sin «Jammen det er jo bra da!!»
Ofte hørt: «SERR? HVA FAEN?!»  
«Jeg blir aldri mett. Jeg blir bare 
mindre sulten.» 

Fredrik Aars:
Fredrik er en artig 
skrue som det 
ikke er så lett å 
forstå seg på. Han 
tar alltid med seg 
for mye drikke på 
fest, og er som re-
gel full før festen 
har starta. Er du 
på fest med Fredrik, ender kvelden 
mest sannsynlig opp med en leteak-
sjon, for da har han forsvunnet.   
Ofte hørt: «skjerp deg» 

Guro Brendtøy 
Finsrud: 
Guro er ganske 
ubrukelig og får 
sjeldent gjort det 
hun sier hun skal 
gjøre. Skolearbeid 
er noe hun ikke 
prioriterer og 
hun kommer seg 
gjennom skoleåret med flaks. Om 
hun er i timen gjør hun alt annet enn 
det hun egentlig skal gjøre, og ingen 
skjønner hvordan hun består. 
Ofte hørt: «hva var det vi skulle gjøre 
nå egentlig?»

Christoffer  
Arnesen: 
Christoffer er stolt 
eier av en keba-
btralle, og flexer 
lappen selv om 
han ikke får brukt 
den til annet enn 
legitimasjon på 
polet. Fylla er 
billig når man blir drita etter en  
corona, noe som passer bra siden 
han bruker alle pengene sine på å 
fikse bmw’en. 
Ofte hørt: «bilen min vettu…»Celine Haslum 

Andersen: 
Celine er en sånn 
person man rister 
på hodet av. Hun 
kan komme med 
noen smarte 
innblikk, men er 
ganske ofte impo-
nerende dum.  
Ofte hørt: «hæ? 
hva mener du?» 

Kjetil Andersen: 
Kjetil er et sjel-
dent syn å se. 
Han er fucked av 
fraværsgrensa og 
kommer og går 
litt som han vil på 
skolen. Om han 
kommer så finner 
du han i sofaen. 
Ofte hørt: «NEI nei nei nei»

Ermin Avdic:
Er det stille på 
skolen, har Ermin 
forsovet seg. 
Som regel øker 
støynivået rundt 
klokken 12, for da 
har Ermin endelig 
kommet seg ut 
av senga. Selv 
om Ermin er den som bor nærmest 
skolen, kommer han ALLTID for seint 
til timen. Tidenes største konspira-
sjonsteoretiker har ikke noe imot å 
prøve å overbevise deg om at jorda 
er flat. Selv om han vet han kommer 
til å tape, utfordrer han deg alltid til 
forskjellige konkurranser. Det finnes 
ingen dårligere i verken håndbak 
eller kappløp. 
Ofte hørt: «Ey, Jan Terje, skal vi ha 
kappløp eller?» 

Thomas Andre-
sen Williams:
Thomas er den 
fjerneste personen 
du noen gang 
kan møte, likevel 
er han klassens 
geni. Thomas 
jobber beinhardt 
for karakterene 
sine, og skal han virkelig kose seg 
på lørdagskvelden finner han fram 
pilsen og fysikkboka. Thomas er både 
legende i klasserommet og på Artisti, 
og er kanskje den eneste som har 
klart å selge en bok til en blind per-
son. Når Thomas virkelig går inn for 
noe, går han inn med 110%. Gutten 
lever i en egen liten boble, og plutse-
lig forsvinner han ut av klasserommet 
uten av noen legger merke til det. 
Ofte hørt: «Det gikk ikke så bra, jeg 
fikk feil på den ene deloppgava.»

Camilla Hasse-
leid Behring: 
Selv om hun ikke 
sier så mye, så er 
Camilla utrolig 
morsom. Hun 
kommer med 
gullkorn så fort 
sjansen byr seg. 
Jenta har et talent 
med piano og det er ikke merkelig at 
hun har en spekkhogger klistret på 
buksa, med tanke på hennes passion 
for dyrene. 
Ofte hørt: ‘Trekker på skuldrene’

Elin Osk  
Vignisdottir:
Elin, eller Svanhil-
dur som hun er 
bedre kjent som 
blant jentene er 
en livsglad jente 
som elsker en god 
fest. Elin er ikke 
den som skriker 
høyest på ver-
ken skolen eller 
fritiden, men når 
hælja kommer 
og spritflaska er fremme er det ikke 
noe som stopper denne jenta. Hvor 
denne jenta blir av er aldri godt å 
vite, for bare du snur deg og blunker 
har denne jenta klart å komme seg 
langt av gåre. Men alt i alt er du en 
super jente!
Ofte hørt: «Jeg vet faen ikke hvor  
jeg er.»

3 REA
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Selma Jambak 
Varden: 
Selma er klassens 
kattepus: søt og 
uskyldig, gjør 
aldri noen noe 
vondt. Selv om 
Selma ikke er den 
som prater mest, 
kommer partyløva 
fram når alkohol-
prosenten i blodet 
stiger. Gjerrigere 
enn onkel Skrue 
blir Selma alltid lengst igjen på byen 
for å få så mye som mulig ut av inn-
gangspengene. Hun sier som regel 
heller ikke nei til et nach. Som oftest 
sett i Kilen og på nach. 
Ofte hørt: «Hva tar dere med?»

Lotte G: 
Lotte er stille i 
klasserommet, 
men på et helt 
annet nivå utenfor 
skolen! Lotte er en 
god jente, og ei 
skrue for seg sjøl. 
Jenta er gira på 
fest og du finner 
ho alltid syngende! Lotte er snill, og 
vil det aller beste for alle, og ei jente 
det er veldig vanskelig å ikke like! Lot-
te er blid, nydelig og alltid hyggelig.
Ofte hørt: «Guacamole?» 

Maria Skauen 
Bertelsen:
Maria er ikke den 
personen om gjør 
så mye ut av seg, 
men dersom hun 
ikke får viljen sin 
får du virkelig 
høre det! Snillere 
person skal du 
lete lenge etter, og hun er flink til å 
få folk til å føle seg bra. Dersom du 
har et problem, skal Maria alltid ord-
ne opp. Hemmelighetsfull er hun, og 
du skal virkelig grave for å få henne 
til å røpe noe fra kjærlighetslivets 
side. 
Ofte hørt: «Jeg skal på jobb!» 

Anette Tveten:
Humoren til Anet-
te er tørrere enn 
en Mariekjeks. 
Hun er flink på 
skolen, men dum-
mere enn et brød. 
Jenta er naturlig 
pen og hyggelig 
mot alle. Alle pen-
gene sine bruker hun på nøtter eller 
mat til Magdalena. Hun er generelt 
redd for absolutt alt: både for å kjøre 
bil, skli på isen og mennesker. Mens 
russemusikken spiller for fulle mug-
ger, sitter Anette hjemme og spiller 
Singstar. 
Ofte hørt: «3 – 2, det er jo -1!» 

Simen Sannes 
Grimsrud:
Klassens gladgutt. 
Simen virker kan-
skje normal, men 
der tar du grun-
dig feil. Kommer 
du under huden, 
møter du en side 
du aldri hadde 
sett for deg. Vi kaller han derfor 
kinder surprice. Med utseende som 
Leonardo Dicaprio, tar kan jentene 
med storm. 
Ofte hørt: «God jul.» 

Martin Hop:
Klassens depri-
merte sjel. Etter 
tre år med en sui-
cidal Martin blir 
man usikker på 
om det tull eller 
om gutten faktisk 
har problemer. 
Tussi er forbildet. 
Han sier han har 
mål for fremtiden, 
men i realiteten vil han egentlig bare 
overleve videregående. Martin sitter 
oppe hele natten for å se på Netflix. 
Når andre snakker om sosialt liv, ser 
Martin bare opp i taket og skjønner 
ikke hva de refererer til. Gutten er 
verken stødig psykisk eller fysisk, og 
pass deg så han ikke tar deg med i 
fallet. 
Ofte hørt: «Drep meg nå.» 

Marthe Sofie 
Tropitzsch  
Hegdahl: 
Frøken strøken 
har ikke bare 
sine egne ting på 
plass, men mest 
sannsynligvis dine 
også. Marthe er 
alltid lett gjen-
kjennelig med de lyse krøllene, hun 
fungerer derfor godt som veiviser/
holdepunkt. Er det noe man lurer på 
i enten kjemi, fysikk eller matte, har 
Marthe alltid svaret. Marthe stråler 
sterkere enn sola, men på en dårlig 
dag tuller du ikke med denne jenta. 
Ofte hørt: «Det er dårlig luft her!!!!»

Magdalena  
Bjordam: 
Jenta som griner 
av glede ved tan-
ken på mat. Man 
skulle ikke trudd 
at modellkroppen 
spiste i det hele 
tatt, men jenta 
spiser mer enn en 
elefant. Magdalena sier selv at hun er 
så spesiell at hun ikke kan beskrives 
med ord, men må oppleves. Hun 
elsker diskusjoner, og gir seg ikke selv 
om hun vet hun tar feil. 
Ofte hørt: «Skal vi gå i kantina/vi må 
vente på toasten min/du er ikke våt 
under vann» 

Tina Vildalen: 
Det første man 
kommer på er 
hennes nydelige 
art skills, men alt 
i alt er Tina en 
fantastisk person-
lighet. Hun vet 
definitivt hvordan 
man skal hjelpe 
andre, selv om hun er fullstendig 
dritings selv. Gaming er også en 
aktivitet hun elsker, og hun har ingen 
problemer med å sitte våken litt for 
lenge om kveldene så hun er borti-
mot død dagen etter. 
Ofte hørt: «Unnskyld!» «huh?»
Member of: Redaktørenes boble  

Hanna Sandaas:
Hanna er en av de 
godeste, beste og 
flinkeste persone-
ne man kan finne. 
Hun er veldig 
hardtarbeidende, 
og gjør alltid sitt 
beste. Hun har 
fått som vane å si 
«prosit», uansett 
om det kun var 
et snufs! Hun er som oftest å finne i 
stallen, eller hjemme, hvor hun enten 
øver hardt til prøver eller spiller seg 
en runde COD.
Ofte hørt: «Prosit!», «hmm?», «Hva 
er det jeg snakker om?» 
Member of: Redaktørenes boble  

Mina Lia:
Mina er jenta som 
alltid tar ansvar. 
Større gledesspre-
der skal du lete 
lenge etter, jenta 
har alltid godt 
humør og er snill 
som et lam. På 
tross av at Mina 
gjør det veldig 
bra på skolen, 
snakker hun alltid 
om å flykte til et 
annet land før hver prøve. Mina blir 
ekstremt fort hekta på ting, og da er 
det kun denne tingen som gjelder en 
kort periode.  Som oftest sett i Kilen 
Ofte hørt: «…, neida»

Jonas Kalmar 
Rønning: 
 – Aka. «Godfis-
ken» Aka. «Pluto»  
Aka. «Tjallmar» 
Kalmar er en som 
alltid vet bedre 
enn deg, uansett 
hvor lite han vet 
om emnet. På 
skolen og privat er han høyrøstet 
og skarp i sine meninger, der han i 
tillegg alltid har et ordtak eller to på 
lager som ingen skjønner eller har 
hørt før. Kalmar er kjent av både læ-
rere og kjente for sin spesielle gange 
der han hopper og spretter rundt i 
gangene og oppe på Campino. Er 
du ute en lørdagskveld kan du som 
oftest treffe Kalmar på trappa ved 
polet, der han slapper av med en 
pizza på magen og nyter livet.
Ofte hørt: «Er du fette retard?»

Christopher 
Bohlin: 
Christopher 
bohlin foretrekker 
sofakroken frem-
for byen, er en 
veldig ivrig frp 
fanboy.Engelsken 
hans er like rusten 
som bilen hans.
Ofte hørt: «Euro-
vision er som 17. 
Mai, det er bare 
en gang i året.»

Henrik Johansen: 
Henrik er som 
krokunger flest 
hard på flaska. 
Når han ikke lig-
ger døddrukken i 
en sofakrok så sit-
ter han langt uti 
skauen i kroken 
og knipser bilder 
til insta. 
Ofte hørt: «Gi deg!» 

Anna Nybu: 
Anna Nybu er en 
skoleflink jente 
som de fleste i 
klassen betaler 
for å få notater til 
prøva. Ho er også 
en stolt feminist, 
og er ikke redd 
for å si det ho 
mener. Anna blir i ekstra godt humør 
når ho får øl, og standard ølen er 
Tuborg. Ho er også den mest fornuf-
tige i gjengen og ho hører ALLTID  
på moren sin, Kari.  
Blir som oftest sett i skauen på  
Levangsheia eller på Joker. 
Ofte hørt: Jeg blir med hvis jeg kan 
ta med øl

Andrea Grande: 
Andrea er kjempe 
hyggelig og Det er 
alltid god stem-
ning når hun er 
med, men denne 
jenta er utrolig 
ubesluttsom så du 
vet aldri om hun 
skal være med el-
ler ikke rett før noe skjer. Hun er veldig 
glad i katten sin Susi. Andrea jobber 
bra med skolen og stresser masse 
med å komme inn på den skolen hun 
ønsker. 
Ofte hørt: «Nei, det orker jeg ikke»

3 SAM
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Cathrine Bren-
dalsmo: 
Catbt har både 
utseende og 
personligheten på 
plass, og du må 
ikke bli overraska 
om du ser et bilde 
med en deilig 
duckface-pose. 
Cathrine er opptatt av å bli likt av 
alle og er derfor veldig konfliktsky. 
På fest er det hæla i taket og du kan 
høre hennes fulle baby stemme hele 
kvelden til ho plutselig stikker av og 
er vekk i flere timer. 
Ofte hørt: «Jeg vil bare være søt og 
snill»
Member of: Waves 2018

Frida Iversen: 
Du hører henne 
fra 3 husveggers 
avstand, enten 
kan du vente 
deg en kvinnelig 
versjon av Vegard 
Harm, eller en 
tikkende bombe. 
En dame fylt av en 
uvurderlig sans for humor som hun 
kan kombinere med seriøse samtaler 
og empati. Hennes temperament er 
bare til å le av, og likeså alle hennes 
fantastiske utsagn. Denne dama er 
gæærn, så det er best du oppfører 
deg når du kommer til Galeiens dør-
karm. #dørvakt   
Ofte hørt: «Angst!» 

June Marie Søs-
trand Eikenes: 
June er en av 
de mest stressa 
personene du 
kommer borti, 
og vimsete er ho 
også. Ho er ikke 
redd for å si ifra, 
men ender ofte 
opp med å bli 
misforstått og 
misforstå andre #fakenews. Ho er like 
glad i mat som det ho er i å drikke, 
så har du vært på fest med June 
forteller dette en del. June har også 
en latter og sangstemme som er noe 
for seg selv. 
Er som oftest sett på Kolbånn og i 
proshoppen (golfen) & treningsrom-
met på hotellet. 
Ofte hørt: «Det er ikke noe gøy 
asså!» 

Andrine Skar-
vang Pedersen:
Andrine er en 
kjempe søt og 
snill jente. Hun 
synger hele tiden, 
selv om hun ikke 
er spesielt flink til 
det. Hun synger 
alltid på en eller 
annen teit sang 
hun har fått på 
hjernen og ofte 
er det en barne-
sang. Hun har 
også utrolig dårlig humor og elsker 
ordspill. 
Andrine suser rundt og er over alt, 
og har nesten alltid en kaffekopp i 
hånda noe som ikke er bra for henne 
siden hun allerede har alt for mye 
energi. trenger du henne finner du 
henne som regel i armene til Kalseth.  
Andrine skal gå på lærerstudiet til 
neste år og har hatt planene klare 
siden barneskolen. 
ofte hørt: «jeg bare suser» 

Jonatan Søby 
Matsson:
Jonatan, eller 
“Jonna“ er en 
mann som ikke er 
redd for diskusjon. 
Du får høre det 
om han er uenig 
i noe du snakker 
om og diskusjo-
nen blir ofte litt høyrøstet. Hverdagen 
hans går som regel i en morgen pills, 
lunsj pills, middags pills og kvelds 
pills mens han planlegger hvordan 
han kan tjene mest mulig peng for 
minst mulig arbeid uten å få for mye 
problemer med norske myndigheter.
Ofte hørt: “vi er 8 mann“, “HVA ER 
DET DU SNAKKER OM?“

Emilie Marie 
Carlsen:  
«Queen C» er 
tidenes partyløve, 
og går sjeldent 
glipp av en fest. 
Dama har verdens 
mest smittsomme 
latter, enten er 
hun i topp humør, eller så har hun 
tidenes bitchface. Spontane crazy 
ideer er noe denne jenta er glad i og 
spørr ofte om folk vil bli med på et 
“eventyr”. Dama tar alltid en utfor-
dring så om det er noe du ikke tror 
hun “tørr”, gjør hun det i sekunder 
etter og du får deg garra en god læt-
tis. Hun er morsom, hot og generelt 
rå! 
Ofte hørt: «Har jeg noe på rompa?»

Sigurd Rugtveit 
aka Nattfjertern:
Sigurd «Gultann 
Diaremann» er 
en nasjonalskatt 
og muligens 
Norges eneste 
kjemiske våpen. 
Sigurd kan gjerne 
fremstå som en 
harding på byen, men han er egent-
lig verdens snilleste solstråle og en 
skikkelig godgutt. En solstråle som 
du helst ikke vil få en høyre hook av. 
Han er en showman, men ingenting 
er gratis. For noen lapper kan du få 
alt fra nakenbading i Januar til mer 
nakenbading.  
  Sigurd har sagt mye legendarisk 
opp igjennom, men som oftest kan 
du høre enten «Hvor mye penger 
får jeg for det?» «Shit ass gutta, jeg 
begynner å bli full allerede»

Tonje Aardalen: 
Tonje er den søte, 
sjarmerende, stille 
jenta du finner 
bakerst i klasse-
rommet. I store 
settinger trekker 
hun seg kanskje 
litt tilbake, men 
blir du kjent med 
ho merker du fort at det ikke er sånn 
ho er. Tonje er alltid full av godt hu-
mør. Er ho ikke det i nærheten av deg 
er det nok hos deg problemet ligger. 
Ho er ikke den villeste på fest, men 
godt humør skaper ho alltid med sitt 
nærvær.
Ofte hørt: «Hva holder vi på med 
nå?», «jeg skjønner ikke no jeg»

Hedde Holt 
Kivle: 
Hedda sier ting 
rett fra levra, og 
pynter ikke på 
setningene. Hvis 
du havner i en 
beef med denne 
dama, lykke til,for 
hun har sterke 
meninger, men egt er hun ganske 
snill om hun liker deg. Har Hedda 
rett, så har hun rett, ferdig snakka. 
Hedda har roa litt ned på flaska etter 
at hun fant drømmemannen men 
når hun først er ute så tar det av, på 
byen finner du dama på dansegulvet.
Ofte hørt: «Hva faen?» 

Anette Nesland: 
Anette er en 
smørblid jente 
med et stort smil. 
Ho har alltid noen 
artige kommenta-
rer på lur. Ordta-
ket om kinderegg 
passer utmerket 
bra til Anette. 
Blond på innsiden og brunette på 
utsiden! Førsteinntrykket av Anette er 
at hun er stille og rolig, hun er ikke 
den som stikker seg mest ut i timen. 
Men på fest får du se en annen side 
av henne, med litt alkohol innabords 
blir hun ganske vill.  Er du på fest 
med Anette er ho sjeldent lett å fin-
ne, jenta er over alle hauger. Bare leit 
etter jenta som skriker høyest. Anette 
er god som gull, men du merker 
GODT om ho ikke liker deg!
Ofte hørt: «Det er lite fittefis i rum-
pa!», «Jeg er sulten!»

Jens Lindheim:
Jens ”Fjortis-
moppen” Lind-
heim er en ivrig 
skjørtejeger og 
typisk gårdsgutt. 
Som oftest hører 
man et jublende 
”WoooOOO 
oooOO ho 
hoooo!”, gjerne etter en sleip vits el-
ler før en uhøytidelig lek med gutta. 
Han er glad i tull og fanterier, ikke gå 
fra en åpen pc, eller en kjær søster i 
Jensemanns skuddlinje. 
Ofte hørt: «Hei, jeg ringer i fra Cap-
pelen Damm, og i dag så… (legger 
på røret) Jævla fitte…» 

Ingrid Jacobsen: 
Ingrid er tidenes 
solstråle og umu-
lig å ikke bli glad 
i! Men Ikke la deg 
lure av det vakre 
uskyldige ansiktet 
hennes for hun 
vet det å si ifra, 
om det enten 
er noe som er galt eller om hun er 
uenig med deg. Når Ingrid er på fest 
sier ho sjelden nei til ei lita shot eller 
10. Hun får ofte spørsmålet om det 
er noe innabords siden hun er crazy 
hele tiden, men er som regel bare 
koffeinet fra iskaffe som har kicka in. 
Dama er spontan, drit heit og stiller 
alltid opp. 
Ofte sagt: «jamen, hva faen» 

Mathias Anker: 
Mathias er 
kragerø’s største 
hypokonder og 
har stort sett klart 
å karre til seg hver 
eneste sykdom 
som er å opp-
drive. Mens kopi 
maskinen på lege-
kontoret går varm finner du Mathias 
i et hjørne på galeien med en blå 
truse i handa og en på fanget.
Ofte hørt: «Ikke i dag, tar det i mor-
gen»

Alexander  
Kaaber: 
Kaaber finner du 
stort sett på Mot, 
en sjelden gang 
unner han seg en 
tur på byen hvis 
han får lov av 
fruen. 
Ofte hørt:  
«Trene?» 

Helene Williams: 
Helene Williams 
er den personen 
som alltid forsvin-
ner og løper vekk. 
Prosecco har ho 
alltid med seg på 
fest, og dansinga 
pågår hele kvel-
den. Helene liker 
og snakke om seg selv og familien. 
Ho har også alltid noen spennende 
historier på lager om familien, og 
seg selv. Som har en tendens til å bli 
gjentatt, ett par ganger.   
Er som oftest sett på stoppen
Ofte hørt: «Det er ikke noe stress da»
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TAKK FOR oppdraget AV 

ÅRETS RUSSEAVIS

Kine, 1ID

Litt uopp-

finnsomme 

på grunn av 

reglene til 

skolen. 

FEM KYLLINGER PÅ GANGEN
Hva slags tanker har dere om russen i år? 

Linn, 1ID 
De er noen 

bøller alle 
sammen, 

neida. 

Anonym, 1ID 
De burde kødde 
mer med folk.  
De er for slappe 
i år. 

Michelle, TIP 

De er litt trasige.

Erica, TIP 
Det er litt  
teit med  
de listene. 

Marthe  
Kviteberg: 
Marthe er en 
gøyal person med 
mye tempera-
ment. Korteste 
personen med 
den korteste 
lunta. Marthe er 
helt genial, men 
bare om ho liker 
deg! På fest er det 
ingen mellomting 
for Marthe, enten så drikker ho lite 
eller så er det ho du hører synge høy-
est. Største danseløva på festen. Du 
finner ho enten sovende eller når ho 
spiser. Marthe er den mest godhjerta 
personen du finner og har alltid en 
genial historie å dele med deg.
Ofte hørt: «For hælvete da, ska du ha 
bank eller» 

Joakim Hafredal:  
(aka Jokke the 
king, aka dr jokke, 
aka paven frans, 
aka jokahomahav-
regryndalhafre): 
Jokke er en 
velfungerende 
alkoholiker som 
kan virke tilsy-
nelatende rolig, 
men etter et par runder beerpong så 
smeller det. Hoftene kommer frem, 
de sosiale evnene hans eksploderer 
og han mister alle hemninger. Rundt 
klokken syv på morgen så tar han 
seg gjerne en lur på nærmeste benk, 
men jeg tror også at Campino ben-
ken er hans favoritt. 
Ofte sagt «nei faen!» 
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16.00: Alle får snap av Markus Brødsjø, «Party i kveld?». 
17.00:  Fremdeles ingen som har svart på snappen. 
18.00:  Festen har starta, ingen har ankommet. 
18.15:  Redaktørene ankommer for å få med seg starten. 
18.50:  Det begynner å komme folk. 
19.00:  June kommer etter å ha drukket i fire timer. 
19.12:  Frida Gundersen tar opp mobilen og setter på arendalkamp  
 mens hun prøver engasjere alle rundt. 
20.03:  Gunnhild spør om vi skal «tune nokkon blasts?» 
20.25:  Maria B. drar på jobb. 
20.35:  Christina Blikra setter på «Honey» av 070 shake og skriker  
 «DETTE ER MIN SANG» 
20.56:  Mariell og Eline ankommer med 14 forskjellige flasker hver. 
21.00:  Mekkmeister skrur opp anlegget 
21.02:  Politiet ankommer festen. 
21.11:  Politiet drar etter å ha bli overfalt av jenter som skal ta   
 russeknuten.
21.12:  Emilie Carlsen møter opp uten russebukse. 
21.15:  Tobias kommer rett fra fisketur 
21.17:  Arendal har nå vinne kampen og Frida snakker ikke om   
 annet de neste timene. 
21.20:  Helene Williams snakker om hvor kul «broren min» er.  
21.27:  Kalmar faller. 
21.30:  Emilie Haugholt blir syk og må reise hjem. 
21.40:  Russepolitiet har funnet ut at Emilie Carlsen går uten bukse  
 og løper etter henne med saks. 
21.42:  Thomas Williams regner ut sannsyneligheten for at russen  
 består eksamen etter to måneder med fyll. 
21.48:  Astrid spør June om de skal kjøpe noe thaimat. Ender opp  
 med å bli klappa til. 
21.50:  June angrer på at ho slo Astrid og spanderer litt thaimat  
 på ho.
21.57: Maria Kleivane har nå drikke tre breezere og begynner å  
 bli full 
22.00:  Lisa Nilsen blander en drink med små sure, 40%, Jäger,  
 Cider og en liten dash med Baileys på toppen. 
22.02:  Julie Thorsen er ferdig med vikingfjorden og leiter nå  
 etter 40%
22.08:  Sander Øygarden ringer til Stina 
22.13:  Sandra Kilen legger ut bilde på insta at ho er på ukas  
 4 fjelltur. 
22.16:  Herman rapper litt for seg selv   
22.21:  Tina Vildalen passer på at alle har det bra og ikke drikker  
 for mye
22.24:  Iris samler inn russekort. 
22.26:  Maren har knekt spritflaska og «Maren for faen» har kom 
 met ut av skallet sitt 
22.30:  Etter et litt for heftig vors, finner vi ut av at Panadda måtte  
 bli hjemme. 
22.32:  3ID har danseoppvisning. 
22.37:  Markus Menstad blotter seg for 13. gang denne kvelden. 
22.40:  Frida skriker «Sett på nasjonen!!!» 
22.42:  Christina er full og går rundt og forteller hvor mye hun   
 elsker alle sammen. 
22.46:  Helene Williams løper rundt over alt, og Anna prøver å hol 
 de følge. 
22.47:  Cecilie har turnoppvisning. 
22.50:  Magdalena har spist siden ho kom. 
22.58:  Selma finner en kattunge og tar den med inn i Sirens. 
22.59:  Cathrine er sporløst forsvunnet. 
23.01:  Kantinedamene kommer med nattmat. 
23.03:  Scooby-Doobie prøver å fikse bilen. 
23.07:  3ID danser fortsatt. 
23.10:  Hanna drar hjem og prøver å få med seg Tina. Tina nekter. 
23.14:  Ordføreren ankommer gunnars og vil veldig gjerne være   
 med på festen 
23.17:  Amir går rundt med vannpistol og venter på at det skal   
 dukke opp noen 00’ere 
23.22:  Anna leter fortsatt etter Helene Williams. 
23.24:  Hedda og Kaaber reiser hjem. 

23.27:  Eneste John sier er «røsk mæ» 
23.30:  Tina angrer på at hun ikke ble med Hanna hjem. 
23.32:  Even spør om Gunhild vil være med å ta gullkongla. Gunnhild  
 sier nei. 
23.34:  Gunnhild har nå sagt nei fem ganger. 
23.39:  Elin Osk har drikke en hel flaske sprit og forsvinner
23.41:  Markus Brødsjø digger til Martin Garrix 
23.46:  June skriker «Nach hos meg!»
23.48:  Idretts gutta setter på «pojkarna som busar» for 10. gang 
23.52:  Amir finner ingen 00’ere og spruter derfor på russen isteden. 
23.55:  Tobias knekker sin andre smirnoff for kvelden. 
00.00:  Folk skåler for den siste dagen av russefeiringen. 
00.08:  Noen drar på byen og noen drar å ruller. 
00.10:  Selma blir igjen med kattungen litt til. 
00.12:  Magnus Mostad har finne seg en jente på El-paso ;) 
00.14:  Elin blir funnet sovende langs veien til stoppen. 
00.17:  Astrid ble påvirka av June og ho begynner å bli litt voldelig 
00.24:  Sander Øygarden snakker fortsatt med Stina. 
00.26:  Maria Skauen fylleringer 
00.34:  Mina spør om de på stoppen kan sette på litt High School  
 Musikal. 
00.41:  Fashionably late får endelig kjøpt seg russebil.
00.45:  Victor sier han er singel for tiende gang 
00.50:  Månen dukker opp og Selma må gjemme seg før ho blir til  
 en havfrue
00.54:  Markus Menstad spiser nattmat for 7. gang. 
00.58:  Oskar går rundt og forteller vitser. Ingen ler. 
01.05:  Scoobie doobie blir avskilta.  
01.12:  Cathrine kommer tilbake, men alle vennene har dratt på   
 byen. 
01.16:  Magnus har kommet seg på stoppen og spanderer nå drinker  
 på alle. 
01.19:  High school musikal kommer endelig på og Mina blir så glad  
 at ho begynner å gråte. 
01:30:  Anette synger for full hals 
01.46:  Ingrid løper bak baren på stoppen og sier at ho kommer  
 til å dø. 
01.58:  Helene Kristensen drar å ruller for ho gidder ikke være på  
 byen uten turister. 
02.03:  Cecilie inviterer til russefrokost
02.22:  Anna finner frem sine raske shades som ho nekter å ta av. 
02.30:  Ermin kjører ned utsikten i en handlevogn, aldri til å bli  
 funnet igjen. 
02.47:  Even maser etter Jäger. 
02.53:  Den resterende russen drar å ruller nå som byen er stengt. 
03.13:  Maren raserer Waves…… igjen 
03.27:  Martine får astmaanfall og må dra på legevakta. 
03.33: Gunhild tar av seg t-skjorta. 
03.37:  Thord og Lars M. finner en jentebuss og stikker av med dem. 
04.23:  Selma sovner og June begynner å grine. 
05.12:  Helene, Cathrine og Christina drar på nach med TIX 
05.58:  Maren spyr på vei til frokosten 
06.00:  June er redd for at noen skal gå glipp av barnetoget, så hun  
 prøver å holde alle våkne.
06.30:  Gunhild starter på russetalen. 
07.14:  Hanna kommer tilbake og finner Tina som er den eneste som  
 er igjen på gunnarsholmen. 
09.00:  Champanefrokosten har når var en stund og promilla er på  
 vei opp igjen. 
09.38:  Russen blir overfalt av barn som vil ha russekort. 
10.00:  Barnetoget starter men det er kun 50% som har møtt opp. 
11.17:  Russen ligger spredt rundt på stadion. 
13.00:  Presidenten holder tale. 
14:00:  Fotballkamp mot politikerne. Astrid tråkker nå over og ryker  
 enda et korsbånd. 
15:00:  Lisa og June griner fordi russetida snart er over. 
16.00:  Nok et tog hvor ikke alle klarer å holde følge.  
18.00:  Russebuksa blir lagt på hylla for godt (for de fleste)  
18. Mai 18:15: Halvparten av russen møter opp på skolen i russe  
 dressen og nekter å avslutte russetida. 

NATT TIL 17. MAI


