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Da jeg startet arbeidet av avisa, var jeg helt fast be-
stemt på å finne ut nytt, morsomt navn. Dessverre 
er jeg utrolig ukreativ, og jeg fikk en del tilbake-
meldinger på at avisa faktisk må hete Viruss, selv 
om det er blitt brukt før. Så her kommer en liten 
disclaimer: Ja, navnet har blitt brukt før, men det 
har faktisk aldri vært mer passende enn nå. 

Overraskende nok var jeg tidlig ute med å få på 
plass design av avisen, trykkeri og sponsorer, før 
alt ble litt glemt. Det var mens jeg og vennene 
mine snakket om russetiden at jeg plutselig brøt ut 
“FAEN, DET ER JO SNART, JEG HAR IKKE GJORT EN 
DRITT FOR AVISA!”, at jeg satt meg ned den kvel-
den og begynte å skrive, før jeg igjen glemte den 
litt, og var våken hver natt og tenkte “jeg burde 
starte snart …”. Heldigvis hadde jeg bare satt meg 
ett mål for avisa: at den skal bli trykt. Og hvis du 
leser dette, har jeg i hvert fall fått til det. Kvaliteten 
av det trykte kan jeg dessverre ikke love noe om, 
men pengene går til en god sak, så egentlig kan 
man ikke klage. Mitt tips til neste års redaktør: 
start tidlig, men også pass på å få et bra team som 
hjelper deg underveis. Det var ikke så mange som 
frivillig hjalp meg, men jeg fikk tvunget til meg noe 
hjelp, og til de er jeg veldig takknemlig. 

Å jobbe med avisa har vært stressende, men 
også morsomt, og veldig lærerik. Jeg hadde nok 
ikke gjort det igjen, men jeg setter pris på denne 
muligheten! 

Så over til noe litt mer sentimentalt: 
13 år (og noen ekstra år for enkelte av oss) med 
skole er snart over, og de færreste av oss trodde 
vel at det skulle ende i en pandemi. Nå er vaksine-
ringen i gang, og vi håper å komme tilbake til en 
normal hverdag så snart som mulig. Da koronaen 
rammet Norge mars 2020, syntes jeg synd på årets 
russ, som ikke skulle få en russetid slik de hadde 
håpet på. Det jeg aldri tenkte på, var at vi selv skul-
le oppleve en slik russetid, selv om den heldigvis 

er bittelitt bedre enn fjorårets. Med en utsatt og 
forskjøvet russetid, er det mye som ikke er som 
andre år, men vi har i hvert fall gjort vårt beste for 
å gjøre det beste ut av det. Og hvem vet, kanskje vi 
samtidig har startet noen nye tradisjoner. Korona 
har også gjort at salget av avisa har blitt utsatt, 
siden du, kjære leser, ikke leser dette på 17. mai 
som vanlig. Jeg er nemlig fast bestemt om å ta 
med dåpet, men russetidens (nesten) høydepunkt 
ble bare forskyvd lengre og lengre bak. Derfor 
kommer denne litt senere enn vanlig. 

Det har vært tre veldig fine, stressende, år, og jeg 
er nok ikke den eneste som er lei meg over at de 
snart er ferdige. Lykke til videre, jeg har troa på alle 
sammen! Så med det vil jeg si: Tusen takk for at du 
kjøpte avisa, jeg håper du liker den!  

Ilula: 
Kragerø videregående har i mange år samarbeidet 
med Ilula Orphan program. Dette er et hjelpepro-
gram der vi hjelper foreldreløse barn i byen Ilula i 
Tanzania. All inntekt fra avisa går til dette program-
met. Kragerø videregående skole har bidratt til 
blant annet innlagt vann, bibliotek, og idrettsplass. 
Ved å kjøpe avisa, støtter du altså IOP. 

Vi har kanskje vært aldeles snille i år.  
17. mai helga kom det ikke noe klager 
fra politiet, og det ble heller ikke noe 
smitte blant russen. (Koronasmitte. 
Kjønnsykdommsmitte kan vi ikke love 
noe om).

Nå tror dere kanskje at alle russ i frem-
tiden kommer til å være like snille. Dette 
kan vi så klart ikke love noe om, men 
nå har kanskje ikke fremtidige russ en 
pandemi heller. 

Vi er alle virkelig glad i Kragerø, perlen 
blant kystbyene, som Munch så fint be-
skrev den lille byen vår. Vi er glade i alle 

de kjente fjesene rundt om i gatene, og 
vi er glade i alle øyene som finnes rundt 
om i skjærgården vår. 

Kragerø er kanskje liten, men det er en 
helt spesiell flekk på verdenskartet. Vi 
gleder oss til å kanskje flytte tilbake til 
Levangsheia, til Kalstad, til sentrum eller 
til Helle. Vi ser frem til sommer i Kragerø, 
kveldssol, lange kvelder på strendene, 
til å gå på ski i Studsdalen, og til å rusle 
rundt på Jomfruland. 

Med mindre Tollefsen eier hele byen 
innen 2050 og har utbygd Kalstad- 
tjenna, er den lille byen vår en perle, 

som til mange har blitt et reisemål «alle» 
skal til på sommeren, enten med båten 
for 2 millioner eller til hytta for 15 milli-
oner. Vi håper at Kragerø forblir denne 
perlen, som vi engang kanskje kan ta 
våre barn til. For selv om russen ofte  
har et dårlig rykte, betyr ikke dette at vi  
setter pris på alt denne byen har gitt 
oss. 

 
 

Takk Kragerø, for at du er 
den flotte byen du er! 

Kjære medborgere:

Redaktørens ord: 

tu
re

r.n
o

Ønskes kjøpt: 

Korona vaksine.  

Samme hva, er bare  

lei av denne  

dritten.



3

«VIRUSS»

Det siste året har vært turbulent, vi har har hatt 
nedturer og oppturer. Selv om dette ikke har 
vært et normalt år har vi fått utfordret oss på 
forskjellige ting, både mentalt, sosial og ikke 
minst på skolebenken. Vi har måtte vende oss 
til en uforutsigbar hverdag og planlegging med 
hensyn til smittevern.Vi hadde håpet på en nor-
mal russetid, men mulighetene ble redusert og 
vi måtte tenke kreativt.

Når man er avgangselev er det mye man skal 
tenke på, skole, venner, studier, familie, venner 
og kjæreste, og tanken på voksenlivet er skrem-
mende. Ungdomstiden kan være vanskelig og 
det er nok mange som føler på akkurat dette, 
spesielt under en pandemi. Mange er redd for å 
ikke bli inkludert, mobbet, presset, og noen er 
kanskje redd for å si nei, og gå glipp av ting. Vår 
russetid har bydd oss ut på mange utfordringer 
som vi har prøvd å takle på best mulig måte med 
korona, kohorter og “meter’n”. Vi har prøvd vårt 
beste for å skape et godt miljø hos russen. Vi 
har arrangert forskjellige temadager på skolen, 
halloweenkro på Verven, og gjennomført alter-
native opplegg blant annet “krafttak mot kreft” 

aksjonen (noe som vi er spesielt stolte av). 
Som sagt har vi hatt mye fokus på det å 
føle seg velkommen, og det å inkludere, 
og jeg håper virkelig dette inspirerer andre til 
å stå med åpne armer og ta andre med inn i 
varmen. 

For meg handler ikke russetiden kun om “fylla 
og festing, fart og spenning”  men nettopp det å 
skape et felleskap, nye relasjoner og gode min-
ner. Det handler om å møte mennesker, utforske, 
vise omsorg, prestere, finne seg selv og mye mye 
mer. Ungdomstiden og russetiden er det som 
forberede oss på nettopp det å bli voksen, og 
man finner ikke ut av livet om man ikke snubler 
og faller litt på veien. Til høsten er det mange 
nye ting som ligger å venter på oss, og veien 
dit har vært preget av lange treige kjedelige 
dager, men også mange gode og minneverdige 
opplevelser, og ikke minst evigvarende venner 
og gode kunnskaper (som vi forhåpentligvis får 
nytte av).  Endelig er vi i nesten i mål, dette skal 
vi klare, lykke til jeg heier på dere!

Helene Rinde Heia (Web og PR ansvarlig), Alise Bolstad Olsen 
(Styremedlem), Vilde Isaksen Opkvitne (Festsjef ), Sarah Carina 
Elisabeth Dürlinger (Redaktør), Elias Johansen Menstad (Politi), 
Eirik Thoner Pedersen (Politi), Fredrik Lønnerød Torp (Økonomian-
svarlig), Milla Løvstad Solberg (Web og PR ansvarlig),  

Jesper Hareide (Prest), Malin Le Myra (Prest), Nathalie Johansen 
Voje (Helsesøster), Luna Olsen Langeland (Knutesjef ), Mariken 
Laursen Mastereid (Knutesjef ),Camilla Hansen Bjørkkjær  
(Vise-president), Juni Anne Eikeland (President), Ivar Ellegård 
(Trivselsansvarlig), Frida Robudal (Styremedlem)

Presidentens ord

R U S S E S T Y R E T
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Asbjørn Werner Eikaasen,  

3SAM
 
1) Hva synes du om klassen?
 Jeg kunne sitte og skrive om denne klassen 
  i et par uker - og ha utbytte av  det, men det  
 blir  altfor melankolsk og sentimentalt her, så jeg går for godt. Altså, jeg liker  
 klassen godt.
2) Hvordan har tiden du har undervist de vært? 
 Tiden har gått altfor fort! Jeg tror jeg beholder dere frem til jeg går av pensjon.  
 Det hadde vært noe. 
3)  Hva er de gode på?
 Gode på? Mye, men jeg er nok mest fascinert av utviklingen vi har hatt   
 sammen. 
4)  Hva er de dårlige på?
 Karakterer kan drive enkelte til vanvidd, men de kommer seg raskt til hektene  
 igjen.
5)  Tenker du et det er noe du kunne gjort bedre mens du underviste klasse?  
 Etter at demningen brast, skulle jeg bare latt dere løpe linen ut. Det er mye  
 på lager der.
6)  Har du noe tips til fremtiden? 
 Trivsel er på et annet kvalitetsnivå enn penger. Velg en utdanning og et yrke  
 du kan trives med. 
7)  Hva er ditt beste russeminnet? 
 Beethovens 3. symfoni, men jeg sier ikke hvorfor. 

Hege Lier, 3INN

Hva synes du om klassen? En super 
gjeng på 12 elever. Dette er en gjeng 

som jeg har hatt i både Entreprenørskap 
og Innovasjon også fra 1.klasse og til i dag. 

Tror jeg kjenner de ganske godt nå. Som reise-
livsklassen, så er også disse elevene veldig dyktige og 

selvgående. De lytter, arbeider hardt og får gode karakterer. De er morsomme 
å være sammen med. 

Hvordan har tiden du har undervist de vært? Det er elever som kjenner meg 
ganske godt etter hvert. Stort sett kjente jeg elevene før de ankom videregåen-
de også. Jeg kjenner også stort sett foreldrene svært godt. Det har vært en fryd 
å være sammen med de i 3 år. De krever mye av meg, så jeg må være på topp 
hele tiden. Jeg tok Master innen innovasjon på grunn av denne gjengen. Takk 
for det! 

Hva er de gode på? Det er et generelt høyt nivå i klassen. Det er kun 3.klas-
singer som er bevisste på hva de vil. 

Hva er de dårlige på? Dårlige??? Ikke et ord vi bruker i skolen. 
Tenker du at det er noe du kunne gjort bedre mens du underviste klassen? 

Jeg tenker at Covid 19 har gjort at vi ikke har kunnet gjennomført mye av be-
driftsbefaringene som var planlagt. Det hadde vært gøy og lærerikt. Men, det 
kan jeg ikke gjøre noe med. Elevene skjønner nok når jeg sier «Norrøna». 

Har du noe tips til fremtiden? Si flere Ja enn Nei. Et Ja tar deg videre. Et Nei er 
så begrensende. 

Hva er ditt beste russeminne? Jeg var blåruss fra Vallermyrene vgs i Pors-
grunn. Det må være når Statens vegvesen kom for å demonstrere bruk av fart 
og bruk av bilbelte. Glemmer det aldri.

Jan Terje Arntsen 

3-REA, takk for en flott tid sammen med dere. På tross av et spesielt og uforutsigbart år, 
har dere nå kommet vel i havn.  Dere har taklet den litt underlige skolehverdagen på 
best mulige måte. Hadde egentlig ikke forventet annet. Dere er jo 3-REA! En klasse med 
dedikerte, interesserte og positive elever. Jeg smiler alltid litt, før jeg entrer klasse-
rommet der dere sitter og venter. Jeg vet nemlig at det venter meg en hyggelig stund, 
med fokus på fag og interessante samtaler. Muntre, strukturerte, målbevisste, vimsete, 
gretne og sløve. Forresten, gretne? Det har jeg virkelig 
aldri opplevd fra noen av dere. En forfriskende 
blanding, som gjør det spennende å under-
vise dere. 

Det har vært en fornøyelse å være lære-
ren deres. Lykke til!

Hilsen Terje

om
klassen

Mari Venevill Stenhammer, 3SAM 

Jeg syns klassen er en fin gjeng! De har vært tålmodige i år og vært 
med på å prøve ut ulike måter å jobbe på. Så tiden har vært ganske 
bra vil jeg si. Jeg har jo vært borte pga operasjon, så fikk ikke sett de 
så mye som jeg skulle ønske. Klassen er gode på å jobbe godt i timen 
og stille spørsmål når de lurer på noe. De kunne kanskje vært bedre 
på å delta aktivt i timen (noe som gjelder de fleste klasser). Jeg syns 
selv jeg nok kunne ha prøvd å gjøre undervisningen enda mer variert 
og prøvd ut flere typer oppgaver. Tips til fremtiden: Det er lov å gjøre 
feil. Føler du at du har valgt helt feil er det ikke noe problem å bytte 
studieretning og studieplass! Og 
karakterer betyr ikke nød-
vendigvis alt. Ikke jobb 
så hardt at du ikke har 
tid til å nyte studietida! 
Mitt beste russemin-
ne: Da gymlæreren 
tok på seg den 
gamle russebuksa 
si og vi fikk gjøre 
russeknuter 
i gymtimen 
sammen med 
ham!

Lærere
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Atle Oppebøen: 
Veldig snille, ordentlige, og bra 

mennesker 

Arild Weisser: 
Helt eksemplariske

Irene Omdal: 
Synes årets russ har vart helt eksepsjo-
nelle flinke til a følge myndighetenes 

smitteråd, og har opprettholdt  
aktiviteten på skolen istedenfor  

å gi seg helt hen, og ut ifra det jeg har  
skjønt har de hatt en god sosial tone som  
har gjort at mange har hatt en god russe-

tid. Skikkelig bra russekull

Ann-Karin Hegland: 
Kjempesøte

Anonym lærer: 
Altfor snille

på gata
5Kåre Preben Hegland, 3INN og REA 

Kjære 3 INN/REA. 
17. mai ble ikke som ventet, i år heller. 13 års skolegang 
fikk nok ikke den avslutningen dere hadde sett for 
dere, med storslått russefeiring, lokalt og nasjonalt. 
Manglende normalitet til tross, ca. 2500 dager på sko-
len er snart definitivt over, korona eller ei. 

En skoleavslutning markerer noe som er over, samti-
dig som det gir rom og anledning til å tenke fremover. 
Det er gjerne på videregående skole vi legger grunn-
laget for senere valg i livet. Og det er på videregående 
skole vi blir kjent med mange både fra vårt nærområde 
og fra et større geografisk område og som vi i ulik grad 
knytter viktige, kanskje også varige vennskap med. 

Noen av dere vil ved skoleslutt sikkert føle en usikkerhet for 
veien videre, tryggheten som deres klassekamerater og lærere 
gjennom tre år på Kalstad vgs. har bidratt med, er plutselig borte, dere 
må selv velge veien videre, både når det gjelder videre utdanning og ikke minst fremtidige jobbmuligheter. 

Det er viktig å huske på at det er du som skal trives med det du velger å gjøre, ikke dine foreldre, ikke dine 
venner, du må selv ta de viktige valgene! Et godt råd når det gjelder utdannings- og yrkesvalg vil alltid være 
å ta utgangspunkt i dine egne talenter og interesser, dette vil være viktigere enn kanskje nedarvede tradisjo-
ner og kanskje til og med fordommer mot enkelte utdanninger og yrker. Vi mennesker er laget slik at vi gjer-
ne legger ned en større innsats, vi gir mer av oss selv og vi trives best når vi finner områder vi liker å holde på 
med, og der den indre motivasjonen er den viktigste drivkraften. 

Dere vil også møte en utfordring utover dere selv, dere vil være den første voksengenerasjonen som må 
forholde dere aktiv og daglig til verdens klimautfordringer. Dette er et saksområde som dere som samfunns-
borgere, arbeidstakere, arbeidsgivere og kanskje fremtidige politikere må forholde dere til. Og det er samti-
dig et område dere kan være med på å påvirke og styre retningen på, her vil deres ungdommelige utål- 
modighet utvilsomt være uhyre viktig. 

Dette siste året har jeg vært klassekontakt for både 3 REA og 3 INN, og undervist i fellesfaget norsk. Når det 
gjelder 3 INN, dvs. Innovasjonsklassen på skolen, har jeg vært så heldig å ha vært deres klassekontakt i alle 
tre årene. Dere har vært de første, og foreløpig de siste, som har gjennomført skolens nye studieretning. En 
studieretning både skolen og ikke minst dere selv gledet dere til å ta fatt på, og det startet godt. Det første 
året var alle utplassert i enten en privat bedrift eller i kommunen. Tilbakemeldingen fra dere og fra de stede-
ne dere var utplassert var svært positive, og alle parter så frem til fortsettelsen.  

Planen var også at dere det siste året skulle få reise til utlandet, så kom koronaen og satte en effektiv 
stopper for det. En annen negativ melding kom fra skoleeier, dvs. Telemark fylke(ennå ikke slått sammen 
med Vestfold da avgjørelsen ble tatt), de ønsket dessverre ikke lenger å opprettholde Innovasjonslinja på vår 
skole, både lærere og elever fikk heller ikke lov til å reklamere for linja ut over den vanlige opptaksområdet.  
Vi var mange som ikke forsto den politiske avgjørelsen, da innovasjon ellers er et satsingsområde ifølge 
landets myndigheter.  

Også 3 REA fikk sin skolegang sterk amputert av koronapandemien, bl.a. ble den svært så populære eks-
kursjonen til Spanias solkyst kansellert. Erstatningen ble et skolebilde med badetøy, kanskje ikke helt  
det samme!  

Det har vært svært hyggelig å bli kjent med dere, de aller fleste av dere har vært aktive i undervisningen, 
og jeg håper selvsagt at også noe norskfaglig har tilflytt dere alle. 

Ønsker dere en flott eksamen og alt vel i fremtiden. 
Kåre Preben Hegland 
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DANIEL LAVIK
Mange ser på Daniel som smart hvis man 
ser på han fra ett skoleperspektiv, men 
inteligensen legger han gjerne igjen ved 
skolebenken når han drar hjem. 
Daniel er den første som møter opp på 
fest, og den første som burde ta kvel-
den. Han starter gjerne med en halvliter 
med cider, og etter det hopper han rett 
over til en halvliter med Absolut vodka. 
Alkoholen som Daniel drikker går ned 
like fort som den kommer opp.
Han er kanskje den eneste personen 
som snakker 3 språk flytende, samtidig 
som han sliter med å formulere en enkel 
setning (Det har ingenting å si om han er 
edru eller drita) 

Sitat: “Hva faen er dette for noe tull?” og 
“Dahlin, for helvete!” 

SUNILLA AZAMI
Sunilla er søt som sukker, men ikke la 
deg lure! Denne jenta er bestemt og 
selvsikker. Drømmen er å bli politi for 
å fange de kriminelle, men hun over-
holder ikke fartsgrensa når hun stjeler 
bilen til mora. Leter du etter Sunilla, 
finner du henne i hennes hjem nr. 2 
(treningssenteret) eller med hodet i 
skolebøkene. 
Selv om Sunilla er liten, er hun overras-
kende sterk og sjarmerende. Pass på 
guttaboys! 

Sitat: «Jeg må hjem!» «Enaaa hva mener 
du??» 

SANJA DANICIC
Sanja er den jenta som alltid har cash 
på kortet, men aldri røper hvor mye 
hun egentlig har. Hun er ei jente med 
bein i nesen og jobber hardt for å nå 
sine mål. På skolen spiller hun «engle-
barnet», men når hin er på fest kom-
mer festløven frem. Ellers er hun en 
godhjertet, morsom og noen ganger 
frekk sjel. Leter du etter Sanja, finner 
du henne sannsynlig bak rattet i golfen 
hennes som hun er så glad i. Om du 
trenger en advokat i fremtiden, er det 
bare å ringe denne heksa! 

Sitat: «Opaaa se her!» «Jeg skal på jobb, 
så jeg kan ikke bli med.» 

STEFFEN GAUTEFALD DAHLIN
Steffen er i utganspunktet en veldig 
stille og lukket kar, men dette endrer 
seg fort etter en sixpack med Ringnes 
(gjerne lunka).  Dersom du vil bli bedre 
kjent med han, finner du han bakerst 
i venstre hjørne på rom 208 sammen 
med gutta. Etter skolen kan han bli 
spotta mens han løper sine 40 daglige 
runder rundt Kalstadtjenna. 

Sitat: “Ey”

JUNI ANNE EIKELAND
Juni finner du på toppen med et glass 
med hvitt i hånda og russestyret i 
den andre, hvis ikke finner du ho som 
oftest på Pizzabakeren. Juni er en jente 
som kan by på god stemning, spy, og 
treningstips, men selv om jenta virker 
uskyldig kan vi love deg at ho biter 
tilbake #bossybitch #persident

Sitat: «BALLE» 

SARAH CARINA ELISABETH  
DÜRLINGER
Sarah er østerrikeren med skarre r som 
kaster opp på hver fest etter en runde 
sketchy drinker, og hvor kvelden aldri 
ender som egentlig planlagt. Skolen 
blir ikke alltid prioritert når det fins så 
mange andre ting å gjøre, men selv 
med en halvtimes forberedelse kan hun 
få en sekser på presentasjon. Fremtids-
planene forandrer seg stadig vekk, men 
drømmen er en bondegård i alpene. Du 
kan finne hun i byen eller skateparken 
hvor hun spør folk «Vil du være med på 
fem på gata?», i skogen hvor hun til-
bringer dagen i hengekøya, eller foran 
hennes playstation 3 som hun nekter å 
oppgradere. (fordi gta 5 faktisk ikke har 
lukket online serverne ennå!)

Sitat: «Absolutt ikke.» 

ANNE DYRKORN GREGORIUSSEN
Hun er den som kunne ha blitt con-
tent creator, så mye som hun filmer, 
men heldigvis deler hun ikke alt med 
verden. Hun har ikke med seg mye 
på fest, men hun ender alltid med å 
drikke mye for det. Anne liker å utsette 
ting, men heldigvis pleier det å gå fint 
til slutt, og vi vet ikke hvordan. Jenta 
finner på mye rart, og er glad i finne på 
nye dansemoves, som hun viser frem til 
noen heldige få. 

NORA NILSEN
Nora finner du som oftes i kirka eller i 
de dype skogene på Skåtøy. Ho fikser 
alltid ride, enten om det er med bil 
eller ambulanse. Ho har som regelt alt 
på stell, så lenge det ikke er alkohol i 
blodet.

Sitat: «Hold kjeft»

KRISTIAN ODDEN
Enten snakker han med damene til 
gutta på fest mr. stealyourgirl, eller så 
løper han fra gutta. Og Odden er rask. 
Snakker utelukkende tysk eller japansk 
etter to shots. Men han er søt da. Har 
blitt nødvendig å ta fra ham telefonen 
på fest.

Sitat: “Verpisst dich”
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IVAR ELLEGÅRD
Ivar er gutten alle vil være venn med, 
men få får komme nær. Er du derimot 
blant de heldige er du garantert store 
mengder latter og Frustrerte Fruer prat. 
Ellers er gutten god på å dra kortet og 
ikke helt sikker på hva BSU brukes til... 
Har du ennå ikke rukket å få en sma-
kebit av Grindr-kongen bør du kjappe 
deg! Han flytter nemlig over til britene 
om ikke lenge, og har allerede satt dato 
for bryllupet med Prins George (slapp 
av, det er selvfølgelig etter at han har 
blitt myndig...)

Sitat: «Gleder meg til middag med  
Dronning Lizzy»

NATALIE JOHNSEN
Natalie ser du ikke ofte på skolen, fordi 
hun er #blessed med mindre timer enn 
resten av gruppa. Og når hun først er på 
skolen, spiller hun mye kabal. 
Når hun ikke faller ned et sted og ska-
der seg, bruker hun mye tid på skolear-
beid, og fyller opp snapchat storyen for 
ett innblikk i hennes liv. Jenta er glad i å 
drikke, men hun har vært heldig og har 
aldri kastet opp eller vært fyllesjuk, noe 
som faktisk må være magisk. 

Sitat: “NEI!” “IKKE TA PÅ MEG!”

CAMILLA HANSEN BJØRKKJÆR
Camilla er en 10/10 jente, så denne 
dama er det vanskelig å ikke like. 
Hun sier sjeldent nei til ei lita tur på 
byen og lager god stemning med sitt 
sjarmerende vesen. I tillegg har Camilla 
fått arbeids-og stå-på-vilje inn med 
morsmelka og er derfor som oftest å 
se på jobb på Levangsheia og med en 
fullbooket kalander. Serverer du henne 
en brødskive med leverpostei og et 
glass melk (eller to) og gjerne slenger 
inn noen tanker om dagens samfunn, 
har du fått en plass i hjerte hennes.

Sitat: «Ikke sant ja.» 

HEGE SUNNIVA BJØRKKJÆR
Dette er råtassen fra Levangsheia. Jenta 
blir kalt lille my men ikke la deg lure av 
høyden for denne jenta har bein i nesa 
og diesel i blodet. På fest ser du ho med 
vinflaska i den ene hånda og øl flaska i 
den andre. Og ellers er ho å se i bilen, 
på sjåen eller på tåtøy.

Sitat: «Ikkje faen» 

MARCUS AUGUST JENSSEN
Liker øl og damer, men elsker gutta. En 
høy jævel med guttastemninggaranti, 
og har redda gutta mer enn en gang 
med vors. 

SANDER LLOYD
Lloyd er farlig på høyttaleren, og får… 
blandede tilbakemeldinger. Råner 
rundt i skjærgården med liten båt med 
kanskje litt for stor motor, og høytaler 
i baugen. Lever av pepsi max, rømme 
og tortillachips, og epok no7. Søt lugg, 
credz til Ida <3.

Sitat: «Kan jeg styre musikken?»

MILLA LØVSTAD
Milla sier som regel at ho er der om 5 
min, men så setter ikke ho seg i bilen 
før om 10 min... Ellers er Milla tidenes 
kontrollfreak, med god oversikt. Dama 
har jo allerede designa drømmehuset 
på Sims, og vi kan vel si at bloggen 
golffru.no nesten er nr.1 i Norge allere-
de. For Milla er en nr.1, hvor du enten 
finner på jobb, hytta, i senga med is og 
«hvite gutter» eller på MOT. Milla var 
edru i (nesten) 18 år, så ho har mye å ta 
igjen, før Milla skal i milla. 

Sitat: «Suuupert»  «Det er jo helt konge»

NATHALIE VOJE
Ofte sagt: før: Jeg skal hoste… etter 
festen: jeg skal aldri hoste igjen Selv om 
Nathalie er et dovendyr ligger ho ikke 
på latsiden i helgene.Drikka går like fort 
opp som den går ned, og du finner ho 
nok hengende over doskåla.

Sitat: Før: «Jeg skal hoste…» Etter festen: 
«Jeg skal aldri hoste igjen» 

FREDRIK TORP
Fred er en levende skjeggvekst. I bua 
sitter han med vikene fra bakhue til 
gingerbarten sin. Han er en lættis type. 
Uansett om klokka er 06:00 skal han vi-
dere. Fredrunk kan få i seg en del drikke 
uten å se full ut, men plutselig slår til alt 
han har drikke på en gang. 

Sitat: «Faen da» 

Sorg: Druknet i alkohol.  Finner kan  beholde.
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INGRID PAULSEN
Baben sjølv, ingen andre enn Ingrid Paul-
sen!Denne frøkna har kontroll på ALT, 
både for seg selv og andre. På fest tøm-
mes den ene vodka redbullen etter den 
andre. Byen er aldri et spørsmål, for hun 
farter alltid fram og tilbake på verandaen 
på stopp en halv. Hender vel ganske ofte 
du hører henne på en instastorie hvor 
hun synger for full hals til enhver russe-
sang. Ingrid er den snilleste du finner, 
og er en absolutt 10/10 ;) Ingrid backer 
gutta, og gutta backer Ingrid. 

Sitat: «Å så gøy», «Gutta backer»

MALIN JOHANSEN
Malin er en husmor, som festa fra seg 
før ho bikka 18. Men det hender fortsatt 
at ho glimter til med gamle kunstner. 
Selv om dama er allergisk mot pollen, 
satt det ikke en stopper for Polland. 
Jobb tar mye tid, men ho har fortsatt tid 
til en fest før jobb klokka 0800. 

Sitat «Duu, kan du være med på do» 

WALTHER ENGGRAV
Gutten de fleste 03’ere og nedover 
drømmer om. Med noen alvorlige 
sinneutbrudd i ny og ned, og fest hver 
helg går det av og til gærent. Walth-
er har et fuckboy image, men han er 
egentlig ganske pus. Gutten er avhen-
gig av energidrikk og tattooveringer. 
Han er ofte observert kjørende rundt 
med den nye Volvoen til «fæffæ» og 
sine raske shades. Ofte sendt på snap: 
«Elsker deg, du er den eneste for meg»

HEDDA BÆRHAUGEN AAKRE
Har du ikke sett ho har du garra hørt 
ho, Hedda går hånd i hånd med viking-
fjorden på fest og leiter etter harrytass;) 
Krokenjenta går aldri tom for energi og 
har et sjukt temperament så pass opp, 
særlig på fotballbanen! Ellers ser du ho 
på sitt andre hjem, hos vår kjære turbo-
trude hvor ho mekker for harde livet. 

Sitat: «Fyfaen» «Ikkje vondt ment»

HELENE RINDE HEIA
Helen Rine Heida, eller bare Heia som 
vi kaller ho er stortsett alltid blid, med 
mindre ho taper eller ikke har spist. Det 
er aldri vanskelig å vite hvor dama er. 
Heia er nemlig ganske lett å høre. Selv 
om dama ikke er den som er mest på 
fest tar ho det alltid ut de gangene ho 
er det. Helene er glad i å underholde, 
og liker og tro at ho både kan synge og 
danse. Ho utnytter hvert sekund av det 
enten det er bodybalance på MOT eller 
full på dansegulvet. 

Sitat: «Kjeks eller beger?» 

LUNA LANGELAND OLSEN
Det er sjeldent dårlig stemning med 
Luna tilstede. Dama er alltid gira på 
fest og stiller gjerne som bartender, 
men watch out; ho lager kun med 40%. 
Dermed stiger promilla rimelig fort, og 
det blir ofte både én og to turer ut for å 
gjøre plass til nye drinks. Utenom del-
tidsjobben som bartender, jobber hun 
fulltid som «Friends» ekspert, så bare 
spør ho hvis du lurer på hvordan Rachel 
og Ross havnet «on a break». 

Sitat: «Åå herregud»

KRISTIAN MOE
Russekortet hans lyver ikke; Kristian 
er garantert å finne et sted hvor det er 
grønt gress og gode golf-forhold. Livet 
er nemlig dedikert til sporten, sommer 
som vinter. Ellers er KrissyMoe en rolig 
type, som synes at absolutt alt Mads 
Hansen legger ut på IG er «så sjukt bra». 
Han er forresten opptatt hver onsdag 
klokka 17:00, for da kommer det ny 
episode av Spårtsklubben. 

Sitat: «Kan ikke være med på byen, skal 
på jobb klokka seks i morra»

PETTER KNUDSEN
Navnet Petter kommer fra gresk og betyr 
stein, som passer bra siden favorittstedet 
hans i hele Kragerø er steinmannen. Når 
han ikke er på steinmannen tilbringer 
han ofte tiden med gutta med tolv øl i 
sekken og som oftest noe sprit. Han er 
alltid hissig på drikkelek, men er aldri en 
kar som presser alkohol på andre. Havner 
du i en diskusjon med Petter er det bare 
å gi opp, den har han allerede vunnet. 
Ender alltid opp enten drita eller jævlig 
lei alt og alle, med litt for mye alkohol i 
blodet går det ofte galt, og da kan Petter 
bli litt for glad i asfalt noen ganger.

TRYGVE KRISTENSEN
Trygve er en liten oransje gutt som har 
blitt litt glad i fyll og fandenskap. Denne 
lille røde tassen liker best å ligge hjem-
me i boxern mens han spiser mellomba-
rer. Han er ofte festens mest ubrukelige 
og derfor får han tegnet en bart som 
kjennetegner Trygve. Dette er mannen 
som innførte drikketrakt hos las keegas 
selvom han ikke kan bruke den selv. 
Ellers er Trygve den mest uheldige på 
drikkeleker og ender ofte opp med å spy 
opptil flere ganger før festen har begynt. 
Alle elsker Trygve, spesielt jentene når de 
vet det er helg og Trygve er på god g.

HELENE MOE NESLAND
Moe har alltid tid til en fest eller god 
stemning med girlsa sine. Der blir det 
som regel noen drinks og mye dansing. 
Helene er ofte en av de som drikker mest 
og da blir det fort noen tiktoks. Hvor mo-
bilen blir av utover kvelden har ho aldri 
styr på. Så si ifra om du finner den. Når 
de andre er slitne og vil hjem, spør Moe: 
hvor er nach? For ho er alltid med på det. 
Kvelden ender fort ved stadion. 

Sitat: «dgb», «Har noen sett mobilen min?» 
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ELIAS MENSTAD
Elias er en lættis type, så lenge han har 
nesesprayen sin og ikke taper på FIFA. 
Han er gjerne festens vert, hvis han 
gidder å rydde dagen derpå. På fest går 
det i pils og en halvflaske sprit. 

Sitat: «Har du sett nesesprayen min?»

ELINE DRAGELAND MARKUSSEN
Eline får til steming på fest, og de få 
gangene man har hatt lov på å dra til 
byen, har hun aldri hatt noe imot om å 
be til vors hos henne selv. Jenta har en 
lys fremtid foran seg, og det helst på et 
varmt sted. Hun er glad i prøve ut alt 
som finnes av drikkeleker, selv om de 
ikke alltid ender bra for ho. Hvis du skal 
kjøpe bolig i Kragerø er det bare å ta 
kontakt, da du ofte finner ho på Aktiv 
Eiendomsmegling, men hvis det haster 
kan du sende brev, da hun har fulgt sitt 
hjerte og blitt den nye postman pat. 

SOFIE SANDVIK LEIVANN
Melkehateren Sofie finner du ikke ofte 
ned i et ølglass, men det går fint, fordi 
hun trenger ikke alkohol for å ha det 
moro. For å bo på Stabbestad er hun 
overraskende spontan etter at hun 
klarte lappen, med mindre hun er med 
familien da. En skoleflink elev, som er 
kjempegøy å være sammen med, og 
som ikke sier nei til mye, med mindre 
det inneholder melk da. Overraskende 
nok, er hun ikke allergisk mot gluten, 
slik mange tror.

SIMON HALVORSEN
Imponerende lengde på håret. Puller 
opp i ATV som matcher hårfargen. 
Røyker eksklusivt Marlboro Silver Blue, 
men sverger på at han ikke er avhengig. 
Fikser alltid en god vibe, så lenge mu-
sikken er up to par.  Nachet er ikke bra 
før Simon drar fram en pakke lefser.

Sitat: “Skal bare ut å puste litt”

LISE DYRKORN GREGORIUSSEN
Jenta er treig, og du må gjerne vente 
litt på ho, men når hun først kommer 
er sminka på topp. Hun er kreativ og 
flink, og kan sitte i timevis og øve, mens 
rydding av rom blir nedprioritert. 

JESPER HAREIDE
Repper 1. rad på skolen, men sitter 
selvfølgelig ved veggen så han kan 
lene seg. En fin blanding av komfort 
og engasjement. Hvis det er fest, er 
han som regel for sein, og har en dårlig 
vane med å dra tidlig.De fleste av gutta 
påstår han ikke drikker nok. Han påstår 
han prøver å være økonomisk. Tross 
mange kopper kaffe Baileys, kan han 
finne på å sovne, kronisk trøtt.

Sitat: “Skal bare bli ferdig på trening.” 

MARTINE HAUGLAND
Dama heter Martine, men hun lyder 
også marti/martigirl/martin/martiman/
partyman/Bitch/Krati og amøbe alt 
ettersom. Partyman stille sterkt på 
fest, og har alltid noen shots å dele ut 
både til seg selv og andre. Amøba er en 
klums, og ender ofte opp med en blå-
veis på slutten av festen. Hit up Martine 
hvis du har Pickup og tatoveringer!

ERLEND LIA
Siden du spurte, så er han høy. På 
skolen ser han enten på memes eller 
så diskuterer han med læreren. Beer-
pong champ, helt til dama hans slo 
ham… Han er en faktisk Jäger, med 
jägermeister. Erlend utmerker seg på 
fest, og festen setter som regel merker 
på Erlend. Ender opp på legevakta eller 
baderomsgulvet.  Ingen grenser uten 
genser.

Sitat: “Beerpong?” 

CORNELIUS LEVAI
Han sover på første rad på skoleben-
ken, både gamer og er muntlig aktiv 
samtidig. Hjertet er like stort som nesa. 
Kjøper alltid det rareste på polet, men 
har alltid disaronno på innerlomma 
av peacoaten. Alltid dapper med coat, 
skinnsko og hello kitty belte.

Sitat: “Jeg går hjem” (E18) 

ASK SØDAL
Øygutt, sjeldent tilstede, enten han er der 
eller ikke.Sitter bakerst i klasserommet og 
er fordypet i noe mye smartere og mer 
interessant enn timen. Farlig hvis han får 
tak i et instrument, eller noe å tegne med. 
Ekte Übermensch, repper Nietzsche. Vet 
aldri hva som foregår i det hodet. Vi gjet-
ter at det går i koding eller jenter.

Sitat: “Jeg liker fargen”

ANDREAS SOLHEIM BENTZEN
Du finner ham på skolen med karak-
teristisk kul iPad og vest. Sugar daddy 
nr. 1. Er det noen som kjører, så er det 
ofte ham (kanskje litt fort). Som HMS 
ansvarlig i Übermensch, gjør han en… 
helt grei jobb. Kommer langt med stil, 
blondt hår, skarp kjeve og dyr klokke. 
Debuterer i neste sesong av Exit. 

Sitat: “Jeg fant en 5 kroning!” 
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Nathalie
H E L S E S Ø S T E R

Ikke bare bruker Norge og Island minst prevensjon i hele Norden, men  
Norge er også på plass nummer tre over mest klamidya i hele EU.  
Så med dette sier jeg: bruk kondom!! 

Ikke bare er de gratis å få nesten overalt, men de beskytter også mot  
sykdommer som kan plage deg livet lang. En annen bivirkning av sex  
uten kondom er svangerskap, og med mindre planen din er å starte  
en blogg om mammalivet, anbefaler jeg deg å bare bruke kondom.  
Og nei gutter, kondomet er ikke for lite.  

Jente (18)  
 

Hei, lurte på hvordan man finner  

ut av om man kan ha klamydia?  
Vil ikke dra til helsesøster… 

Hei jente 18, helsesøster biter ikke, 

men er det helt krise kan du  
bestille egen test på nett,  

rett i din egen  
postkasse!

Jente (19)  

 

Jeg sparer meg selv for ekteskap,  

men typen syns det er litt krise. Har  

du noe tips til hva vi kan gjøre, uten  

at gud blir sur?

Hei jente 19, hvis dere begge er  

lei av å vente, så husk at det er  

lettere å spørre gud om  

tilgivelse enn  

tillatelse.

Gutt (19)  

 

Kjære prevensjonssjef, kan man  

bruke presenning som kondom? 

Hei gutt 19, hvis du mangler  

kondomer så ville jeg heller gått for 

noe vanligere som en brødpose  

og stekesmør. 

Gutt (18)   
Hei, var heldig på fest et par uker  

sida, og har etter det blitt kvalm på 

morgen og kaster opp hver morra.  

Tror du jeg er gravid? 

Hei gutt 18, tror nok du bare lider  

av skulkesyken, men skader  

ikke å tisse på en  
pinne.

Gis bort: 

Skoler. Må hentes  

snarest. Kontakt  

kommune for  

info

Match søkes: Så deg på Kiwi, og vi fikk øyekontakt. Du hadde på deg munnbind og kjøpte spaghetti a la capri. Tror jeg er forelska. 

Natt til 17. tok noen av 
russen seg en liten tur 

rundt byen, og hang opp 
noen koselige lapper 

på vinduene til sommer-
butikker. 
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Den eneste kroa vi fikk lov til å arrangere, var hallow-

eenkroa. 30. Oktober samlet det seg 50 utkledde russ 

(maks antall deltakere, takk korona) på Verven. På for-

kant hadde en flink gjeng dekorert lokalet, og det ble 

god stemning, selv men en meter’n og kohorter. Vi fikk 

ikke lov til å danse, men kanskje det var for det beste, 

med tanke på den høye promilla enkelte hadde. Utover 

kvelden ble det også lagt opp til avstemning, hvor det 

ble utdelt blant annet beste parkosytme, beste kostyme, 

beste gruppe, skumleste kostyme, og største forvandling.  

Halloween kroHalloween kro
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Halloween kroHalloween kro
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Takk til korona for å avlyse skriftlig 

Takk til lærerne som har prøvd å lære oss noe, dere gjorde deres beste

Takk til kantina for å ha tømt lommebøkene våres

Takk til alle de fine sponsorene som hadde lyst til å sponse en hjemmesnekra avis,  

takk til trykkeriet som trykket, og takk til Morten (mgt.no) som fikk avisa til å se mindre  

hjemmesnekra ut 

Takk til alle som syntes synd på redaktøren og hjalp til litt 

Takk til jobben min som gjorde at jeg prøvde å få til høy standard på avisa,  

for å ikke få sparken 

Takk til Asbjørn for dine filosofiske tanker, selv om vi ikke alltid skjønte de 

Takk til Guri Melby som fjerna fraværsgrensa i år 

Takk til Jan Terje for din bokstavelig talt brennende lidenskap for oss og våre til tider  

dårlige prøver 

Takk til Olav og din kontroverse kjærlighet for Trojka sjokolade  

Takk til Kåre Preben som lærte oss at det ikke bare er gøy å være eksordfører 

Takk til Hege for at hun tok minibuss lappen bare for at det ikke blir noen befaring

Takk til skjegget til Arne Fred 

Takk til polet for å forsikre oss at vi kan bli drita 

Takk til Erna som viste oss hvordan vi ikke skal feste 

Takk til alle som kjøpte avisa

Takk til Russen 2021

Takkeord

Natt til 17. tok noen av 
russen seg en liten tur 
rundt byen, og hang 
opp noen koselige  
lapper på vinduene til 
sommerbutikker. 
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PS: Hvis du ser noen som blir 
skrevet på kinnet, ikke vær 
redd, de glemte bare lua... 

Utvalg over de beste  
dåpsnavna: 

HELENE HEIADANCING TEQUILA

TRYGVE SMEDSTAD
SIGGEN

«VIRUSS»

LUNA LANGELAND
SPISEBORDET

ERLEND LIA
DAVY JONES

INGRID PAULSEN
”SÅ SYKT GØY”
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Mistet: 

Verdighet. Et sted på  

Sannidal en fuktig  

oktoberkveld

Stjålet: 3 års lærdom. Må  gis tilbake  
snarest.



DåpenDåpen
IVAR ELLEGÅRD

DIANA

MILLA LØVSTAD
PROMILLA

KAROLINE BERNTSEN
TINDERELLA

«VIRUSS»

Årets russedåp ble utsatt mer enn en gang, og 
fant sted 28. mai i stedet for den tradisjonelle  
1. mai. 

I tillegg kunne ikke hele russen være samlet, 
så det endte opp med en korona vennlig klasse- 
kohort dåp i stedet. Jesper, som egentlig skulle  
vært presten for hele russen, endte opp som  
biskop da han arrangerte dåpen til både sin 
egen klasse, og de andre klassene.

Delt opp på noen av de fineste stedene  
i Kragerø, og værgudene på vår side, og vi  

hadde et fantastisk vær og kveldssol. Siden 
noen av russen takka for seg og la fra seg  
russebuksa på hylla etter 17, førte det  
til et delvis labert oppmøte, men  
de oppmøte fikk både navn,  
alkohol, og kanskje litt  
alkohol over seg hvis  
de var for trege. Det  
ble en fin dåp, som til  
og med Jesus hadde  
vært sjalu over.

MIKAEL SULE
LYKKETROLL

FREDRIK TORP
GLIDEMIDDELET

17
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- 10.000 = En gjeng fra styret bader før  
 1. mai
- 12.500 = Eirik vokser leggene
- 15.000 = Jesper spiser en hel habañero

- 17.000 = Ivar og Nathalie har seksual- 
 undervisning for 1. klasse  
 i løpet av russetida

- 20.000 = Juni tatoverer «Fuck cancer» 

Natt til 17. tok noen 
av russen seg en li-
ten tur rundt byen, 
og hang opp noen 
koselige lapper 
på vinduene til 
sommerbutikker. 

KRAFTTAK MOT KREFT
Et av høydepunktene i tredje klasse var Krafttak mot kreft ak-
sjonen, som er årets viktigste russeknute. På grunn av korona 
ble årets aksjons heldigital, og vi gikk ikke fra dør til dør som 
vanlig. I stedet for samlet vi oss i kantina på en onsdag kveld 
(med en meteren), og ringe rundt til alle i kontaktlista og 

spurte om de kunne gi penger til 
krafttak mot kreft. Til tross for det, 
klarte vi å samle inn 49 651 kroner. 
På forhånd hadde kreftkomiteen satt 
opp noen utfordringer: 

Ønskes kjøpt: 
Vitnemål. Snarest  

mulig, er  
desperat.

JOBB PROFILERING har blitt oppgradert.  

Vi har invistert i nye maskiner som  

vil gi et enda bedre resultat til kunden.  

Hodene er de samme.

Så har vi selvfølgelig laget en ny  

profil til oss selv. Ønsker dere også 

en ny profil eller freshe opp deres 

gamle logo? Da kan vi hjelpe. 

Vi fjerner deres gamle og monterer

 ny folie på deres firmabil.  

VI GJØR DEG SYNLIG!

Dalaneveien 20, 3772 Kragerø
post@jobbprofilering.no

Tlf. 35 98 83 00
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Knute på luetråden: 24 timer uten søvn
Bomullsdott: Ta vaksine mot hjernehinnebetennelse
Papirstjerne:  Gi komplimenter til 5 forskjellige lærere
1 Papirhjerte:  Gi komplimenter til 5 forskjellige førsteklassinger
2 Papirhjerte: Gi komplimenter til 5 forskjellige andreklassinger
Bit av en brødpose: Gå med brød som sko en hel skoledag
Antibac:  Gi en korona hilsen til 5 personer
Bilde av instagramlogo:  Legg ut en story på instagram hvor du viser stolt frem  
 at du er russ i år
Kongla:  Ha sikker sex utendørs
Gullkongla:  Ha sikker sex med presienten
Anal-kongla(kongle dekket i sjokolade): Ha sikker analsex utendørs
Rød knapp:  Alltid ha på russebuksen når du befinner deg på et  
 offentlig sted
Amnesty logo:  Stryk på «NEI er NEI»-merket fra Amnesty på russebuksen/ 
 russedressen
Bit av ispapir/lokk:  Spis to liter is i løpet av en skoletime
Reisebillett:  Vær guide (med innlevelse!!) på en buss fra Kragerø  
 (sentrum) til Sannidal (Tangen)
Smokk:  Klin med en førsteklassing (VGS)
Champagnekork:  Ha sikker sex med et medlem i russestyret
Bind:  Ta 20 personer på rumpa i løpet av en dag (med samtykke!)
Champagneglass i plast: Reis deg hvert femte minutt i en skoletime og rop   
 «Skål!»
Skolisse:  Fotfølg en første klassing i et friminut
Solokork:  Være edru gjennom hele russetiden
Timeglass:  Still klokken to timer frem og lev etter den tiden i ett døgn
Håndjern:  Ha Fifty Shades of grey inspirert sex. 
Signert wonderbaum: Ha frivillig sex i en russebil.
Taustump:  Gå med en annen russ i bånd en hel skoledag
Et kakelys:  Vær på skolen vær gang i russetiden
Oppklipt g-string:  Klippe stringen til en førsteklassing
Kondompakke:  Kjøp en pakke kondomer kun ved hjelp av kroppsspråk
Snapchat-logo:  Lag en my-story på 300 sekunder. Må være på rulling eller  
 russetreff.
Kjærlighet:  Ta en klamydiatest hos helsesøster. 
Lokket på en test:  Ta en graviditetstest. 
Tusjkork:  Skriv hilsener på rumpa til 5 medruss. 
Godterileppe:  Klin med et medlem av russestyret 
Avklippet dusk:  Vær kjæreste med en førsteklassing (eller andreklassing)  
 på VGS
Signert kvittering:  Spander en kebab eller annen nattmat på et medlem av  
 russestyret  
Viskelær:  Kidnapp pulten til en førsteklassing
Kvittering på drikka du kjøper: Krabb inn i en matbutikk og kjøp øl/cider. Der 
 som du ikke når opp må du be om hjelp fra en du ikke  
 kjenner. 
Pølsepapir:  Kjøp en pakke kondomer på en bensinstasjon, gå inn på  
 toalettet med en medruss og kom ut etter 5 minutter og  
 se kjempefornøyd ut
Liten blomst:  Ha seksualundervisning for en førsteklasse eller andre  
 klasse hvor du demonstrerer bevegelsene
Russekortet til medrussen: Vær slaven til en medruss en hel dag
Antibac-emballasje:  Sjekk deg for kjønnssykdommer i russetiden 
Signatur fra passasjer: Stopp russebilen på en holdeplass, tilby å plukke opp  
 en som står der, og kjør vedkommende dit han/hun skal
 Kvittering med gevinst: Pant panten etter rulling. Man må  
 vinne gevinst på Røde Kors sitt pantelotteri for at knuten  
 skal være gyldig
Tampong:  Putt to tamponger i munnviken og drikk en halvliter øl/  
 rusbrus/brus
Kors:  Si «halleluja» til alt læreren sier en hel skoletime
Vinkork:  Drikke en flaske vin på 20 minutter ( Kan være noe  
 helseskadelig) 
Ølkork:  drikk 24 0,33 øl/rusbrus på 24 timer
Boksåpner:  drikk 24 0,33 øl/rusbrus på 12 timer
Kjærlighet på pinne:  Del ut russekort/is i en barnehage i edru tilstand
Sprite kork:  Spis 2 bananer og skyll det ned med 1,5 liter Sprite, og se  
 hva som skjer
Rose:  Gi en rose til en fremmed du synes er attraktiv

Penn:  Få signatur på brystet (jenter) / rumpen (gutter) fra et  
 medlem av Russestyret. (Valgfritt om det er på russedressen  
 eller on the pure body ;)
En bit av russekortet ditt:  Bruk russekortet som legg på butikken. 
Legofigur:  Lat som du er en utstillingsdukke i et butikkvindu i minst  
 5 minutter
Uåpnet kondom: Ikke ha sex gjennom hele russetiden 
Burger papir:  Spis en BigMac på tre jafs
Tortilla chips:  Ha trekant
Sminkeserviett:  Fjern sminken til en i første eller andre klasse.
Minidukke:  Gå med en oppblåsbar dukke på et offentlig sted og lat  
 som om det er kjæresten din
SMIL (sjokolade):  Si ja til alt noen sier eller spør deg om en hel dag  
 (gjelder ikke seksuell kontakt)
Gullkort:  Få med deg en i russestyret på rulling (gjelder ikke et  
 medlem på egen van)
MOT-logo:  Ta avstand fra alle narkotiske stoffer før, under og etter  
 russetiden
Kyllingbein:  Bit en første klassing i leggen
Gul seigmann:  Gå naken under russedressen en hel skoledag. 
Sikkerthetsnål:  Spør moren til en medruss eller en lærer av det motsatte  
 kjønn (over 40 år) om sextips. 
Sølvhjerte på russelua:  Skriv et kompliment til 5 medruss på russedressen 
 (med samtykke)
Happymeal-leke:  Kjør gjennom en drive-thru med en handlevogn  
 (som leveres tilbake) og kjøp et måltid.
Snusboks:  Behold samme snusen i leppen i 6 timer.
Hverandres autograf på dressen:  Planlegg med en medelev at dere skal møtes  
 for å ha sex etter timen, høylytt i klasserommet.
Peacemerke:  Hold deg unna vold, og oppfordre andre russ til det,  
 gjennom russetiden
Stoppeklokke:  Drikk en halvliter med øl/rusbrus på 10 sekunder
Godteriburger:  Spise en cheeseburger på en bit.
Lokk fra smørboks:  Kjøp en pakke smør og spør de ansatte om det funker som  
 glidemiddel.
Gullstjerne i bremmen:  Ha sikker sex med en fast partner i løpet av russetiden.
Rosa fjær:  Kyss med en russ av samme kjønn
Shotglass:  Ta 5 shots før skolen starter.(På eget ansvar)
Ispinne:  Bad utendørs før 1. mai. 
Miljømerke: Ikke drikk av glassflaske hele russetiden 
Rød trekant:  Kil noen som kliner og spør om du kan være med
Solbriller:  Lat som du er kjendis og be 10 personer google deg  
 (gjelder ikke medruss)
Gul post it lapp med rektor sin signatur:  Be rektor med på rulling 
Rosa post it lapp med lærerens signatur:  Be med lærer på rulling 
Bilde av bilen du kjørte i:  Kjør 10 ganger rundt rundkjøringen med russevan  
 (etter 22:00)
Giftering:  Gå inn i timen med en førsteklassing og fortell læreren hvor  
 høyt du elsker han/henne høyt i klassen. (husk avstand)
Seigmann/seigdame: Skift i det motsatte kjønns garderobe før- og etter en   
 gymtime.
Leppepomade:  Få signaturen og mobilnummeret til 5-10 personer du har  
 klint med. 
Bit av smågodtpose: Sove i russevanen 3 netter på rad
Øvelseskjørings L:  Sett en L bakpå en offentlig tjenestebil.
Swix tube:  Gå på ski til nærmeste vinmonopol.
Selfie av deg og den heldige:  Klin med en bror eller søster til en venn (over 16 år)
Navnelapp:   Kall alle gutter Kjell-Magne og alle jenter Turid, en hel dag
Nakenbilde:  Svar med å lese høyt fra et pornoblad, når læreren spør om  
 noe faglig.  
Rema 1000 pose: Ha frivillig, beskyttet sex med 5 forskjellige personer i løpet av  
 russetiden   
Tusjen:  La en medruss tegne deg i ansiktet og gå sånn resten av  
 skoledagen
Skrive ut FRIENDS logo:  Se 2 episoder av tv serien friends og ta en shot hver  
 gang man hører le maskinen i bakgrunnen.
Papirbit fra loggen:   Før logg fra en sen og våt kveld, og lever til norsklæreren  
 din for retting.
Sølvknute på luetråden:  Ta 15 knuter på 24 timer.
Gullknute på luetråden:  Ta 50 knuter
Liten bøsse:  Delta i kreftaksjon mot kreft.

Russeknuter 2021
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Selv om vi ikke fikk til mange fester, ble det til en del 
temadager. Hele seks temadager fikk russen til, for å  
gjøre skoledagene litt mindre kjedelige, og det var  
mange som gikk all in i de forskjellige temaene. 
Vi fikk ikke til å ta bilder hele gjengen på grunn av 
korona, men her er noen: 

Rosa dag: Som kjent er rosa brystkreftens farge, og 15. 
oktober viste Kragerø russen sin støtte til alle som har gått 
gjennom denne kreftformen ved å kle seg rosa. 

Blå dag: For å støtte opp de som har vært gjennom prosta-
takreft, kledde mange av russen seg i blått 11. november. 

Julenissedag: For å kalle inn førjulstiden, kledde russen seg 
ut som nisser 1. desember. 

Pysjdag: Sikkert den mest populære og avslappede, var 
pysjdagen en litt søvnig dag på skolen, 22. januar. 
Jenter er gutter og gutter er jenter: Kjønnsnormer er utda-
tert, og Kragerø russen viste at hvem som helst kan bruke 
hva som helst med denne temadagen 27. januar. 

Trafikklysdag: Lurer du på om crushet ditt er i et forhold?  
På trafikklysdag kunne du finne ut av dette, 10. februar.

DAG E
R
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PLEIADENE

LAS KEEGAS

BREAK THE BANK
Dekknavn: Blank faces 2021

Medlemmer:
Hege Sunniva Bjørkkjær, Camilla 
Hansen Bjørkkjær, Frida Bråtvannsdal, 
Martine Haugland Lenes, Nora Nilsen, 
Nathalie Johansen Voje, Juni Anne 
Eikeland

Medlemmer:
Sarah Dürlinger
Eline Drageland Markussen
Sofie Sandvik Leivann
Lise Dyrkorn Gregoriussen

Anne Dyrkorn Gregoriussen
Amalie Ehnebom Lunden 
Natalie Johnsen 

Dekknavn: All in

Medlemmer: 
Eirik Pedersen 
Trygve Smedstad
Elias Menstad
Petter Knudsen
Ole Foss
Marcus Jensen
Sander Knatterud
Henrik Sørensen
Fredrik Torp

Bil: Ford transit  
1990 modell

Innkjøpspris: 35.000

Totalpris: 55.000
Bilen funker. Det var et 
helvete å ta på trekka  
som dekker vegger  
og tak.

Bil: Dodge Ram 1988

Gruppa har gitt bilen sin 
det koselige navnet Svein 
Felge RAM, og kan skryter 
over grov og god lyd fra 
bilen. 

Funnet: 
 Fulle russ på Steinman. 

Kan hentes på politi- 

stasjonen.
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Dekknavn: Exposed 

Medlemmer: 
Alise Olsen
Karoline Berntsen
Elise Hoxmark Mårdalen
Mariken Mastereid 
Anniken Lauritsen
Vilde Isaken Opkvitne

Dekknavn: TFB

Medlemmer: 
Luna: TT’s bartender 
Heia: TT’s underholdning
Moe: TT’s ølsøl 
Milla: TT’s DJ 
Malin: TT’s sleepyhead 
Hedda: TT’s egen mor 
Ingrid: TT’s gira på å rulle? 

Bil: Chevrolet chevy van  
starcraft g30 1992

Innkjøpspris: Penger er lættis

Totalpris: Spør bestefaren til 
Hedda.
Rømningsbilen er bedre kjent 
som Turbo Trude, og komemr 
opprinnelig fra Sarpsborg. 
Derimot har ho tilbrakt det 
siste året i Kroken og gått meir 
kjærlighet enn noen annen bil 
ever. Trude er nemlig babyen til 
Hedda, og disser du vanen får du 
høre det (og merke det) 
Etter en liten bomtur uten kjølevæske fra Broklandsheia 
og hjem, ble hele motorrommet oppgradert, og Trude 
går nå som er klokke! Som amerikanske biler flest, lager 
Trude grum lyd, og har for så vidt også den beste tuta, 
det beste anlegget og det feteste taket. 

Medlemmer:
Andreas Bentzen, Simon  
Halvorsen, Jesper Hareide,  
Cornelius Levai, Erlend Lia,  
Sander Lloyd, Ask Sødal o 
g Jonathan Sørdalen

SEASON 6

AIN´T GONNA HAPPEN

ÛBERMENSCH

NO MERCY
Bil: Ford Transit (Franklin Ford)

Vi syntes det har vært utrolig gøy selvom 
det har vært anerledes så har vi gjort 
det beste ut av situasjonen. Vanen vår 
har gått veldig smooth uten problemer 
gjennom hele rt, så vi har vært veldig 
fornøyde med Franklin. Tre år har gått 
veldig fort, og rt var den perfekte måten 
å avslutte på etter vår mening. Vi vil gi en 

takk til foreldre og 
sponsorer, spesielt 
vår private sjåfør 
Noah Bye-Paulsen. 
Også en stor takk til 
vår andre sjåfør Oli-
ver Milett, takk for 
at dere stilte opp!

Medlemmer: 
Aurora Danielsen
Tomine Skarvang Eckholdt
Anne Marie Bråten Østland

Taran Lunden Fjellheim
Julie Morgan Nilsen
Frida Robudal



10:00 -  Las Keegas starter å vorse

10:07 -  Torp er brisen etter to øl

16:51 -  Natalie faller og skader seg 

17:00 -  Resten av russen starter

17:05 -  Simon ankommer vorset på firhjulingen

17:24 -  Sarah kaster opp og skyller det ned med mere drikke

18.00 -  Bilen til No Mercy streiker og Las Keegas kommer til unnsetning

18:15 -  Karoline A kommer for sent til vors, ho måtte bli ferdig med en   

  mat-tiktok

18:30 -  Trygve starter å fiske etter damer

18:35 -  S6 setter på hjemmesnekken

18.40 -  Heia utfordrer til dansebattle. Ingen vil være med.  

  Heia danser alene.

18:50 -  Juni og Hege spyr i kryss

19:00 -  Martine prøver å få med folk til Langrønningen.

19:15 -  Ingrid er gira på byen

19:32 -  Helene og Kristian diskuterer om hvem som er den ekte Moe

20:00 -  Jesper or Markus klipper russedressen om til shorts

20:10 -  Camilla melder om god stemning

20:12 -  Lise er endelig ferdig og klar til å dra 

20:18 -  Ingen vil være med til langrønningen, Martine blir henta av en   

  bamblegutt

20:23 -  Russen ruller forbi Family. Der ser vi selvfølgelig Liv på  

 spinningsykkelen

20:33 - Sarah vil sende meldinger til alle i kontaktlista, men Sofie tar  

  fra henne telefonen 

20:41 -  Luna er bartender 

20:42 -  Karoline legger selvfølgelig ut hele seansen ut på Tiktok

21:00 -  Heia danser fortsatt alene

21.03 -  Martine starter på sin 2. flaske med absolutt

21:14 -  Las Keegas kjøper enda en sang

21:21 -  Malin facetimer Martin 

21.30 -  Presidenten revner dressen sin, og Hege prøver å teipe den igjen  

  med gaffateip

21:35 -  Kristian må stikke. Han skal spille golf i morgen tidlig

21:37 -  Sarah vil sende meldinger til alle i kontaktlista, men Sofie tar fra  

  henne telefonen 

21:56 -  Trygve har fortsatt ikke fått napp

22:00 -  Helene Moe har mista mobilen

22:08 -  Amalie drar hjem for å øve 

22:15 -  Nora fikk med ambulansepersonell på rulling

22:11 -  All russen er nå med på leteaksjon, Trygve prioriterer å lete etter  

  damer

22:27 -  Ivar er i godt driv og snakker kun britisk

22:30 - Frida og Camilla står oppå taket på vanene og starter felles allsang  

  og dans

22.45 -  Odden er lei av alkohol og finner fram halvliteren sin med  

 pepsiMAX

22:56 -  Erlend stikker innom Circle K og lurer på om det er mulig å få  

  gratis alko i koppen

23:03 -  Ingrid har endelig fått med seg noen på byen. Der er det  

  skjenkestopp

23.24 -  Daniel holder tale om hvor mye sprit han har drukket i russetiden

23:05 -  Folka er på vei tilbake, etter en mislykka bytur

23:19 -  Har noen sett Hedda?

23:22 -  Petter finner mobilen til Helene. Den lå på Steinmann

00:00 -  Larsi og Vilde tar nyttårskysset

00:09 -  Folk begynner å bli lei av hjemmesnekken til S6

00.37 -  Morra til Hedda har ringt politiet 

00:47 -  Steffen har tømt en litersflaske med Absolut, og går videre på Jack  

  Danielsen

01:00 -  Nathalie og Ole finner Eirik i grøfta

01:08 -  Eline må drikke kings cupen 

01:13 -  Noah henter Mariken

01:32 -  Ain’t gonna happen reiser til kroken

01:53 -  Martine kommer tilbake fra langrønningen med mat og to  

  bamblegutter

01:59 -  Ole slipper endelig ut av karantene.

02:00 -  Milla er på sin tredje cider, skål

02:09 -  Break the Bank tar gruppebilde med No Mercy #kjærstevan

02:33 -  Erlend utfordrer alle i chugging

02:34 -  Alle sier nei

02:53 -  Walther og Marcus stikker for å lete etter 03-fest (eller yngre) 

03:00 -  Petter og Elias drikker konjakk på Amigos

03:14 -  Anne prøver å få satt på five more hours 

03:35 -  Russen ruller tilbake forbi Family. Der er fortsatt Liv på  

  spinningsykkelen.

04:00 -  Odden ringer Herbjørn ved et uhell.

04:04 -  Odden blir henta i politibil

04:17 -  Trygve får ikke noe napp hos jentene, å kliner heller med Ivar.

05:00 -  Russen samles på Gunnars, og naboklagene kommer etter 3 min

05:19 -  Petter ringer Grunde for å ordne saken

06:00 -  Hedda er tilbake, ho prøvde bare å fullføre de siste russeknutene.

06:35 -  Eirik er sur for at det er nach på hybelen, uten han

06:45 -  Malin legger på ft med Martin

07:00 -  Elias prøver å få med Heia hjem, Heia vil fortsette å danse

07:57 -  Walther og Marcus kommer tilbake med noen 03ere

08:00 -  Lars har med sponsa Voss-vann fra Rema

09:00 -  Russen spiser champagnefrokost på BK

09:51 -  Russen haster tilbake for å rekke barnetoget

10.00 -  Etter flere fartsbøter er russen klar for barnetoget, som visst er på  

  teams i år.. 

11:00 -  Lloyd skaffer seg endelig russedress - bedre sent enn aldri

12:46 -  Juni øver på talen en siste gang. men ender opp med å spy i kryss  

  med Hege, igjen.

13:00 -  Presidenten er gåen, og visepresidenten Camilla må steppe inn

13:56 -  Petter sipper fortsatt etter presidentvalg-tapet

16:00 -  Tid for nok et 17.mai-tog, også på teams… 

16:17 -  Wiktoria gjør et siste forsøk på ABBA-allsang

17:00 -  Russen tar en siste skål og avslutter med det årets korona-rt.

21:00 -  Hele russekullet blir ringt av smitteoppsporinga, og det rulles ned  

  til legevakta for testing. 

18. mai 2021 – Russen glemte at russetida ble forskyvd i år, 

 og alle angrer på gårsdagen.  

17. mai 2022 - Ole er fortsatt fyllesjuk fra fjorårets 17. mai
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Natt til 17. mai


