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RUSS 2018  RUSSEBUSS  RUSSEKÅRING  ASKER KOMMUNE  LENE CONRADI

Asker-russ inviterer til
spleiselag

 Av Nina Abrahamsen 25. januar 2018, kl. 21:37

På ordførerens årlige russefrokost torsdag, fikk russepresidentene for årets
russ fra Nesbru, Asker og Bleiker både løfter og velmente råd.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

SAMARBEIDER: Russepresident Jørgen Ferdinand Erlandsen Opland (18) (f.v.) og Joachim Bjerkenes (18) fra Bleiker

videregående, ordfører Lene Conradi, Russepresident fra Nesbru videregående, Matilde Dahl (18), Mats Lynum Hartmann (19),

Herman Richard Albretsen (18) fra Askers russestyre og politioverbetjent Trine Svartås fra Ungdomspatruljen. Foto: Nina

Abrahamsen

Over ferske rundstykker og frisk juice leverte russestyret fra Asker

videregående en formell søknad til Lene Conradi om å få ha «russe-kick

off» ved Askerhallen i april.

– På den måten blir det for alle, ikke bare de som er på buss, sier Mats

Lynum Hartmann (19) på vegne av Asker-russen, som også foreslår å

spleise på en felles scene eller rigg for å få ned utgiftene:

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

– Da trenger ikke hver buss eller konseptgruppe å kjøpe sitt eget rigg. Dette

kan gjerne de andre skolene være med på også.

Vil inspirere
Bleiker-russen, ved Joachim Bjerkenes (18) og Jørgen Ferdinand Elrandsen

Opland (18), har satt i gang digital innsamling for Krafttak mot kreft, mens

Asker videregående starter sin aksjon 7. mars.

– Vi ønsker å dreie russefeiringen mer over på samfunnsengasjement, sier

rektor ved Asker videregående, Cathrine Kittilsen Zandjani, som jobber for

et trygt læringsmiljø for alle i russetiden.

I tillegg til russefrokosten inviterer ordfører Lene Conradi også i år til et

inspirasjonsforedrag for russen i mars. Og hun låner gjerne ut området ved

Askerhallen om naboer blir tatt hensyn til og reglene følges. Både i fjor og i

forfjor gikk det finfint, ifølge både Conradi og politiet.

LES OGSÅ: 14 personer bøtelagt for å droppe belte på bussen 

Åtte russebusser
Russen fikk ellers råd om å ta vare på hverandre, få nok søvn og næring,

plukke opp søppel etter seg, ikke drikke av samme flaske og ellers holde

hodet klart.

– Det er en klar sammenheng mellom å drikke mye og prøve andre stoffer.

Da er politiet raskt på ballen og det kan sette en effektiv stopper for ting du

ønsker å gjøre i fremtiden, advarte SLT-koordinator i kommunen, Lars

Sjøløkken.

I Asker vil det være åtte russebusser i år. Politioverbetjent Trine Svartås fra

Ungdomspatruljen drømmer om en rolig russefeiring.

– For to-tre år siden var det busser herfra som var involvert i straffbare

forhold. Det gjorde at medlemmene ikke kom inn på treff i Stavanger. Dere

må bare ta kontakt hvis dere lurer på noe. Særlig ønsker vi informasjon om

rivalisering med busser utenifra.

LES OGSÅ: Asker-tvillinger jakter suksess i junior-VM 

Lik Budstikka på Facebook

Liker 42 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.

Les mer om: Russ 2018 russebuss russekåring Asker kommune Lene Conradi

ENGASJERT: – Alle har krav på et trygt

læringsmiljø i russetiden, sier rektor

Cathrine Kittilsen Zandjani
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