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RUSSEBUSS  RUSS I ASKER OG BÆRUM  NYHETER  OSLO POLITIDISTRIKT  OLE MAGNUS JENSEN

Russen velger bort bussen

 Av Nina Abrahamsen 19. april 2018, kl. 06:02

Denne gjengen følger trenden og dropper russebuss. I stedet har de dannet
en vandregruppe med miks av jenter og gutter.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

FRIHET: Pernille Sophie Westlund (19), Elise Reierskog Bolme (18), Ola Horgen Vikdal (18), Haakon Knudsen Holien (18), Caroline

Strøm Haukerberg (19), Sondre Kulseng (18) og Markus Hellerud (18) foretrekker vandregruppe fremfor buss. Foto: TRINE

JØDAL

Når russefeiringen sparkes i gang ved Askerhallen i dag og fredag er

vandregruppen «Namless 2018» på plass. Å bli med på russebuss var

uaktuelt for gjengen.

– Alle var enige om at vi ikke ville bruke så mye penger, men samtidig ha

noen å ha det gøy sammen med. Mange har ikke jobb og de fleste må

betale alt selv. Vi vil heller bruke penger på det vi ønsker og ikke det vi må,

sier Nesbru-russ Pernille Sophie Westlund (19).

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

I alt er 12 russ med i vandregruppen, seks gutter og seks jenter. De fleste

går på Nesbru i Asker, de andre er fra Sandvika, Rud og Oslo. Gjengen

griller sammen, har hjemmefester og planlegger russetreff og strandturer.

– Noen av oss skal på Tryvann, og noen skal på russetreff i Stavanger, men

ikke alle. Fordelen med en sånn gruppe er at vi kan dele oss opp og være

med på det som passer den enkelte, sier Pernille.

LES MER:

Russ + Rus = Sant (ikke nødvendigvis) (debatt)

Ordfører ga råd til russen: – Vi har ingen å miste 

At jenter og gutter har vandregruppe sammen, er ikke så vanlig.

– Jeg tenker ikke så mye på det. Det var naturlig for oss, og det er veldig

hyggelig, sier Sondre Kulseng (18)

– Det passet bra, for vi var så gode venner fra før, sier Elise Reierskog

Bolme (18).

– Ja, det ville vært unaturlig å splitte opp gruppen, bare fordi vi er russ, sier

Ola Horgen Vikdal (18).

Gamle busser
I år er det kun 25 russebusser i Asker og Bærum. I fjor var det 28 og i 2016

var det 34 i vårt distrikt.

– Det går jevnt og trutt nedover. Det er ikke mange år siden det var rundt

50 russebusser i Asker og Bærum, sier politileder Ole Magnus Jensen i

Ungdomspatruljen, som mener årsaken til nedgangen er sammensatt.

– Russetiden koster mye penger, og vi ser at flere velger å prioritere

annerledes når det gjelder tidsbruk. Å være med på russebuss er et stort

prosjekt å binde seg til, med dugnader, vakthold – og bygging. I tillegg skal

man være med på så mye rulling som mulig for å få avkastning.

LES OGSÅ:

Frykter økning i russevold – vil bortvise utenbys russebusser

Ungdommer: – Blitt lettere å varsle om overgrep 

– Ser dere i politiet noen utfordringer med vandrerussen?

– Ikke utover at det kan være utfordrende å finne et sted å feste. De må

være klar over at det ikke er lov å drikke på offentlig sted. Vi behandler

russen som vanlige borgere og krever at de følger lover og regler.

Trusler utenifra
I fjor var det episoder med slåssing blant russen, der også busser utenifra

var involvert.

– Hittil har vi kun hørt rykter om trusler fra busser utenifra, men vi har ikke

mottatt noen anmeldelser. Hvis vi får bevis for at noen har sendt trusler til

busser her, så vil vi sørge for at de blir bortvist. Ingen skal få komme hit og

ødelegge feiringen for vår russ, sier Jensen, som gir følgende råd:

– Pass godt på hverandre. Sørg for at de som blir med ut, også blir med

hjem igjen. Ikke gjør noe du vil angre på, hverken mot deg selv eller andre.

Sørg for god stemning og at russetiden gir gode minner og ikke sorg, sier

Jensen, som mener politiet er godt forberedt.

– Vi er i god dialog og har hatt flere møter med russen, også sammen med

Statens vegvesen, og kommunene. Vi i politiet ønsker egentlig å ha minst

mulig med russen å gjøre. Vi har nok annet å bruke tiden på.

ÅRETS RUSSEBUSSER I ASKER OG BÆRUM (DEKKNAVN):

Disco Demolition 2018

Duck IT 2018

Gilla House 2018

Honduras 2018

Laidback 2018

MacGyver 2018

Mask off 2018

Ninety nine problems 2018

Pregame 2018

Riverside 2018

Rockabilly 2018

Why so seriuous 2018

Experimental 2018

Ziggy Stardust 2018

Hitchcock 2018

Shytown 2018

Tiger Blood 2018

Karl Who 2018

Morrison 2018

Wicked Game 2018

Game 2018

Bænkers 2018

Beat Street 2018

Born Sinners 2018

Blues Brothers 2018

Lik Budstikka på Facebook

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

Les mer om: russebuss russ i Asker og Bærum nyheter Oslo politidistrikt
ole magnus jensen

GIR RÅD: – Ikke gjør noe du vil angre på i russetiden, råder leder Ole Magnus Jensen i ungdomspatruljen i Asker og Bærum.

Foto: KARL BRAANAAS
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