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ASKER  ASKERHALLEN  RUSSEKÅRING  RUSS I ASKER OG BÆRUM

Her går startskuddet for fire
uker med russefest

 Av Per Erik Hagen og Richard Sveaas Dale 19. april 2018, kl. 20:13

Russebusskåringen i Asker ble dundret i gang ved Askerhallen torsdag
ettermiddag.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

GODE: Bænkers slo til med skuespilleri, miming og taktfull dans. FOTO: PER ERIK HAGEN

Selv om russebussene er i ferd med å desimeres, er det fortsatt noen som

holder koken med det gamle opplegget. Både torsdag kveld og fredag

kveld er det russebusskåring ved Askerhallen.

I alt er det registrert 25 russebusser i Asker og Bærum i år, mot 28 i fjor og

34 i 2016.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hør Møterom Kjørbos russespesial: 

LES OGSÅ: Felles russe-kickoff (ekstern lenke)

Torsdag var Svein Østvik, også kjent som Charter-Svein, plukket frem som

programleder i Asker og han heiet frem den ene presentasjonen etter den

andre i maksværet.

LES OGSÅ: Russen velger bort bussen

Gutta herjet
Innslagene Budstikka fikk med seg var gutter som herjet på i takt og

jentebussen Bænkers, som den godeste Charter-Svein hadde et ekstra

godt forhold til.

Gambleren Svein liker bankere på travbanen, og her kom det en hel buss

full.

DEBATT-INNLEGG OM RUSSEN: 

Russ + Rus = Sant (ikke nødvendigvis)

La russen få feire! 

Skuespilleri
Jentene fikk også skryt av Svein for kreativitet og kunstnerisk utførelse, ikke

minst da de slo til med miming av russedialoger.

Blant de mange hundre som så på, og ikke minst hørte, var det

selvfølgelig medelever, foreldre og småsøsken.

Torsdagens kick-off markerer altså starten på russetiden - som vil vare i fire

uker frem til 17. mai.

LES OGSÅ: Asker-russ inviterer til spleiselag 

Politiet uttalte tidigere i dag at de passer på, og håper russen holder seg

innenfor det akseptable hva gjelder oppførsel og lydnivå.

– 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, er

rådet fra politileder Ole Magnus Jensen i Ungdomspatruljen

LES OGSÅ: Samlet inn 872.000 til kreftkampen 

Lik Budstikka på Facebook

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

Les mer om: Asker Askerhallen russekåring russ i Asker og Bærum

Møterom KjørboMøterom Kjørbo 
Blir man bølle av russedress, hvor viktig Blir man bølle av russedress, hvor viktig …… Share
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VILLE: Mye trøkk da disse guttene klinte til i takt. FOTO: PER ERIK HAGEN

SJEF: Charter-Svein fra Heggedal likte seg med mye fart i mikrofonen. FOTO: PER ERIK HAGEN

Se kommentarer

Gå til forsiden

Vårslepp med 40
kunstnere

Feier
ekstremvinteren
bort, men blir ikke
ferdig til 17. mai

Nå går startskuddet
for grønne fingre

Masseslagsmål og
støy fra russen

Nicolay Ramm gliser
over eget program i
«gullrekka»
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