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DITT LIVS PARTY, TRYVANN STADION
12.000 russ, 7 partyringer pr. kveld. 
Store nasjonale og internasjonale DJ's & artister. 
 
Klikk deg inn på russen.no  
og få med deg siste nytt om  
DITT LIVS PARTY, TRYVANN. 

Kjøp din billett i dag:
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Novapress silk  av 
PunaMusta Tampere Oy 
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Svanemerket trykksak. 
 

SUCH A ”ROOKIE” MISTAKE
Alle vet at sommertid = morrotid, og hvert år er det like fris-
tende å fortsette festen utover høsten og til og med helt 
inn i den neste party-høytiden, nemlig julen. Men dette er 
en klassisk felle, som i tillegg til å gå utover skolen, også 
plyndrer en allerede slantende lommebok. Det hele handler 
om omstilling, og tar man de riktige grepene kan høsten 
bli som et fantastisk nachspiel etter sommeren. Det er sik-
kert mange som er enig med meg i at det å sette på alarm 
om morgenen, skynde seg til bussen for så å sitte inne og 
jobbe med skole eller annet arbeid er litt av en overgang et-
ter en lang ferie. Men hadde vi ikke hatt hverdagene, hadde 
vi logisk nok ikke hatt ferie heller. Dessuten er jeg glad for å 
ha noen rutiner, hvertfall sånn innimellom. For å ramse opp 
noen goder ved høst og hverdag, kan for eksempel festival, 
solkrem, iskrem og myggspray budsjettene overføres til an-

ROK utsteder ID-kortet Russelappen, som er et bevis på 
at man er avgangselev og sikrer at kun russ får adgang 
til de største russetre"ene. Russelappen koster kr. 39,- 
og sendes hjem i posten til over 45 000 elever hvert år. 
Russelappen er i hovedsak et sikkerhetstiltak for russetref-
fene, men også et hyggelig minne å ha for årets russekull. 

Gå inn på www.russelappen.no for å registrere din søknad.

Har dere en buss-, van- eller dekknavnsang? Eller er 
du en musikalsk russ som lager musikk selv? Det fin-
nes en plass for alle typer sanger og sjangere, uansett. 
Registrer den på russen.no for å være med i årets 
oversikt over russesanger. Dette er viktig i forhold til 
å sanke stemmer i forbindelse med de ulike kåringene 
som finner sted. 

Russemusikken inngår for første gang i historien i kå-
ringshelgen på Tryvann. En jury bestående av kjente 
profiler innen norsk musikkbransje skal kåre vinner-
låter innenfor de ulike musikksjangerne, les om sjan-
gerne på russen.no.

Universal Music AS, Norges største plateselskap, gir 
ut russemusikken på vegne av ROK. Første gang den 
ble gitt ut var i 2010, og det ble et meget godt produkt 
som holder veldig høy kvalitet. Det er ikke noe krav at 
man skal være artist eller kjent for å bli plukket ut. 
Mer info kommer på russen.no.

dre poster. Man slipper å bekymre seg for maneter i vannet, 
overdreven familiehygge, agurknyheter og solstikk. Det er 
uansett gøy å møte  venner og venninner etter ferien. Hvem 
har blitt brunest? Hvem har blitt sammen med hvem? Og 
hvem gikk på den største smellen på partyturen til Kos? 
 
Jeg gleder meg til høsten, og det håper jeg alle dere også 
gjør. Mørkere blir det, men det trenger ikke å bety at man 
skal slutte å ha det hyggelig. Det hadde vært en «rookie 
mistake». Skolen er i gang, og før dere vet ordet av det er 
det russetid. Da er det deres tur til å feire avslutningen av 
13 års skolegang. Nyt dette året, og kos dere med Blekka. 
Vi ser frem til å følge dere gjennom ett år.
 
Hei så lenge,

Pia

GOOD TO KNOW INNHOLD

RUSSESANGER

MUSIKK KÅRINGER

GRADUATION PARTY 2011

RUSSELAPPEN

ANSVARLIG UTGIVER

ROK AS
Ho"sveien 21, 0275 Oslo 
 
Tlf. 23 68 12 00 
Fax 23 68 12 01
Web: www.rok.as 
Epost: post@rok.as

LEDER

441   619
Trykksak

10
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Russetiden nærmer seg med stormskritt og før du vet ordet av 
det er feiringen i gang. Billetter til russetre"ene 2011 ble lagt ut 
for slag allerede i mai 2010.

Alle tre" som Tryvann, Lillehammer og Hellerudsletta er til-
gjengelig på billettservice og sikrer deg adgang til de tre"ene. 
Tryvann Alle Dager gjelder som inngang alle dagene på Tryvann. 
Dagspass og helgepass til Tryvann blir lagt ut for salg på nyåret, 
med forutsetning at det er flere billetter igjen. 

Gullpasset er det mest eksklusive passet du som russ kan ha. 
Ikke bare gir det deg tilgang til alle ROK sine arrangementer, du 
får som VIP-gjest egen inngang samt et vevet billettbånd i gull. 
Følg med på russen.no for flere godsaker. Det finnes kun 500 ek-
semplarer av gullpasset, så vær tidlig ute! 

Russepasset gir deg også tilgang til alle ROK sine tre", men 
uten VIP-fordelene som gullpasset gir deg. I tillegg til rabatterte 
priser på inngang får du også med årets russegenser som kun 
finnes i et begrenset opplag.

OBS! Prisene stiger jo nærmere tre" så sikre deg din billett  
tidlig! Følg med på russen.no hvor mer info om dette kommer.

 

 

18. og 19. februar 
Wyllerløypa, Oslo

NÅR OG HVOR  
VAR DU RUSS?

INNHOLD HVA MED REDAKSJONEN?

BILLETTER

Som ett ledd i arbeidet med å tilrettelegge for en trygg og 
sikker russefeiring har ROK innført en sertifiseringsordning 
som skal bidra til at dere lettere kan finne frem til gode og 
seriøse leverandører. Selskaper som leverer produkter eller 
tjenester til russen kan søke ROK om å motta sertifiserin-
gen Trygg Leverandør. Kriteriene er blant annet at bedriften 
er et registrert foretak og at vi ikke har mottatt uavklarte 
klager fra russen på leverandøren. De må også ha gjort 
dette gjennom 3 år. 
 
TRYGG LEVERANDØR 2011
- Russedress, Russeservice, Oslo Audio, Konsertsystemer.

Med jevne mellomrom sender ROK ut nyhetsbrev til all russ 
som ønsker det. Nyhetsbrevet vil være først ute med det 
siste fra russeverden, og vi sender ut de heteste nyhetene 
via nyhetsbrevet før de legges ut på de respek     tive nett-
stedene. Med andre ord, her har du mulighetene til å få de 
viktigste nyhetene først. 

For å registrere deg som mottaker av nyhetsbrevet må du 
gå inn på russen.no eller du kan gjøre det når du bestiller 
russelappen på russelappen.no

TRYGG LEVERANDØR NYHETSBREV

VI ANBEFALER

PIA W.
Fagerborg, 2006
On the one and only Hot Rocks!

ALEXANDER 
Oppegård, 2004 
Vanruss (Plan B)

ADAM 
Stovner, 1993
Bussruss

GITTE 
Bærum, 2002
Bussruss! 

PIA Ø. 
Røyken, 2008
Haikeruss :)

ANDERS 
OHG, 2009
Supremacy

TOBIAS 
Asker, 2008
Alive

MATS 
Nordstrand, 2009
Olympen 

Det eksklusive Gullpasset for russen 2011  er ute for salg!
Her gjelder det å være tidlig ute slik at du får sikret deg 
din gullbillett.
 

PASSET GIR DEG DISSE FORDELENE:
- Billettbånd i gull
- Inngang på alle ROK sine arrangementer i russetiden 
- VIP- tribune på alle konserter 
- Vår egen Tryvann T-shirt og årets utgave av «Hva skjedde?»
- Kjørt opp til VIP køen i Gullpass bilene
- Egen VIP kø ved inngangene
- Flere overraskelser kommer…

31     Hva skal bilen hete? 
32    hWem hWa hWor 
34    Who the fuck is Dex               
Carrington
42    Russens Humak 2011 
43    Hva gjør du etter VGS?  
46    Fra kjendis  til russ 
48    Den fæle russen

34
48

Endelig står promoteamet i ROK ovenfor RUSSEN 2011, tidenes største russekull og tilsyne-
latende det villeste av dem alle! Vi gleder oss helt sykt til å gire dere opp mot det som defi-
nitivt kan kalles «the time of your life». Gjennom skoleåret vil vi kontinuerlig oppdatere dere 
på hva som skjer bak kulissene til arrangementene våre og ROK generelt, via våre nettsider, 
facebook, skolebesøk, allmøter, russemagasinet Blekka og andre kanaler. Alt dette for å gi 
dere en enda dypere forståelse på hvilken galskap dere får servert om litt under ett år, slik at 
dere er godt forberedt. 

Promoteamet består av mennesker som elsker og brenner for denne tradisjonsrike fei-
ringen av endt skolegang. Dette garanterer vi at dere vil føle når vi tre"er dere enten på 
gata, på skolen eller andre steder. Selvfølgelig bygger alt dette opp til klimakset dere møter 
når denne spesielle perioden setter i gang for alvor, som første gang dere inntar «Ditt Livs 
Party» på Tryvann. Det er da dere skjønner hvorfor Tryvann kom på andreplass i kåringen 
«The worlds sickest party!» avholdt av det Britiske magasinet «Loaded». Deretter kan dere 
glede dere til en helt enorm helg på Landstre"et på Lillehammer hvor hele byen venter i 
ekstase på dere. I tillegg til dette skjer det mye annet også, så det er bare å følge med! 
 
Det viktigste i russetiden er å utnytte mulighetene dere har, vær med på det du kan, for 
dette skjer bare en gang i livet! Russen 2011: Vi gleder oss til å se dere i løfte Norges tak.
 
TOBIAS & ANDERS, ROK PROMOTEAMSH

OU
TO

UT
!
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THE BIG Q! - HVA GJØR DEG GLAD? THE BIG Q! - HVA ER DITT SKJULTE TALENT?

PIA,  
KALNES VGS 

 
VENNER SOM GIR MEG POSITIV 
ENERGI OG SPESIELT TRYVANN

 
LARS,  

EIDSVOLL VGS 
 

AT NOE POSITIVT SKJER MED NOE 
JEG ER ENGASJERT I.

MORTEN, 
 ÅS VGS 

 
JEG ER TEATERISK

STIAN,  
VAGSTAD VGS 

 
DAMER,  

KJÆRESTEN  
OG BRA MUSIKK

ARSLAN,  
RAUFOSS VGS 

 
JENTER

NICKLAS, 
SOGN VGS 

 
ØL, VENNER OG 

BURSDAG!

VINCENTE,  
ÅS VGS 

 
SJARMEN FOR UNGE JENTER

ELIN,  
HAMAR KATEDRA L SKOLE 

 
LAKKE TÅNEGLER

CATHRINE,  
VÅLER VGS 

 
JEG ER MC GUYVER

DAMIAN, 
VESTBY VGS 

 
JEG DRIVER MED HIP HOP

DIDRIK,  
"HEMMELIG" VGS 

 
JEG DANSER

HEIDI,  
EIDSVOLL VGS 

 
EN VELDIG KJEKK GUTT
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Utsolgt? Nei, men stappfullt! Hvor? Vi snakker selvsagt om ringen til bussen «Cinema»!
Gutta på bussen «Cinema» fylte ringen sin hver kveld, og med storskjerm viste de live-film fra ringen sin alle kveldene 
på Tryvann. De holder virkelig tradisjonen tro, for dette er ikke mindre enn #erde gangen i løpet av de siste seks årene 

at Bærum har stukket av med tittelen «Ringenes Herre».
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På Tryvann avholdes de o!sielle kåringene hvert år, og 
det er knyttet mye prestisje rundt det å vinne «Ringenes 
Herre».  Denne kåringen krever at bussen har gitt et positivt 
inntrykk gjennom hele russetiden, laget liv og deltatt på 
Russens Humanitære Aksjon.

Alle disse kravene oppfylte bærumsgutta, og vel så det. De 
spilte musikken medrussen ville danse til, de hadde skjer-
men folk ville danse under og gutta folk ville feste med. 
Dette var nødt til å bli en fest vi sjeldent har sett maken til.

Da juryen hadde gitt sine kommentarer til alle bussene 
og vanene, lå flere busser godt ann til å vinne «Ringenes 
Herre». Det som gjør denne kåringen spesiell og skiller den 
ut fra de andre kåringene, er at de andre bussene med 

ringplasser får gi sine stemmer til den bussen de mener 
at fortjener å vinne. Og her er det bare å ta av seg hatten; 
«Cinema» vant overlegent. Gutta er med andre ord verdige 
vinnere, og presterte å skape mest liv på «Ditt Livs Party» 
2010!

Da gutta kom opp på scenen etter at de hadde blitt annon-
sert som «Ringenes Herre» tok det mildt sagt av. Gleden 
var til å ta og føle på, de danset i et hav av konfetti, sang 
til sangen sin og spenningen var elektrisk. De som stod bak 
scenen, ble regelrett «overfalt» av glade gutter, som kastet 
seg om halsen på alle de kunne se. Det ble ett fantastisk 
gledeskaos som rørte selv den mest hardbarkede tekniker 
på plassen.

Da vi snakket med bussjef Martin på Cinema like etterpå 
sa han; «Da Happy Henke og Dex Carrington presenterte 
Ringenes Herre 2010 stod jeg der med et hardt pumpende 
hjerte. Mange av gutta på bussen hadde mistet håpet siden 

vi allerede hadde vunnet årets rigg, men da de skrek ut nav-
net CIIIINEMA ble jeg så gira at jeg løp bort til scenen. Det 
å stå der som Ringenes Herre 2010 er det sykeste jeg noen 
gang har opplevd. Med Cinemalåta i bakgrunnen ble det en 
deeeel trøkk. Jeg vil si at all jobbingen var verdt det.»
Og dette sier vel det meste, «Cinema» satte Tryvann på 
hodet både denne og alle de andre kveldene i russetiden.
Nå som bussen  er solgt videre, venter vi bare i spenning på 
å se hva disse skal gjøre for å toppe «Ringenes Herre 2010».
 
Neste år kan det jo være din buss som kommer opp på sce-
nen med glitter, konfetti og champagne, for å feire tittelen 
«Ringenes Herre 2011»? Eller kanskje  dere vinner annen kå-
ring, og en plass på «Wall of fame»? Vi gleder oss uansett.

Tekst: Pia Wexels
Foto: Alexander Ramstad
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THE WALL OF FAME - VINNERNE AV "DE OFFISIELLE KÅRINGENE" TRYVANN

CINEMA Eikeli FORT BOYARD Nordstrand IMAGINARIUM Nordstrand NOMADEN Eikeli DEN SORTE DAME Nordstrand PLECTRUM Fredrikstad FOLK OG RØVERE Smestad CINEMA Eikeli

OLYMPEN Nordstrand FY FASAN Røa FY FASAN Røa ANIMAL HOUSE Dønski BJELLEKLANG Stabæk LAUNCH Ullern DIVALI Smestad TROPIC THUNDER Bærums Verk

LEGACY Eikeli INSAME Smestad JAMMIN Stabæk SCREAM Stabæk THE ALLEY Asker SSX TRICKY Nadderud NOSTALGI Smestad POLHEIM Nordstrand

ANDEBY Eikeli THE LODGE Oppegård BOMBORA Fredrikstad BUDDHA KHAN Stabæk BUDDHA KHAN Stabæk FOCUS Oslo Sentrum MIGHTY 88'S Lambertseter FRATERNITY Eikeli

SPECTRUM Nadderud ENTERTAINER Lambertseter BARNSLIG Oslo Sentrum HOT ROCKS Smestad OC'S FINEST Smestad HISTORY Oslo Sentrum EVERLAST Stabæk HISTORY Oslo Sentrum

I alle år, så lenge bussringene på Tryvann har eksistert, har bussene konkurrert om å være best. Det har kanskje vært i forskjellige kategorier, men drømmen for de mange har vært å komme 
på «Wall of fame».  De o!sielle kåringene byr på mye heder og ære, og gir bussene bekreftelsen på at de har gjort noe bedre enn alle de andre. Juryen som kårer vinnerene, består hvert år 
av de beste i landet innenfor interiør, design, lyd, lys og styling. Så dette er folk med kompetanse. Du skal lete lenge etter et sted der bussene får den samme anerkjennelsen som under 
kåringene på ”Ditt Livs Party”. Her får du oversikten over alle vinnerene de siste årene, og kanskje er det nettopp din buss som havner på den prestigetunge ”Wall of fame” til neste år?!

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

RINGENES HERRE ÅRETS BUSS ÅRETS INTERIØR ÅRETS EKSTERIØR ÅRETS LYD ÅRETS LYS ÅRETS RIGGÅRETS KONSEPT

"EVERYBODY WANT'S TO BE A  
                    PART OF THE WALL OF FAME"
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ITALOBROTHERS @ TRYVANN 2010 

Bildet er hentet fra boken «Hva Skjedde?», som viser russetiden 2010 i bilder. Her finner du masse inspirasjon til lyd, 
lys og dekor til busser og vaner, et «must» for deg som gleder deg til Tryvann og Lillehammer! Om du lurer på hvordan 
russen festet i 2010, så er dette stedet å se det.Det er hundrevis av bilder av russen 2010 - den beste smakebiten på din 
egen russetid er å se hvor fett de hadde det i #or... 

 «Hva Skjedde?» er på 140 sider og koster kun 99,-. Den kan bestilles på SMS ved å sende kodeord «Blekka»  etterfulgt 
av navn, etternavn og adresse til 2300. 
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Fantastisk Mario-variant der du kan spille 
det klassiske plattformspillet med figurer 
fra andre 8-bitsspill - og bruke deres unike 
evner og egenskaper!

Pent utført spill med behagelig grafikk og 
musikk. Historien er mystisk, rar og skum-
mel, samtidig som den er "cute as hell". 
Sit back, relax and enjoy!

B-gjengen i Andeby pønsker på noe, og 
skal bruke en trampoline for å gjennomfø-
re sitt nyeste kupp. Hjelp skurkene med å 
styre slik at den luftbårne kjeltringen ikke 
faller ned.

SUPER MARIO 
CROSSOVER 
123spill.no/spill/2739.php

COMA 
123spill.no/spill/2794.php

TRAMPOLINEBANDEN 
123spill.no/spill/2561.php

En god blanding av hardslående og eufo-
risk Drum&Bass med gode referanser til-
bake i tid. Pent med innslag av Mari Boine 
og Karin Krog. Beste track: Dreadlock

Dette er en plate som MÅ høres. 
Unikt på en sær og original måte. 
Vet ikke om man skal gråte eller le.  
Beste/verste track: «My pal foot foot».

FUTURE PROPHECIES 
WARLORDS RISING 2005

THE SHAGGS  
PHILOSOPHY OF THE 
WORLD 1969

Her er det ikke penger eller evner som be-
stemmer din sosiale rang – men hvilke far-
ger man kan se. Er svaner, lyn og natten det 
man burde være mest redd for? Og hvorfor 
er det ikke lov å produsere flere t-skjeer? 

Hvordan overlever en ung gutt alene på 
havet med en sjøsyk orangutang, en sulten 
hyene, en skadet sebra og en bengalsk ti-
ger med navn Richard Parker? 

Boken endrer plottet til klassikeren «Pride 
and Prejudice» av Jane Austen, ved å inn-
føre zombier som et hverdagslig element i 
den velkjente kjærlighetshistorien. 

JASPER FFORDE 
SHADES OF GREY 2009

YANN MARTEL 
LIFE OF PI 2001

SETH G. SMITH 
PRIDE AND PREJUDICE 
AND ZOMBIES 2009

Fat pizza er en oppsumering av det beste 
fra den Australske TV-serien «Pizza».  
Stikkord: Gangstere, sto", fotomodeller, 
mormonere, oppblåsbare Barbara, illegale 
innvandrere, svenske haikere og kenguruer.
 

Incesticide er et samlealbum med sjeldne 
sanger, b-sider og coverversjoner sluppet 
like etter studioalbumet «Nevermind». 
på begynnelsen av 90-tallet. Beste track: 
«Polly» (New Wave).

Filmen portretterer generasjonen til hippie-
kulturen og Vietnamkrigen med et bak-
teppe av «The Beatles» sanger. Stikkord: 
Opprør, LSD, crazy Bono, krig og kjærlighet. 

Regissør Ed Wood er beryktet for sine gru-
somt dårlige filmer, denne er faktisk kåret 
til verdens verste. Stikkord: Aliens, zom-
bier, flyvende tallerkner (bokstavelig talt) 
og et sykt trangt korsett. 

FAT PIZZA  
"THE MOVIE" 2003

NIRVANA 
INCESTICIDE 1992

ACROSS THE 
UNIVERSE 2007 

PLAN 9 FROM  
OUTER SPACE 1959

FILM BØKER SPILLALBUM

Nei Nei! Dette er ikke enda en interiørblogg!  
Denne bloggen er 100% dedikert til hou-
semusikk. Her finner du bl.a mixtapes, 
events, filmer og en egen "house skole".

Det New York baserte kollektivet «Wooster 
Collective» har dedikert denne bloggen til 
«kortvarig kunst»; street art, o"entlige   
installasjoner og  animasjonsfilmer. Sykt 
mye crazy shit! Enjoy!

HOUSEBLOGGEN 
housebloggen.no

WOOSTER COLLECTIVE 
woostercollectiv.com

  
Alle har vel facebook? Eller kjenner noen 
som har det? Anyway, alle vet vel at det blir 
postet mye «rart». Denne siden oppsume-
rer akkurat det.  Alt fra bilder, til personlige 
problemer. Tragisk, men underholdende.

Ønsker du et ekte innblikk i moteverdenen, 
så er Hannelis blogg et must. Hun er en 
norsk modell og fotograf, og har blant an-
net skrevet for nettsiden style.com. 

Kjeder du deg? aha! Denne siden dekker de 
fleste sitt behov for underholdning: Spill, 
filmer, bilder , blogg, humor og sist men 
ikke minst quizzzzzz. 

Neave, er hjemmsiden til "interaction de-
signer" Paul Neave. Du kan utforske stjer-
ner, spiller retro spill, se på sære utakes fra 
tv-programmer, kjøre bending e"ekter på 
webcam og litt til. AWESOME!

LAMEBOOK  
lamebook.com

HANNELI 
MUSTAPARTA 
hanneli.com 

BORED 
bored.com

NEAVE 
neave.com

WEBSIDER BLOGG
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Når russebuksen kommer frem, er det ikke alltid så lett å finne ut hvordan man skal dekorere buksen slik at den passer 
til nettopp deg. Man vil jo helst skille seg litt ut, noe som ikke alltid er så lett når alle har tilnærmede like klær... Med 

inspirasjon fra tre av de stereotypene vi møter mest i russetiden, gir vi deg noen gode tips til hvordan du kan style rus-
sebuksen til å passe til din personlige stil. 
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Du kan enkelt møte andre 
russ som skal på samme 
russetreff, eller mener det 
samme som deg. Russeside.
no er russens treffsted 
på nettet.

Webshoppen er spekket med 
gode tilbud spennende nyheter. 
Her inne finner du også 360 
graders visning og video av årets 
russeklær.

Buss-sidene inneholder oversikt 
over alle 2011 biler og busser 

Russesiden.no er alltid oppdater 
med siste nytt om arrangementer, 
regler, hot stuff , bilder og filmer.

Din profil inneholder massevis 
av nye spennende funksjoner. Du 
kan tjene opp poeng og du kan 
finne alle dine venner igjen på 
Russesiden.no

Følg med på arrangemen-
tene og sjekk ut hvem som 
skal hvor. Du finner info om 
billetter, frister og artister.

Dette 4.0 versjonen av Russ-
esiden.no - Hele plattformen 
er byttet ut og alle tjenester 
og funksjoner er bedret. 
Vi garanterer at du ikke vil 
kjede deg.

50 000 RUSS VAR MEDLEM I FJOR - REGISTRER DU DEG MED EN GANG, SÅ FÅR DU EN FLERE GRATIS FORDELER

REGISTRER DEG NÅ OG FÅ GULLKORTET 
TILSENDT I POSTEN

WWW.RUSSESIDEN.NO

VINN GRATIS KLÆR FOR 2500,-

RUSSEDRESS LANSERER I ÅR EN HELT NY VERSJON AV RUSSESIDEN

Hvis du registrerer deg på russesiden.
no nå* så sender vi deg et VIP-gullkort. 
Med dette gullkortet gir vi deg totalt 
300 kroner avslag fordelt over tre ulike 
produktkategorier.

Registrer deg nå, og se hva du får rabatt 
på!   *Gjelder registrering før 1.september 
2010

Russedress deler ut gratis klær til 
70 heldige russ!  20 gavekort til en 
verdi av 2.500 kroner og 50 gavekort 
til en verdi av 1.000 kroner venter på 
å bli trukket ut. Registrer deg nå, og 
bli med i trekningen av gavekortene!

TOTALT GIR VI UT  100 000,- I GAVEKORT 

Med nesten 50.000 registrerte medlemmer er russesiden.no russens møtested på nett. Registrer 
deg i dag, og bli medlem av det sosiale nettverket der kun russen har adgang. Legg til venner, del 
dine meninger, les nyttige og morsomme artikler om russetiden og se bilder og filmer fra rus-
setreff og kåringer. Du finner også de beste tilbudene på i Russedress sin webshop.

WEBSHOP
RUSSEDRESS
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TECHNO
Rave it up! Skulle du egentlig ønske 
at du var russ på 90-tallet? For å få 
frem at du er interessert i raveparty’s 
og smile#es, gjelder det å pøse på 
med neonfarger og fuskepels til den 
store gullmedaljen. 

Det finnes mange subsjangere til techno; trance, house, 
acid, dubstep, hardcore osv., så det finnes forskjellige vari-
anter i klesveien der også. Men den mest utpregede stilen 
er såklart den fargesterke og lysende stilen til ravekulturen. 
Her stiller neonfarger og glowsticks sterkt, og visjonen om 
kjærlighet og fred kan nesten minne om hippie-kulturen. 
Kanskje har du en liten «candy raver» i deg?

Technobølgen kom på slutten av 1980-tallet, og ravekultu-
ren sto spesielt sterkt på nittitallet. Ravefestene var ofte 
ulovlige og det var vanlig med kostymer og psykedeliske 
klær, som speilet den såkalte «cyberkulturen». Etterhvert 
roet det hele seg ned, men elektronisk musikk har nådd 
nye høyder og er mer populær enn noen sinne i alle sine 
former.

For å «space up» russebuksen din, ta frem glowsticksene 
og glitteret og sett i gang! Husk PLUR på Tryvann! (Peace, 
Love, Unity and Respect). 
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// En bag til ølen er jo bra, spesielt med fuskepels og neonfarger! // En kul t-skjorte «spacer» opp 
antrekket // Knalle solbriller er bra på solrike maidager // Moonboots er varme, behagelige og perfekt 
for stilen // Neglelakk i neonfarger kan utgjøre hele forskjellen //  Såkalte «rave horns» er perfekt til par-
tyringene på Tryvann // Hårgele er viktig for den riktige frisyren // For å dekorere buksen kan man feste 
f.eks. en smukkehempe på den // Vanngevær er perfekt for både stilen og varme vårdager // «Candy» er 
essensielt // Glitter kan dekorere både ansikt, negler, hår og buksen //  



24     BLEKKA  |  DET ORIGINALE RUSSEMAGASINET                       RUSSEMAGASINET.NO  |  RUSSEN.NO     25

HIP-HOP
Digger du Hip-Hop? Det er ingen grunn 
til å ikke kjøre hip-hop/gangster stilen 
til tross for at du skal gå kledd i russe-
outfiten i 4 uker. Sleng på deg bling-
blingen, pimp opp buksen med chains, 
bling og patches. Du kan knyte hel-

dressen rundt livet, og den vil bli ganske greit baggy. Eller 
du kan gjøre som vår illustrasjon og gå for denne typen 
snekkerbukse. Tagg buksen ned, lag dine egne merker, sy 
i vei. Gjør om din daglige hip-hop stil til din egen russestil. 

Hip-hop er en musikksjanger med bakgrunn fra ame-
rika på 1970-tallet. Likevel regnes 80- og 90-tal-
let som hip-hop ´ens storhetstid.  Og den dag i dag er 
dette en av verdens største musikk-sjanger. I likhet 
med musikken har dette også utviklet seg til en sær-
egen kles stil, som gjerne kjennestegnes ved baggy buk-
ser, cap, store t-skjorter, store smykker og sneakers. 

Det finnes mange forskjellige kleskoder innenfor denne 
sjangeren også, men felles er at det ofte er lette og ledige 
klær. 

Så digger du stilen, vær kreativ og føl deg hjemme selv om 
russetiden står for døren. 
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// Bling er et «must», du kan for eksempel ha det på tennene... // En fet t-skjorte er en god kombo til 
russebuksen  // Kule capser er et av de viktigste assesoriene til en med hiphop stil // En tø! gra"tti 

kan tegnes, males eller sys på buksen for en personlig look // Shades er ufattelig viktig, helst store 
som mulig  // «Ka ching»! Få ekstra «street cred» med ekstra store bling i ørene // En bandana er kult, 

spesielt om du går for den litt tø!ere versjonen  //  «Chains» er stilig, helst i gull  //
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ROCK
Selv om russebukser står for døren, 
betyr ikke det at du må blende inn i 
mengden av den grunn. Er du en roc-
ker, er det viktig å vise det gjennom 
klesstilen – selv i russetiden. 

Det finnes mange undersjangere 
innenfor rock som du kan velge å gå for; glamrock, hardrock, 
poprock, alternativ rock osv., og disse har gjerne sine egne 
kjennetegn i klesveien. Felles for alle er at uttrykket gjerne 
er hardt, litt brutalt, provoserer og skiller seg ut.

For å rocke opp buksen din kan du sy på «patches» med 
logoene til yndlingsbandene dine, male på flammer, sette 
på nagler – kun fantasien setter grenser. Rock n’ roll er 
ekspressivt og ofte politisk, så her gjelder det å gjøre seg 
bemerket! 

På 1950-tallet utviklet R&B seg til sjangeren rock, og legen-
der som Chuck Berry og Elvis Presley kom inn på banen.  I 
dag er rock en ekstremt bred sjanger, men er muligens også 
den mest populære. 

Alt du trenger å gjøre er å sette litt rockerytmer på anleg-
get, finne frem det du trenger og la pynten på russebuksen 
din vise verden at du er en rocker!
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// En kul brosje med hodeskalle er kult å feste på buksen  // Skinnhansker med nagler er bra når det 
blir litt kaldt i mai // Pilotbriller er nesten et «must» for en rocka stil // En tø! skinnjakke passer bra til 
en rocka stil // Sikkerhetsnåler er tø!e og kan også brukes til å feste ting //  Rolling Stones leppene er 
typiske for stilen // Det finnes mange kule «patches» du kan sy fast på buksen // Kule lyn kan man for 
eksempel male på buksen // Løse nagler er enkelt å fest og ser kult ut på buksen //  
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YOUTUBE FAVORITTER

NRL RAVE 
youtube.com/watch?v=noQJDdgMSEM

SWING WING 
youtube.com/watch?v=yn7Lw73SSMI

MOBIL FRA RIMI 
youtube.com/watch?v=nfJ7B5ZBIWA

UMPATRIOT CLASS PRANK - 
SUPERMAN  
youtube.com/watch?v=yx9TvzasWJs

Keen på å sitte som President?
For et rike på over 10.000 mennesker?

Eller kanskje skrive for et magasin som leses av flere 
ti-talls tusen?
Dette, og mer til kan bli mulig hvis du melder deg til å 
sitte i hovedstyret for Oslo og Akershus i 2011.
Du vil også ska"e deg unik kompetanse innenfor event og 
PR, store muligheter og ikke minst, bli kjent med mange 
nye mennesker.

Som medlem vil du få muligheten til å påvirke, og bidra un-
der planleggingen av de største tre"ene i russetiden. Du vil 
også kunne planlegge egne arrangementer, skrive avis, og 
starte andre morsomme prosjekter på egenhånd. 

Med andre ord, det er ikke bare bare å sitte i Russens 
Hovedstyre. 

I tillegg til dette får du også mange andre goder, som bil-
letter til konserter gjennom året. Møtelokaler, ”gratis” 
russetid i form av klær, mat under tre" og billetter. Du vil 
knytte deg mange spennende kontakter, og alt dette lar 
seg selvsagt kombinere med skolen. Russens Hovedstyre 
pleier normalt sett å møtes rundt en gang i uken.

Russens Hovedstyre er med andre ord med på å utforme 
årets begivenheter i sin egen russetid. De legger ned en 
innsats for at sitt russekull skal få oppleve unike artister, 
begivenheter og arrangementer de aldri vil glemme. De er 
også russens talerør, det er til dem pressen henvender seg 
når det er saker knyttet til russ og russetiden. Derfor må 
russens hovedstyrets medlemmer være gode ambassadø-
rer for sitt russekull, uansett hvilken situasjon de måtte 
befinne seg i. De må oppføre seg profesjonelle, men likevel 

ikke miste kontakt med hva de egentlig er; russ. Dette er 
en balansegang som man selv må finne som hovedstyre-
medlem, og det er viktig å holde dette gjennom hele sitt 
verv. 

Russens Hovedstyre er i stadig kontakt med sine med-
russ, det er på denne måten at de kan gjøre det arbeidet 
de er satt til på en tilfredsstillende måte. Ved å sende ut 
informasjon, ha god dialog med skolestyrer, underorganer 
og lignende, vil de hele tiden kunne lene seg til fakta og 
dermed vite nøyaktig russens mening, og ikke bare la sine 
egne meninger komme frem.

Det å sitte i Russens Hovedstyre er en unik opplevelse 
som man aldri vil glemme. Det å være med på å utforme 
sin egen, og 10 000 andres russetid er noe som alltid vil  
være med deg, uansett hvilken retning livet ditt går etter 
endt verv. 

Tekst: Pia Wexels
Foto: Anette Schive

RUSSENS HOVEDSTYRE, OSLO & AKERSHUS

7. september 2010. En hel kveld viet kun til én ting – 
kicko" for nedtellingen mot de vakre vårdagene i april og 
mai 2011. En hyllest til russetiden. En hyllest til bussene 
som har skrevet seg inn i historien og til bussene som skal 
konkurrere om titler og prestisje i året som kommer. 550 
utvalgte personer fra årets russekull samles til en helaf-
ten på Latter på Aker Brygge. Velkommen til RusseExpo! 

Et skoleår går fortere enn man aner, men akkurat nå 
kan kanskje Russetiden 2011 virke som en evighet unna. 
Planlegging, bussmøter, høstferie, innbetalinger, dekknavn-
gensere, tentamener, juleferie, bussbygging, konseptlanse-
ring, påskeferie, skolekåring og endelig Tryvann. For å gjøre 
ventetiden litt kortere inviterer ROK et utvalg representan-
ter fra årets russekull til førpremieren på Russetiden 2011. 
Busskapteiner og skolestyrer fra hele Øst-landet inviteres 
til å få en sniktitt av hva som venter i de glade maidager.

Tirsdag 7. september er kanskje den eneste gangen dere 
samles på et russearrangement uten at det florerer av en-
ten dekknavngensere eller senere russeklær. Når salen fyl-
les til randen av representanter fra over 100 russebusser fra 
Oslo, Asker og Bærum, Oppegård og Ski, og teppet går opp, 
garanterer vi at dere vil føle Russetiden 2011 nærmere enn 
noen gang. Expo er en mulighet for å mingle, for å repre-
sentere og for å bli underholdt. Expo gir deg et glimt av hva 
du har i vente, det som så mange lengter tilbake til, det du 
kun får oppleve én gang i livet. 

I et forrykende show på Latter, Aker Brygge, tar ROK deg 
gjennom hva som skal skje i tidenes russefeiring. Vi gle-
der oss til å fortelle spennende nyheter om Landstre"et 
på Lillehammer, kåringene, Russen Humanitæraksjon, 
Gullpasset, Hovedstyret, Wall of Fame, og ikke minst 

Tryvann. Med besøksrekord på 13.000 gjester i 2010 er det 
ingen tvil om at Tryvann 2011 kommer til å skrive seg inn i 
historiebøkene nok en gang. Billettsalget er skyhøyt og de 
bussene som allerede har meldt sin ankomst har utstyrs-
pakker som få russ har sett maken til… 

På RusseExpo får du svar på det meste du trenger å vite 
om russetiden 2011. Regler, ringplasser, artister, bussbyg-
ging, priser, datoer og mye, mye mer. Dersom du vurderer å 
melde deg på til Russens Hovedstyre 2011 er dette en gyllen 
anledning til å gripe tak i en med ROK-logo på ryggen og ta 
en prat om hva det faktisk vil si å sitte i HS. Som medlem 
av Russens Hovedstyre vil du dele kontor med ROK i ett år, 
og du vil få en fantastisk innsikt i hvordan man organiserer 
en av Norges største festivaler for ungdom. Du vil sitte på 
førstehåndsinformasjon og kontakter som sørger for at din 
buss, din skole og dine medruss får den beste russetiden 
noensinne. 

Dex Carrington (mannen bak PartyFactor 5000) lanserer 
sine o!sielle teasere til Tryvann 2011 med «never before 
seen» filmmateriale, eksklusivt på RusseExpo. Og kanskje 
vises det også film som aldri vil se dagens lys utenfor den-
ne salen... Se hva som har blitt gjort tidligere, hva som skal 
til for å vinne, og hva som planlegges for det året som skal 
overgå alle tidligere år – 2011. 

Har ikke din buss mottatt invitasjon til årets RusseExpo, 
ring Vilde på 90 20 96 87 eller ROKs servicetelefon på 23 
68 12 00. 

NB! Begrenset antall plasser. 

FOR YOUR EYES ONLY
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I litt over et tiår sitter du på skolebenken. I litt over et tiår 
har du bannet og klaget, levert inn oppgaver om ting du 
overhode ikke interesserer deg for. Hvor mange stiler går 
det egentlig an å skrive om Ibsen? Og i tillegg på nynorsk? 
Tenk på alle matteprøvene. La oss si at du har fem mat-
teprøver i året, fra starten på femteklasse til slutten av 
tredje på videregående.  Det blir fem ganger ni skoleår, 
som er 45. 45 matteprøver! Du har hatt norsktentamen to 
ganger i året i seks år. Det er tolv norsktentamener. Sier 
vi at alle er på ca 500 ord, er det ca 6000 ord til sammen. 
I tillegg er det engelsk, historie, religion, heimkunnskap, 
geografi, osv. Ikke rart du føler deg sliten. 

Men den som burde være sliten er læreren din.

Likevel står hun der og sveiver entusiastisk med armene 
mens hun forklarer plantenes forplantning. 

Se tilbake på første skoledag. Du kommer inn i klasserom-
met, det står en pult der, med et par ark, fargestifter, bly-
ant, linjal og viskelær pent lagt frem. Kanskje du ikke har 

tenkt på det før, men det er hverken tannfeen eller julenis-
sen som gjorde det. Du har postperm og klassekosedyret 
Bjarnulf. (Det burde finnes en støtteforening for kosedyr 
med skjemmende navn). Du har konferansetime, foreldre-
møter og skoleavslutning. 

Du gikk gråtende til læreren din etter et friminutt i sjette-
klasse fordi du ikke fikk være med på nødt eller sannhet. 
Og hun trøstet deg. Ringte foreldrene til de andre barna. 
Hun fikset det slik at du fikk være med på nødt eller sann-
het likevel. Gratulerer, du får lov til å drite deg ut foran alle 
de andre barna ved å måtte spise den mugne bananen som 
har ligget bak skapet siden høstferien. Men du er lykkelig 
inkludert takket være læreren din.

Læreren din må hører på alle unnskyldningene dine, om 
printere som ikke funker, om storesøsken som ikke var 
hjemme, så du måtte ta minstemann på trening, og da et-
ter den 15 minutters ekstra turen, ikke rakk leksene. Hvis 
noen trenger en forretningsidé, er det å arrangere så Dell 
får en hotline til skoleelever, for det er en utrolig høy pro-
sent av elever med dysfunksjonelt datautstyr.

Læreren din må høre på frekke elever. Det er ikke grenser 
for hva en kan høre som lærer. Hvis en i klassen din er frekk 
med deg kan du være frekk tilbake, du kan kline med kjæ-

resten deres eller helle avføringsmiddel i melken. Hva kan 
læreren? Smile pent og be dem om å sette seg på plassen 
sin. Eller hvis lærerne er skikkelig forbanna, kan de be den 
eleven som har sagt at hun er en jævla hore, om å gå på 
gangen i fem minutter. Det er sikkert tilfredsstillende.

I litt over fire tiår sitter de ved kateteret. I litt over fire tiår 
har de hverken bannet eller klaget, men rettet dårlige opp-
gaver om ting du opplagt ikke interesserer deg for. Hvor 
mange stiler går det egentlig an å skrive om Ibsen uten 
å skrive en god en? Og hvorfor kan ingen skrive nynorsk? 
Tenk på alle matteprøvene. La oss si at de lager og retter 
fem matteprøver i året, fra første til tredje på videregå-
ende.  Det blir fem ganger tre skoleår, som er 15 prøver per 
person. Men de har jo tre klasser. Med 25 elever. Det er 1125 
matteprøver å rette. De har rettet norsktentamen to gan-
ger i året i tre år. Det er seks norsktentamener. Sier vi at 
alle er på ca 500 ord er det ca 3000 ord. Men de har jo tre 
klasser. Med 25 elever. Det er 225.000 ord. I tillegg er det 
engelsk, historie, religion, heimkunnskap, geografi, osv.

Innmari rart de ikke blir slitne.

Tekst: Line Myklebust
Foto: Penny Mathews

   FINURLIGE ORDSPILL:
Van the Man
Van Helsing
Vanvittig
Vansklig
TryVan
Vantett
Vanfast
UstaBil
Absolut blandeVan
KjerneCar
Spidervan/Supervan/Batvan etc.

   KJENTE MERKEVARER:

Vantage
Vans
CaraVan
Playmobil
Gaymobil
Dodge&Grabbarne

Mens bussrussen ofte tar seg selv svært så høytidlig når kjøretøyet skal døpes, er van- og 
bilrussen ofte litt mer lekne i navnevalget. Utenforstående kan få seg en god latter i det 
vans og biler fra hele landet ruller rundt i mai og er klare for tre uker med festing.

   SEX OG SÅNN:

Brødristeren
Sexekspressen
Pulebula
Lapdance Lounge
Musefella
Cum Innside
Kukkløsklan

   KJENTE FOLK FRA NEDERLAND:

Van Nistelrooy
Van Basten
Van der Saar
Van Gogh
Van Hojidonk

   SOM SETT PÅ TV:

Homsepatruljen

Bordell Cæsar
Hotell Pessar
Steinfeldt
Rikets brøst
Viva la Van
Bila la Bam

   FRA FILMVERDEN:

Saturday Night Bever
Shaving Ryans Private
In Diana Jones
Lady in Full
Flårypa Grand Prix
Villa Fyllekula
Gone in 60 seconds

   KJENTE HITS FRA FLERE EPOKER:

Gris Lightning

In da pub
Aldri i underlivet
Blyfri himmel

   KJENT FRA TEGNESERIER:

Mikkes Mus
Nazi Nø"
Kristo"misbruker Robin
Tom og Gjerrig
Speedo Gonzales

   ØL:

Øldorado
Øl´caida
bØLle

HVA SKAL BILEN HETE?
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HWEM HWA HWOR - NYTTIGE NETTSIDER FOR RUSS 2011

 
Her finner du alt du trenger å vite om «Ditt Livs Party». 
Siden oppdateres fortløpende med info om artister, hva du 
kan ha med deg og ikke, hva man kan kjøpe der, shuttle-
busser, parkeringsavgift og ikke minst bildegalleri! 

En gang i året stenger Tusenfryd dørene for alminnelig pu-
blikum, og åpner de kun for årets avgangselever. Her er det 
konserter, karuseller, popcorn og renspikket moro! All infor-
masjon om Russens Dag finner du på russensdag.no. 

Russen.no er Norges ledende russeportal! Her samler vi ny-
heter fra arrangementssidene og klesleverandørene på ett 
sted, samtidig som vi kommer med egne, eksklusive nyhe-
ter. Er du russ i 2010, bør nesten denne være startsiden til 
web-browseren din. Følg med for konkurranser på siden!

Trenger du sjåfør til russebussen? På russebuss.no finner 
de de beste og mest erfarne sjåførene, noe som er viktig 
for å gjøre det beste ut av deres russetid! 

Spent på å se hva som skjer med Hellerudsletta? For å 
finne det ut, følg med på russefestivalen.no! Her vil all in-
formasjon komme ut direkte, både når det gjelder artister, 
program og billetter. Stay tuned!

Her finner du alt du trenger å vite om Østlandstreffet, et 
større lokalt treff ved svenskegrensen. Vanligvis foregår 
treffet på et utested, som sikkert er kjent for gjestene som 
stort sett er lokale russ. 

Om du er russ i Oslo og Akershus er dette en viktig side for 
deg. Her kan man i begynnelsen av året melde seg på og/
eller stemme på årets Hovedstyre, og resten av året kan 
man følge med for å se årets offisielle knuter, se hva ho-
vedstyret jobber med og få info om treff i området.

Hjemmesiden til årets viktigste innsamling! Russens 
Humak samler inn penger til SOS-barnebyer i Zambia. På 
nettsiden kan du få vite alt du trenger om aksjonen, samt-
melde deg på eller sende inn ditt bidrag. 

Dette er hjemmesiden til klesleverandøren «Russeservice». 
Her kan du kjøpe det du har sett deg ut i katalogen av rus-
seklær, strykemerker, osv. Her kan du også designe russe-
kortet ditt!

Landstreffet på Lillehammer er jo et treff for hele landet, 
så da er det jo greit å ha all informasjon samlet på ett sted! 
Her finner du alt du trenger å vite om landstreffet, samt 
kontaktinformasjon om det er noe mer du lurer på.

Her finner du alt du trenger å vite, dersom du har planer 
om å ta turen over fjellet og besøke treffet i Stavanger. Her 
er alle bookinger og veibeskrivelser ramset opp, og du får 
vite det du har behov for å vite.

DITT LIVS PARTY 
TRYVANN STADION 
www.dittlivsparty.no

RUSSENS DAG 
www.russensdag.no 

RUSSEN.NO 
www.russen.no

RUSSEBUSS 
www.russebuss.no

RUSSEFESTIVALEN 
PÅ HELLERUDSLETTA 
www.russefestivalen.no

ØSTLANDSTREFFET 
www.østlandstre".no

RUSSENS HOVEDSTYRE (O&A)
www.russenshovedstyre.no

RUSSENS  
HUMANITÆR AKSJON 
www.russenshumak.no 

RUSS.NO 
www.russ.no

LANDSTREFFET '11  
PÅ LILLEHAMMER 
www.landstre$illehammer.no

LANDSTREFF 2011  
STAVANGER 
www.landstre".no

Dette er hjemmesiden til klesleverandøren «Russedress». 
Her kan du kjøpe det du har sett deg ut i katalogen av rus-
seklær, strykemerker, osv. Her kan du også designe russe-
kortet ditt!

RUSSESIDEN 
www.russesiden.no

NY SIDE!
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In late July, Blekka finally arranged for an interview with the much talked about Dex Carrington. We almost gave up 
on him as he hadn’t returned our calls or e-mails all summer, but suddenly he called back and said he had a pit stop in 
Norway after a promotional tour to Iceland. We grabbed the chance instantly. A couple of hours later we meet up at a 
restaurant in Oslo, chosen by him of course, and the person sitting in front of us in a tailored suit is far from the person 
who did the stunt reporting at Tryvann and Lillehammer. Until he opens his mouth, that is.  
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Obviously, we have to start o" the inter-
view with the one thing everybody wants 
to know; who the fuck is Dex Carrington? 
As the waitress approaches the table, he 
orders lasagna and a glass of water, and 
then he looks up and says:

–Dex is one of the few people in the world 
who doesn’t define himself by what other 
people think of him. You can never know 
what people really think of you anyway, so 
a great deal of people define themselves 
based on what they think other people 
think about them. Im the opposite. Think 
about that! 

Actually, Dex Carrington is 27 years old and 
was born in America, but spent the majo-
rity of his childhood in Asia. 

– I lived in Singapore for a long time be-
cause my family moved around a lot, he 
tells us.

– There I learned to speak Chinese. Then 
I moved to Hong Kong and got into some 
Cantonese and Dim Sum. After that I spent 
some time at Oslo International School, 
and then I went to the University of British 
Colombia in Vancouver, Canada, and stu-
died Commerce for four years. 

– I’m not married, no kids, no car. I’m just 
not ready for that, a car is a big deal, he 
says.

Out of curiosity, we just have to ask: 

What kind of car would you, eventually, 
get?

– A car is just one big massive expense that 

never stops costing money. You are basi-
cally going into a store going “Hi, Id like to 
buy something that I will never stop paying 
for”. That sentence sounds insane. I’m hol-
ding out for the flying cars. Ever seen “Back 
to the future II” when they go into the fu-
ture to the year 2015 and everyone has a 
flying car? That’s just five years from now! 
In the meantime I’m fine without one, he 
says and drinks a sip of water.

– But if someone put a gun to my head 
and made me get a car right now, I’d get 
a Delorean and deck it out like the “Back 
to the future” time machine. Also I would 
want a flux capacitor and that orange vest 
Michael J. Fox wears.

When he came back from university, he 
started to get heavy into stand up and 
stunt reporting. He also produced four 
skateboard films which were distributed 
in Norway. We know him best for his pro-
motional films from “Tryvann – Ditt Livs 
Party” and “Landstre"et på Lillehammer”, 
but that’s obviously not the only thing go-
ing on in Dex’ life. 

– As I’m the o!cial, international, profes-
sional lifestyle representative for DC, I’m 
involved in a wide variety of projects and 
serve as a communication medium bet-
ween subsidiaries and clients, he explains. 

– Furthermore I’m doing a full time mas-
ters degree on the side in advanced topics 
in international marketing. Also I do gigs 
as a tour guide, where the ambition is to 
not bore you to death when you explore a 
city by bus. I’ve also been involved in a lot 
of projects via my video production com-
pany, and I’m doing stand up as much as 
possible. I also do lectures at a variety of 
institutions teaching people how to live 
life to the max, and also focusing on how 
to make friends and establishing networks 
in international settings. The latter due to 

the fact that I grew up in Asia and spent a 
lot of time in Vancouver, as such I adhere 
to the international paradigm.

You’re the lifestyle…something for DC 
Europe? What does that entail? 

– Basically I’m a rep for the lifestyle seg-
ment. I travel all over the place, and do all 
sorts of events as well as make videos for 
DC. It’s freakin’ good times all round. It’s 
like a summer vacation that never ends. 
Also, I have a partner in crime, called Fab. 
This guy needs to be mentioned. He’s an 
Italian guy who rocks out lifestyle moves 
with me. He is like that bear that broke out 
of the zoo and is in your backyard swim-
ming in your pool. The two of us together 
defies everything you know about math. 
Two plus two is equal to five. What? Is that 
possible? With Dex and Fab it is. You better 
check yourself before you wreck yourself

We quickly realize that the life of Dex is all 
about work!  All work and no play? 

What do you do for fun?

– I’m sickly addicted to television shows. 
Seinfeld, Friends, American Dad, Family 
Guy, Modern Family, The Big Bang Theory, 
The Simpsons etc., etc., etc. I have an in-
terest in all shows that are genuinely good. 
Usually I just sit in my apartment and just 
watch three seasons in a day, three sea-
sons in maybe 26 hours. At the very last 
episode of the last season, I start over. So 
it just goes in loops. I’ve probably seen eve-
ry Simpson’s episode about 40 times, and 
I know almost every Seinfeld episode by 
heart. Beyond that, I do yoga, badminton, 
tai-chi, skateboarding, I study Buddhism 
and the word on the street is that I party 
hard.

For some reason, we don’t doubt any of it 
for a second.

 Is there anything you can’t do?

– Yeah. I can’t answer that question.

A while ago, you tweeted “Elvis may have 
left the building, but Dex stayed behind”. 
Do you compare yourself to Elvis? 

– I definitely have no personal relationship 
with Elvis, but after doing an instructional 
video for a large skateboard retail chain; I 
received that comment from the CEO. I 
thought it was hilarious, it needed to be 
tweeted. Basically I just wanted the quote 
to be out there, the fact that it referred 
to me is merely coincidence. But what am 
I supposed to do? Say that the quote is 
about some other guy? For example Jimmy 
at the bus station? Now, that would just 
be lying. 

What about the ladies, what’s going on 
there?

– I’m single because the lifestyle is just 
so intense. But like any other guy, I obvi-
ously spend all day, every day, continuously 
thinking about women. It gets in the way 
of everything. Definitely here in Norway. 
It’s like the whole country is one big super 
model factory.

He stops and thinks for a minute, shakes 
his head and continues.

– But there are certain things about women 
that are so weird. Before I went on stage 
the other night to do a show, I talked to a 
girl and she was completely uninterested in 
me. Then I went up on stage, did the show, 
and when I came o", the same chick was 
all over me. What just happened? What is 
with this schizo behavior? How am I a bet-
ter person after getting o" that stage? 
That’s just messed up. I’m the same guy, 
nothing has changed. By that logic, if you 
are hanging out by the bar before the show 

" If you’re going to be negative and ruin my                 day, then I’m going to moonwalk away. " 

Tekst: Pia Ølstad
Foto: Daniel Tengs
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and somebody talks to you, you could just 
say “I’m sorry but right now I’m a really un-
likable guy, but in about ten minutes I’m 
gonna be a great guy. So come back and 
talk to me then.” That sounds psycho.

The fact that we couldn’t reach him all 
summer comes to mind. What could he 
possibly be doing that was more important 
than us? 

– Rubbing myself in with coconut tanning 
oil, eating scampi, drinking white wine, 
living the dream, swimming in the ocean, 
setting the scene and establishing trends. 
I was a tour guide in Barcelona for a while… 
I went to Iceland and climbed a glacier… 
Hosted some contests, explored beach life 
and just in general did everything that is 
correct and packed with joy. 

Where will Dex be in the future?

– The goal is to do everything everywhere, 
but mainly to focus on stand up as much 
as possible. Stand up truly is the greatest 
thing ever and I love it. To quote Craig 
Ferguson: “If you do what you love, you’re 
fucking bulletproof”. I like that quote. 

Having actually seen Dex doing some stand 
up, we knew beforehand that he belongs 
on that stage. But how do you start doing 
stand up? How do you actually know you’re 
funny enough?

– I always wanted to do it, but it’s pretty 
damn intimidating. Going up on stage 
in front of a group of people, under the 
premise that “hey, I’m here to make you 
laugh”, that’s a hard thing to live up to on 
a stage. Then I realized that I didn’t want 
to wake up one day, 45 years old and never 
have tried it. I tried it once, I loved it and 
I’m going to do it forever. I refuse to sit 
down, Dex stands up!

It’s become quite clear that Dex only does 
things he truly loves to do. But it couldn’t 
have always been like that. As we ask him 
to tell us about his worst jobs, he takes a 
deep breath and leans back in his chair.

– When I was younger I had a variety of 
them; gardener, working in a cafeteria as 
a dish wash kid, working in a grocery store 
at the cash register, working in a grocery 

store in the delicacy department, working 
in the bottle room at a grocery store sor-
ting out recycling. I guess you could say I 
didn’t enjoy the grocery store, he adds with 
a smile.

– I really, really did not enjoy working as a 
stock broker. It was brutal and I was ter-
rible at it. Why? Because I love life and I 
can’t stand being boring and conservative.
 
What are you obsessed with right now, 
beyond sitcoms and stand up?

– At any given time, I’m obsessed with 
everything I do. In the words of Steve Jobs: 
“Stay hungry, stay foolish”. I genuinely be-
lieve that I’m able to embrace these two 
elements, and I also think the correlation 
between staying hungry and being ob-
sessed with what you do is profound. But 
other than that, I’m obsessed with humor, 
joy and fun - nothing else matters. If you’re 
going to be negative and ruin my day, then 
I’m going to moonwalk away.  

And hate? Do you hate anything right 
now?

– Hate is a funny thing. Because the ma-
jority of people are under the assumption 
that if you hate a person or something, 
you are in some way hurting that person 
or that concept, when in fact hate will rot 
your soul from the inside and slowly but 
surely make you hate life. As such, I do my 
best to hate nothing, he says in a very Zen 
manner.

– But due to the fact that I’m human, I 
can’t avoid hating some things. Like war 
and international conflicts. I think the 
majority of the world’s population would 
agree that war is not ideal; if you disagree I 
would suggest you are a sociopath. 

Dex orders a co"ee, and we use the break 
to switch the topic, and talk about somet-
hing we know everything about; “Russ”. 
Dex has been at Tryvann and Lillehammer, 
but was he ever a “russ” himself?

– The only reason I have a relationship 
with Norway, is because I attended the 
Oslo International School for a few years. 
It’s one in a series of international schools 
on a world basis. I had just come back 

from eight years in Asia, and I was genui-
nely surprised by the discipline and intense 
work load present at this institution. I had 
20 exams from the 26th of April to the 
18th of May. Because of this, I really didn’t 
have the chance. It’s a damn shame.
 
But as a reporter, how did you experience 
Tryvann and Lillehammer?

– I’ve been a reporter at Tryvann for two 
years now doing promo films for ROK; it’s 
the greatest concept ever. Everyone is 
so happy there, and the party factor is so 
damn high. I love seeing the huge variety 
of artists, the freaking amazing buses and 
concepts, lights, sound, the monstrous 
size of the place and just the overall vibe. I 
guess it’s hard to explain, you just have to 
be there to understand the enormity of the 
concept, he tells us.

– Lillehammer is di"erent, but it’s just as 
intense. It’s equally amazing as Tryvann. 
Lillehammer involves a lot of daytime love; 
people walking around, barbequing, tan-
ning, high fiving and maybe even the occa-
sional beer or two… Then, at night, it gets 
crazy. It’s a national gathering of all “russ”, 
there’s some patriotism there I think. The 
good vibes are palpable, present and ulti-
mately in your face. 

Bearing in mind that you have already 
seen, met and talked to a lot of the “russ” 
from 2009 and 2010, do you have greater 
expectations for the “russ” of 2011?

– I expect nothing, because I know with 
110% confidence that they are going to 
bring so much intensity and awesomeness 
to the scene, he says instantly.

– I guess you could say I’m not worried, I’m 
very relaxed. I can predict the future in this 
case, and it’s going to be great!

Who does your filming when you work as 
a stunt reporter? 

– Tobias Frøystad. Always. He is the grea-
test; we are the ultimate dream team 
together. I don’t really work with anyone 
else, because he is the best and at any 
given time we always think alike. It’s like 
a telepathic connection; I guess you co-
uld say I have superpowers when I’m with 

Tobias. I’m like the Green Lantern, and he’s 
Batman, he grins.

Speaking of superhero’s… at Tryvann this 
year we heard a remix of the East Clubbers 
song “Sextacy” that we believe had your 
name in it. Correct?

– Both this year and last year, the song 
“Sextacy” was a massive hit at the events. 
I love that song; I think the East Clubbers 
are great. They’re called Drunk Punk now, 
by the way.  In May they made a remix of 
“Sextacy”, which is called “Dextacy”. That’s 
just awesome. Who has their own theme 
song? That’s just crazy; I never knew I was 
theme song worthy. 

How about a greeting to the graduates of 
2011? 

– During the actual “russ” period, it’s really 
all about having the best time of your life… 
so far. Remember you have roughly about 
50-60 years left of it. Life can be one of 
three things.  It can either be one fantastic 
Indiana Jones-style adventure, which invol-
ves you jumping on to a train of greatness 
as a VIP passenger, loving it! Or, it can be 
one terrible downwards spiral of depres-
sion. Then there are the people who settle 
for “ok”. “I’m okay, everything is okay”. It’s 
not great, but it’s not bad either.  Everyone 
has a dream, but 99% of all people are sca-
red to pursue it. I said it earlier in the inter-
view and I’ll say it again, because it’s the 
most important thing in the world: If you 
love what you do, you’ll be outrageously 
successful. If you take no risks and embra-
ce fear, you’ll wake up one day, be eighty 
years old and regret it, he rounds up with a 
look of seriousness on his face. 

Almost exhausted, but yet quite inspired, 
by the intensity of Dex Carrington, we fi-
nish up the interview and ask the waitress 
for the bill. As he heads for the door, he 
asks if he can add one last thing before he 
leaves. 

– In my fourth year of college, an advisor in-
sisted that I answer the question: “What’s 
your five year plan?” I responded quickly, 
and swiftly: “Five year plans are for losers, 
true success is living in the moment”. 

" I refuse to sit down, Dex stands up! "

LANDSTREFFET '11, LILLEHAMMER
8000 russ, Bussringer, Vanland, Club Rustique, 
Store nasjonale og internasjonale DJ's & artister +++ 

Klikk deg inn på russen.no (landstre$illehammer.no) 
og få med deg siste nytt om  
LANDSTREFFET '11, LILLEHAMMER 

Fredag    06.   mai 
Lørdag    07.    mai 
Søndag   08.   mai

Kjøp din billett i dag:AN
N

ON
SE



AN
N
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SE

FACEBOOK

Meld deg inn på Russ.no og få tilsendt historiens feteste russekatalog. Bli med i trekningen av russeutstyr for 100.000 kroner

Buss/van?
martin@russeservice.no
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Det er mye å huske på før man skal feire russetiden. Busser, biler, skolestyrer og kroer skal planlegges, arrangeres og 
ordnes. Det er mye å sette seg inn i, og det er ikke alltid like lett og orientere seg. Derfor vil vi hjelpe deg på veien. Hos 

oss kan du registrere deg, og vi vil kunne bistå dere med alt dere måtte trenge hjelp til.

Er du usikker på noe? Ikke glem at vi er her for å hjelpe deg/dere til enhver tid. Send inn ditt spørsmål til post@rok.as og 
vi vil svare deg, fordi du fortjener å få den hjelpen du ønsker! Husk; det er ikke alltid lurt å gå for det første og beste!

                      RUSSEMAGASINET.NO  |  RUSSEN.NO     43

Russens Humanitære Aksjon er en årlig 
aksjon der russ og skoler fra hele landet 
oppfordres til å bidra. Aksjonen har en 
lang tradisjon. I år som i #or går russ fra 
hele landet sammen for å samle inn mid-
ler til russens egen skole i SOS-barnebyen 
i Livingstone, Zambia. Skolen gir utdan-
nelse til 360 barn hvert år, i alderen 7-15 
år.

Russetiden er feiring av endt skolegang. 
Det er en tid hvor de som har fullført 11 el-
ler 12 års skolegang, feirer at de endelig er 
ferdige og kan gå videre i livet. Uansett om 
det innebærer videre utdanning, friår, lære 
eller jobb.
 
Men, russetiden er også en tid der man 
bør reflektere over hva skolegang egent-
lig betyr og hvor mye den vil bety i frem-
tiden. Skolen og linjen du går på, er med 
å stake  ut kursen for resten av livet ditt. 
Enten direkte eller indirekte. Uansett hva 
du driver med 10 eller 20 år frem i tid, vil du 
alltid ha lærdom fra den videregående sko-
len i bagasjen. For skolen gir deg så mye 
mer lærdom enn det som står i pensum. 

Skolen er en arena for kunnskap, erfaring 

- Skole for 360 barn i alderen 7-15 år
- Bygges og driftes av SOS-barnebyer
- Ble åpnet i oktober 2008
- Har i dag 200 elever
- Byggekostnad: 4 millioner
- Byggingen er finansiert av Russens
   Humanitære Aksjon 2007-09"

Man kan også donere overskuddet av knu-
sekassa, russerevyen, russeavisen eller 
skoleballet. Støtte til Russens Humanitære 
Aksjon settes inn på SOS-barnebyers 
konto: 8380 08 73730. Innbetalingen må 
merkes med: "SOS-barnebyer, Livingstone. 
Russen 2011".  

Den første SOS-barnebyen i Zambia ble 
åpnet i Lusaka i 1999. I Lusaka driver SOS-
barnebyer også skole, yrkesopplærings-
senter, familieprogram og et medisinsk 
senter. I Kitwe har SOS-barnebyer drevet et 
familieprogram siden 2004. Et medisinsk 
senter ble åpnet i byen i 2005. 

RUSSENS SKOLE

ALLE MONNER DRAR

SOS-BARNEBYER 
I ZAMBIA

Tekst:Pia Wexels
Foto: SOS-Barnebyer

GOOD TO KNOW

og ikke minst det sosiale. Det er på skolen 
man omgås og møter jevnaldrene og man 
må tilpasse seg både voksne og unge. Selv 
om man ikke filosoferer over dette til dag-
lig, er man heldig som har fått muligheten 
til å gå på skole. Det er dessverre ikke sånn 
at alle barn i verden er like heldige, de lever 
under vanskeligere kår og får ikke mulighe-
ten til å gå på skole. Ett av disse landene 
er Zambia. Av landets 11,5 millioner innbyg-
gere er over halvparten av befolkningen 
under 15 år. Over 1 million barn er forel-
dreløse og den høye andelen av HIV- og 
AIDSpositive har medført en  gjennomsnit-
telig levealder på 35 år. Det er flere millio-
ner arbeidsledige og fattigdommen er stor. 
Over 80% av de som bor på landsbygda må 
klare seg på mindre enn 7 kroner dagen. 

I Livingstone er det nå bygget en skole for 
foreldreløse og forsømte barn. I tilknyt-
ning til skolen er det blitt bygget en SOS-
barnehage, sosialsenter, medisinsk senter, 
fotballbane og ikke minst skolen. Den har 
blitt finansiert ved bidrag fra avgangsele-
ver i Norge og dette skal russen være stolte 
av. Det å bygge en skole og drifte den vi-
dere er dyrt og krevende, og her må alle 
ta i bruk de fantastiske ressursene vi har i 
Norge for å gjøre en forskjell.

Alene kan man ikke forandre verden, men 
det nytter å bidra med noe. I 2007 star-

tet russen, ROK, Russens Hovedstyre og 
Russeservice et samarbeid om å finansi-
ere byggingen av skolen. Nå står resultatet 
der, men aksjonen er langt fra over. Dette 
er DERES sjanse til å gi andre den mulighe-
ten du har fått. Dette er DERES sjanse til å 
feire dere selv, men bevise at dere også har 
omtanke for andre. SOS-barnebyer og ROK 
oppfordrer all russ til å bidra med det de 
kan, om det er å samle inn 100 kroner fra 
alle i klassen, arrangere va"elsalg i skole-
gården, gi lønnen fra en arbeidsdag, done-
re overskudd fra revy/knusekasse eller gå 
med bøsse på aksjonsdagen. Det nytter!

Når russetiden står for tur, gå inn i den 
med god samvittighet. Ikke bare har dere 
hjulpet andre barn til å bli avgangselever, 
dere har fullført deres egen skolegang og 
det skal feires. Kanskje den sure naboen 
som er lei av bråk fra russ tenker seg om 
to ganger før hun kjefter. Dere er alt annet 
enn gal ungdom, dere er fremtiden.

De foregående kullene har gjort en kjem-
peinnsats og samlet inn over 4 millioner 
kroner, klarer årets russekull å overgå det-
te? Det tror vi, så nå er det opp til dere å 
bevise det.

 www.russenshumak.no. 

RUSSENS HUMANITÆR AKSJON 2011
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RUSSEN 2011 

RUSSEINFO 

FACEBOOK

TRYVANN - DITT LIVS PARTY 

PRESIDENT:
Presidenten er skolestyrets sjef og naturlige midtpunkt. 
Denne skal holde styret sitt samlet i medgang som mot-
gang, og passe på at alle andre også gjør jobben sin. Han/
hun delegerer ansvar og er overordnet ordstyrer i møter. 
 
VISEPRESIDENT:
Visepresident er nestleder i styret og den høyre hånden til 
presidenten. Denne tar over styremøtene når presidenten 
ikke er tilstede. Visepresidenten skal sørge for at alle i sty-
ret har den informasjonen de trenger, og skal sammen med 
presidenten sørge for at styrets arbeid blir gjennomført. 
 
HUMAK ANSVARLIG:
Skolestyrets HumAk-ansvarlig er  en viktig del av styret. 
Denne har hovedansvaret for å organisere arbeidet rundt 
den humanitære aksjonen som russen selv arrangerer. 

INFORMASJONSANSVARLIG:
Innehaveren av denne stillingen er ansvarlig for å komme 
med informasjon til all medruss på skolen. Etter hvert 
møte skal informasjonsansvarlig gå ut med den informa-
sjonen skolens medruss trenger å vite. Personen tar også 
referater fra hvert møte.

AKTIVITETSSJEF:
Står for den generelle morroa russen har før og under fei-
ringen. Vi understreker på det sterkeste at aktivitetene 
ikke kan forvolde andre skade, verken fysisk eller psykisk. 
Intet av det aktivitetssjefen steller i stand kan bryte norsk 
lov. Denne stillingen er også ansvarlig for å arrangere even-
tuelle russerevyer eller andre aktuelle aktiviteter.

KÅRINGSSJEF:
Personen skal stå ansvarlig for planleggingen og gjennom-
føringen av kåringen på skolen, i regi av skolestyret
.
INNKJØPSSJEF:
Har ansvaret for å opprettholde kontakten med klesleve-
randørene og være til hjelp for andre russ på skolen. 

REGISTER DEG! 

OFFISIELLE SKOLETITLER

RETTNINGSLINJER FOR VALG AV SKOLESTYRER

- Valgavstemningen skal være anonym.
 - Alle som er russ på skolen skal ha mulighet til å stemme. 
- Alle som er russ skal ha muligheten til å stille til valg.
- Valget burde arrangeres av en elev som er kapabel til 
dette. For eksempel elevrådsleder i samarbeid med 
elevrådsrepresentanter som er russ. 
- Rektor bør bli informert om hvordan valget skal foregå.

FORSLAG TIL HVORDAN VALGET KAN FORETAS:

- Arrangøren av valget kan gå rundt i klassene, fortelle om 
stillingene og samle kandidater. Det kan også sendes ut en 
melding på «it’s learning», «fronter» eller lignende. Man la-
ger så et skjema over kandidatene som ønsker å stille til de 
forskjellige stillingene. Dette skjemaet deles så ut til elev-
ene slik at de får stemt. Er det noen som ikke er der når 
skjemaene blir delt ut kan man gi skjemaene til tillitsvalgte 
i klassen til den fraværende. Under opptellingene av stem-
mene burde det være representanter fra alle klassene og 
fra de fleste kjøretøyene på skolen til stede. Det kan også 
være en lærer/rektor til stede. 

BUSS / VAN
ROK har egne van- og bussansvarlige, og hvis dere kontakter de vil dere bli registrert. Dette 
gjør at ROK kan kontakte dere, og gi relevant informasjon som dere kan trenge. I tillegg er 
dere alltid hjertlig velkomne innom ROK sine kontorer for en prat, og der kan du få hjelp 
med alt fra middagstips, til kjøp- og salgskontrakter og annet stæsj. 

Send en mail til anders@russen.no, og han vil kontakte dere tilbake! 

DE OFFISIELLE KÅRINGENE, TRYVANN
De o"sielle kåringene på Tryvann avholdes hvert år, og konkurransen blir bare større og 
større. Lysten til å få en plass på Wall of Fame er enorm, og det er disse kåringene alle vil 
vinne. Her vurderes alle bussene i kategoriene lyd, lys, konsept, interiør, eksteriør, rigg, årets 
buss og ikke minst «Ringenes Herre», som er den gjeveste tittelen av dem alle. Juryen be-
står av uavhengige fagpersoner som ikke driver med utleie til russ. Vi gleder oss til å se hva 
bussene har å by på i år. Send en mail til karinger@russen.no for å melde på din buss.

RUSSENS HUMAK 2011
De siste fire årene har russen samlet inn penger til Russens skole i Livingstone, Zambia. 
Prosjektet drives av ROK, Russens Hovedstyre og SOS-barnebyer, men det er først og 
fremst russens innsats som har drevet dette frem. Det har til nå blitt samlet inn flere mil-
lioner, og skolen er i full drift. Vi ber dere følge med på russenshumak.no for videre infor-
masjon om årets aksjon.

RUSSENS HOVEDSTYRE, OSLO & AKERSHUS
Russens Hovedstyre er et selvstendig, demokratisk valgt organ med russ fra Oslo og 
Akershus. Hovedstyret jobber blant annet med planlegging og gjennomføring av russeto-
get, russeavisen i mai, holdningskampanjer, knutereglene, Russens Humak og promotering, 
planlegging og markedsføring av diverse eventer før og under russetiden. 
Meld deg på til valget av Russens Hovedstyre 2010 ved å gå inn på russenshovedstyre.no

TRYVANN DJ BATTLE
På Tryvann er det musikk som gjelder, og det er alltid et flust av nye, uoppdagede talenter 
som spiller for stappfulle bussringer kveld etter kveld. Hvert år får de som melder seg på 
vår DJ-battle prøve seg på hovedscenen og konkurrere mot de andre. I juryen sitter profe-
sjonelle Djer, som kårer en vinner utifra teknikk, publikums reaksjoner og låtvalg. Vil du vise 
ditt talent? Meld deg på Tryvann DJ-battle ved å gå inn på russen.no

FRIVILLIG
Ønsker du å oppleve verdens villeste fest fra innsiden? Med over 60 000 besøkende på fem 
dager er vi avhengige av å ha dyktige frivillige som står på for å sørge for at dette virkelig 
blir «Ditt Livs Party». I 2010 opplevde vi en voldsom pågang fra russ som ønsket å bidra på 
Tryvann og pågangen er ikke noe mindre i år. Vi ønsker selvsagt å lønne våre flinke frivillige, 
derfor får de en kveld gratis inngang per kveld de jobber. For å søke om å være frivillig på 
Tryvann, send en søknad til gotteberg@rok.as.

MUSIKK KÅRINGER
Musikk inngår for første gang i historien i kåringshelgen på Tryvann. En jury bestående av 
kjente profiler innen norsk musikkbransje skal kåre vinnerlåter innenfor de ulike musikk-
sjangerne. Registrerte buss-DJer kårer årets russelåt basert på hva de selv har spilt og hørt 
på i løpet av Russetiden. Det er her viktig at man får registrert låten sin i henhold til de ulike 
tidsfrister og ellers ulike kriterier samt at det blir registrert hvilken DJ som skal ha deres 
stemme. Les mer på russen.no.  

DEKKNAVN
Registrer dekknavn på russen.no for å være i den totale landsoversikten over dekknavn. 
Da er dere også selvfølelig med i årets o!sielle kåring av årets dekknavn og årets dekk-
navnsang. Dere vil også få invitasjon til andre kåringer. 

RUSSELÅTER
Det finnes en plass for alle typer sanger og ulike sjangere, uansett om det er egenprodusert 
eller samplet av andre. Registrer sangen på russen.no for å være med i årets oversikt over 
russesanger og last inn i playeren. Det vil gjøre at andre russ få høre sangene deres. Dette 
er også viktig i forhold til å sanke stemmer i forbindelse med de ulike kåringene som finner 
sted og utvelgelseskriterier for å komme med på russe cden. 

RUSSELAPPEN
ROK utsteder ID-kortet Russelappen, som er et bevis på at man er avgangselev og sikrer 
at kun russ får adgang til de største russetre"ene. Russelappen koster kr. 39,- og sendes 
hjem i posten til over 45 000 elever hvert år. Russelappen er i hovedsak et sikkerhetstiltak 
for russetre"ene, men også et hyggelig minne å ha for årets russekull. 
Gå inn på russelappen.no for å registrere din søknad.

SKOLESTYRE
Ellers er det mange av dere som kanskje vil melde dere til skolestyrevalg. ROKs promoteam 
reiser gjennom året rundt til flere hundre skoler, og vil selvsagt også hjelpe dere i skolesty-
rene på veien.  Vi har også retningslinjer dere kan velge å benytte dere av i forbindelse med 
valgene. Når styrene er satt kan vi gi dere førstehåndsinformasjon i forbindelse med de 
største arrangementene, samt informasjon fra statens vegvesen, politi og andre instanser. 
Registrer ditt skolestyre på russen.no.

BUSS DJ
Dersom dere registrerer deres buss DJer på russen.no så gir dette en rekke fordeler: 
Stemmerett på årets russelåt-kåring, prioritet i akkreditering på tre"ene (kun de tre"ene 
de spiller på), omtale i Blekka og omtale på russen.no. ROK vil annonsere når DJene deres 
spiller slik at all russ på tre"ene vet når de forskjellige spiller hvor.

PÅMELDING! REGISTERING!ALL PÅMELDING OG REGISTERING KAN GJØRES PÅ RUSSEN.NO
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Et nytt skoleår har akkurat startet. Du ser for deg et år 
med de beste vennene dine, med revy, eksamner, den 
potensielle kjæresten du siklet på i hele #or og selvføl-
gelig russetiden som en gylden avslutning på mange 
års skolegang. Du har kanskje allerede merket hva som 
ble med deg inn i skolegården sammen med det tredje, 
siste skoleåret. En ting som alltid har vært der, men som 
nå dukker opp på en helt ny måte. Et spørsmål. Et skik-
kelig vrient et. Hva skal du gjøre etter videregående?  

I starten synes du kanskje det er et helt greit spørsmål, 
det er et fint samtaleemne når man har snakket om væ-
ret, sommerferien og læreren ingen kan fordra. Det kan 
faktisk redde enhver samtale. Det er høflig å spørre an-
dre om tankene deres, og innerst inne håper man at man 
får noen gode tips på veien. For er man helt ærlig, aner 
man ikke hva man vil selv. Det er det som er problemet.  

Så, etterhvert begynner du kanskje å mislike spørsmålet 
– det tvinger deg til å tenke på ting som ikke er så hyg-
gelige å tenke på. Hva skal jeg bli? Hva skal jeg utdanne 
meg til? Hva synes foreldrene mine om det? Mange kjen-
ner panikken bre seg, for det virker som om alle andre vet 
hva de skal bli. De svarer at de skal bli leger, advokater, 

økonomer også videre. Men det er jo det samme som du 
svarer? Du har sagt at du skal bli jurist hver gang noen 
spør, du gir et falskt inntrykk av at du har en mening, 
et mål. Du vil ikke at folk skal tro at du er det du virke-
lig er, helt på jordet. Etterhvert som spørsmålet blir stilt 
oftere og oftere, blir svaret ditt mer og mer mekanisk. 
Joda, du skal bli jurist. Først skal du jobbe et halvt år, så 
skal du reise i Sør-Amerika, så begynner du på jussen.  
 
Men du vil ikke bli jurist. Langt nede kjenner du noen 
varme følelser rundt det å dyrke blomster. Eller å åpne 
en kiosk nede ved det fine vannet der du pleide å bade 
da du var liten. Men du tør ikke en gang å tenke på det, 
det er umulig. Nå som all utdannelse er så og si gra-
tis, og alle veier er åpne for de som vil, så virker det jo 
idiotisk å kaste bort en billett til et liv med en suksess-
rik jobb og god inntekt. Og jo mer du gjentar det, jo mer 
tror du på det. Sier du hundre ganger til tanter, onkler, 
bekymrede foreldre og snille besteforeldre, tror du det 
selv. Du må jobbe for å oppnå noe du egentlig ikke vil ha.  

Kanskje du ikke vil gjøre noe etter videregående. Det kan 
være like vanskelig. Alle ser ut til å ha store planer, og du fø-
ler at du virker dum om du ikke har noe storslagent å komme 
med selv. Hvorfor noen mennesker føler seg overlegne an-
dre som ikke har like store visjoner som dem, er rart å forstå. 
Mange er jo like lykkelig med å gå rett ut i arbeid og fokusere 
på viktigere ting enn utdannelse, som familie og reiselyst.  

Mange ser at tiden på å bestemme seg renner ut, man har 
kun et skarve skoleår igjen før en står der med vitnemå-
let i hånden, en lommebok tømt av russetiden og en CV 
like kort som nynorskstilen sin. Mange har søkt, «bare for 
å søke» som man sier, på stort og smått av universiteter. 
Men tenk deg om. Du har ikke dårlig tid.
 

Gjennomsnittelig levealder i Norge er ca. 80 år. Vil du 
begynne med noe du ikke føler er riktig for deg, iste-
denfor å vente og se et par år og kanskje finne drøm-
mestudiet? Vil du jobbe til du er 67 år med noe du 
ikke liker? Tror du at du sitter der, bitter over ditt eget 
liv, men fortsatt fornøyd med at du «sparte» to år da 
du var 19 år ved å hoppe rett på et kjedelig studie?  

Glem hvilke yrker som vil gjøre deg rik, og som gir sta-
tus. Føl etter hva som passer for deg. Er du egent-
lig en su$ør? En plastmekaniker? En fiskehelsebio-
log? En asfaltør? Å velge etter hjertet kan være 
kostbart. Men kanskje det ikke handler om å finne ut 
hva du skal bli, men å finne ut hvem du egentlig er?  

Så, hva skal du gjøre etter videregående?

HVA SKALDU  GJØRE ETTER  VIDEREGÅENDE    ?

Tekst: Line Myklebust
Illustrasjon: Pia Ølstad

Min russetid var konge, men ikke helt uten dramatikk.
Bussen min Kromprinsen brant opp. Alle fikk pa-
nikk og ble sykt skremt. Det var nok en kom-
binasjon av mye anlegg og relativt sliten buss.  
Jeg vil oppfordre alle til å passe på brannforeskriftene!

Skriv dato og signatur på trusen din. så vet du når du skif-
tet sist.

Mitt beste tips til russen er at de må prøve å ha det mest 
mulig moro! Det er lett å si i ettertid, men hvis jeg skulle 
vært russ igjen, hadde jeg brukt litt mindre penger på buss 
og anlegg, og heller bare fokusert på å ha det morsomt fra 
ende til annen.

Drikk masse vann! Ikke bruk all tid og krefter på buss og bil, lag musikk. Den 
har du evig! 

Jeg ville bare oppfordre alle å ha det vilt. Tryvann er den 
villeste festen du kan tenke deg, og det må dere aldri 
glemme!
PS: Husk å sjekk at alt ved bussen er lovlig, det er ikke gøy 
å bli pålagt å #erne pels utenpå hele bussen en uke ut i 
russtiden!

CHIRAQ 
RUSS 2003, OHG

ØRJAN BURØE 

KATARINA FLATLAND 

AYLAR LEE PETER PETERS

CARL ELIASSEN 
RUSS 2006, DØNSKI

FRA KJENDIS TIL RUSS - RÅD OG TIPS FRA KJENDIS-NORGE
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pler på russetog-opptrinn, men jeg minnes for eksempel at 
to gutter satt bak en skolepult på en lastebil mens de holdt 
et banner hvor det sto:”Vi har pult sammen”. Jeg sto som 
vanlig med foreldrene mine, og jeg tenkte for meg selv at 
hva i all verden er det som er så morsomt med det, men så 
forsto jeg plutselig at dersom man uttalte ordet med lang 
”u” oppsto en temmelig pikant dobbelt betydning og jeg 
krympet meg  og så at mamma og pappa kikket på meg 
og lurte på om jeg hadde skjønt det og jeg lot veldig som 
om jeg ikke skjønte noen ting, men var ærlig talt ganske 
sjokkert og rystet. Russen var med andre ord morsomme 
og grensesprengende og noe å se opp til. 

Da jeg senere ble gammel nok til å snike meg inn på ute-
steder oppdaget jeg at russemedaljen også hadde en bak-
side. Noe av det grimmeste jeg til dags dato har observert, 
så jeg på Studentersamfundet i Trondheim en maikveld på 
midten av 1980-tallet. Jeg hadde sneket meg inn og druk-
ket et par øl og da jeg gikk på toalettet, fikk jeg øye på en 
bås hvor døren sto halvåpen og bare delvis klarte å skjule 
en russ som hadde sovnet mens han satt på do og som 
deretter må ha glidd ned på gulvet slik at han nå lå i en 
slags fosterstilling med hodet mot doskålen og rumpa mot 
publikum, så å si, og ut av denne rumpa og utover gulvet lå 

alt det som han hadde gått på do for å kvitte seg med. 
Dette er selvsagt en glipp som kan skje den beste, men jeg 
sluttet nok der og da å glorifisere russen og friheten deres, 
og da jeg tre år senere selv kunne bli russ, hoppet jeg av 
hele karusellen og lot det skure. Jeg orket ikke å være en 
del av det. Jeg var naturligvis plagsomt bråmoden og hadde 
et barnslig sterkt behov for å skille meg fra massene. Men 
det har heldigvis ikke stoppet russen i å hvert år forsøke å 
overgå sine forgjengere. 

I dag er russen en kjempefest og dessuten en slags indus-
tri. Ulike firmaer konkurrerer hvert år om å få levere rus-
see"ekter til nye stadig nye kull med unge mennesker som 
har gledet seg i årevis til endelig å kunne ikle seg alle russe-
attributtene. De fleste nøyer seg selvfølgelig med å bruke 
noen tusenlapper på klær og russekort og øl og kondomer, 
og noen nøyer seg sågar med å feire russetiden nokså spar-
tansk og i Jesu navn, men man hører også historier om russ 
fra pengesterke miljøer som outsourcer oppussingen av 
russebussen til polakker. Og hvorfor i all verden ikke? Det er 
den veien hele landet er på vei. Og når selve festen kommer 
i gang blir noen av russejentene voldtatt av gutterussene 
eller går med på å spille inn pornofilm mens de strengt tatt 
ikke er helt edru, og så videre og så videre. Historiene om 

den fæle russen florerer i pressen hvert eneste år. Det er all-
tid et knippe russestyrer rundt omkring i landets kommuner 
som må gå i seg selv fordi de har foreslått knuteregler som 
bryter med den jevne borgers anstendighetsfølelse eller rett 
og slett med en eller flere av Norges mange lover. Dessuten 
virker hele feiringen i dag mer individualistisk og egoistisk 
enn jeg opplevde den da jeg var yngre. Russen bryr seg f.eks. 
ikke lenger om å gi noe tilbake til resten av samfunnet i 
form av gjennomarbeidede opptrinn i russetoget.  De speiler 
snarere resten av samfunnet og kjører sitt eget løp  der de 
lunter gjennom toget i sterk rus eller bakrus og lurer på mon 
tro hvem alle disse bunadskledde menneskene som står og 
ser på dem kan være.

Men langt nede i bunnen av det hele og forbi alle pengene 
som russefeiringen krever og genererer, ligger fortsatt en 
kime av nødvendighet og attraksjon og sjarme. Man lever 
(etter alt å dømme) bare én gang og for russen er mange 
års skolegang omsider over, og de kommer til å skilles fra en 
mengde venner og kjente og noen av dem skal de 

FORTSETTER NESTE SIDE
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Jeg regner med at unge mennesker i de fleste land på en 
eller annen måte markerer at de er ferdige med gymna-
set, det skulle bare mangle, men i Norge er denne feirin-
gen fascinerende omfattende. Ikke bare er den langvarig 
og støyende, men den blir også stadig mer hemningsløs 
både når det gjelder pengebruk og såkalt utagerende opp-
førsel. Rundt 40.000 ungdommer uteksamineres hvert år 
fra norske videregående skoler. Mange av dem, langt de 
fleste, velger å delta i russefeiringen som starter litt for-
siktig på høsten og kulminerer i slutten av april og første 
halvdel av mai, med nasjonaldagen 17. mai som naturlig 
avslutning. 

Etter tre ukers intens festing kommer eksamen. Den lo-
giske bristen i dette systemet er åpenbar, men den har 
oppstått fordi myndighetene for snart tretti år siden flyt-
tet eksamen til etter nasjonaldagen i den tro at de da be-
grenset festmulighetene fordi de unge ble nødt til å priori-
tere eksamenslesning framfor festing. Det virket ikke helt 
som planlagt. Nå fungerer det i stedet slik at man enten 

må feste og lese parallelt, eller ha lest ferdig rundt midten 
av april og deretter feste, eller rett og slett bare feste og 
håpe at man klarer å hente inn det tapte i den korte tiden 
mellom nasjonaldagen og eksamen. 

Resultatet har utvilsomt blitt at titusener av unge nord-
menn går ut fra videregående skole med dårligere eksa-
mensresultater enn de kunne ha hatt, men ingen syns det 
er spesielt dramatisk fordi Norge uansett går på skinner 
og etter alt å dømme fortsatt kan kose seg med oljen i en 
femti års tid.

Da jeg var yngre så jeg opp til russen og syntes de var store 
og spennende fordi de gjorde alt det som var uhørt og det 
var noe veldig tiltrekkende over at de fikk samfunnets vel-
signelse for å gjøre det. Kanskje fikk de ikke samfunnets 
aktive velsignelse, men den stilltiende aksepten for at det 
var lov å bryte regler, var tiltrekkende nok. 

Faren min er lærer på gymnaset, så hvert tredje år ble vi 
vekt grytidlig 17. mai av at elevene hans sto utenfor og 
hojet. Da gikk pappa ut på verandaen og drakk en flaske 
øl på styrten og det syntes elevene hans var tøft og jeg 
likte godt at noen som var så tø"e syntes at faren min var 

tø". Av og til hadde grupper av russ sovet i hagen vår, el-
ler på fotballbanen på den andre siden av gaten. Der kunne 
de ligge og sove når som helst på døgnet, for eksempel da 
jeg kom hjem fra skolen, og så reiste de seg, helt groggy og 
desorienterte, og plukket opp ølposene sine og forsvant i en 
eller annen helt tilfeldig retning. Det var noe stort over det. 
Jeg opplevde at de var i besittelse av en demonstrativ type 
frihet som skilte dem ut fra mengden og som derfor gjorde 
dem attraktive. Litt som den scenen i Easy Rider hvor Peter 
Fonda kaster klokka si før han gir gass og kjører av gårde. 
Begrensninger finnes ikke. Alt er lov og alt kan skje.
Den gangen (altså 1970-80-tallet) var russebilene små, søte 
og utrangerte Ford Transiter og lignende som russen hadde 
malt blå eller rød på uvørne måter. Og draktene deres (i hvert 
fall i Midt-Norge der jeg kommer fra) var hvite legefrakker 
som de hadde dekorert med til dels sinnrike malerier og por-
tretter og tegninger med satirisk tilsnitt. Og russetoget var 
et av nasjonaldagens høydepunkt. Russen hadde som regel 
forberedt seg godt og laget en rekke skjetsjer og gags. Det 
var kostymer og scenografi. De tok det på alvor og ønsket å 
fremstå som intelligente og morsomme, i tillegg til å være 
frekke og barnslige og provoserende, naturligvis. 

Siden jeg var barn den gangen husker jeg ikke mange eksem-

DEN FÆLE RUSSEN
AV ERLEND LOE

Tekst: Erlend Loe
Foto: Jørn Tomter
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RUSSEFESTIVALEN, HELLERUDSLETTA
Nasjonale og internasjonale DJ's & artister. 
 
Klikk deg inn på russen.no  
og få med deg siste nytt om  
RUSSEFESTIVALEN, HELLERUDSLETTA 
russefestivalen.no

Mandag 16. mai 
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aldri møte igjen og det er i tillegg like før selve livet kommer 
og griper tak og hvem vet hva som egentlig vil skje da? Det 
er med andre ord en skjebnesvanger tid og derfor er det all 
grunn til å skape et frirom for seg selv og sine venner. 

Ofte er det slik at når man blir eldre utvikler de fleste en sta-
dig mer forsiktig og ydmyk holdning i forhold til den skjøre 
og skrøpelige eksistensen som livet dypest sett er. Men når 
man er atten eller nitten, har denne mekanismen heldigvis 
ikke slått inn ennå. Man føler at man aldri skal dø og at det 
som er skadelig for andre neppe er det for en selv. Dette er 
ungdommens vakre privilegium. Den unge kvisten kan bøyes 
nesten helt parallelt med seg selv uten å brekke, mens den 
gamle kvisten brekker bare man tar i den. Derfor vet alle at 
det i grunnen er tilnærmet greit for russen å vandre beruset 
rundt i ukevis og sove hvor som helst og ligge med hvem 
som helst og i det hele tatt gi bla"en i de fleste lover og 
regler og forordninger og påbud og forbud. 

Og det er nettopp dette som gjør russetiden så tiltrekkende. 

Noe faenskap må man jo gjøre på et eller annet tidspunkt av 
livet, og en så god unnskyldning til å gjøre det som russen 
har kommer neppe tilbake. Alle kan jo ta seg en fest i ny og 
ne, men når 40.000 mennesker i samme alder og situasjon 
gjør det samtidig, blir det like mye et rituale som en fest, og 
ritualer, sies det, har vi for få av nå for tiden. 

Konfirmasjonen kommer i dag mange år for tidlig til å fylle 
den funksjonen den opprinnelig hadde; nemlig å markere 
overgangen fra ungdomstid til voksen alder. I dag er ikke 
nordmenn voksne før de er et godt stykke opp i tredveårene 
(hvis man er heldig), så konfirmasjonen er helt ubrukelig for 
noe annet enn å samle seg pengegaver, og naturligvis for å 
bekrefte dåpen, for det fåtallet som fortsatt er opptatt av 
det. 

Russetiden, derimot, leverer varen så det holder. Den er på 
en måte selve definisjonen av ungdomstid. Den er en eneste 
stor hyllest til kameratskap, bekymringsløshet og konse-
kvensløshet. 

Ideelt sett er russetiden noe man bruker fire-fem år på å se 
fram til, og deretter 60-70 år på å lengte tilbake til. For at 
den skal fylle sin hensikt bør den i etterkant framstå som 
tiden da alt var lov og alle muligheter fortsatt lå åpne.

For de fleste av oss kommer det nemlig mange år med ar-
beidsliv og familieliv og alt mulig annet etter russetiden, 
og selv om disse årene kan være gode er det ikke fritt for 
at noen av oss i blant kan komme til å se med misunnelse 
på en russ som våkner på en benk i en park i solsteiken og 
ser seg forvirret rundt og tenker her er deta så underlig og 
har jeg kommet på feil klode og alt dette som man tenker 
når man er i sin mest sårbare bakrus i sin mest blomstrende 
ungdom, og så er man ikke en gang klar over det selv. Det er 
faktisk riktig vakkert. 
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