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SETTER NY REKORD MED RUSSENS BLÅTUR
Rebusløpet for russen fortsetter å vokse, og slår i år ny rekord. Her er en liten liste over ting du bør være obs på!

Flere Agder-russ

KRSby ble med russepresidenten på blåtur

Det er omtrent 30 flere påmeldte biler enn det var i fjorårets rebusløp. I år er 375 biler
påmeldt, noe som er en ny rekord for løpet.

Spesielt deltakelsen fra Agder har økt tydelig. I fjor var rundt 45 – 50 av bilene fra Agder,
mens det i år er 76 biler påmeldt. Noe som vil si at nærmest hele økningen består av biler fra
Agder. Resten av årets 299 påmeldte biler er fra Rogaland.

Prosjektleder i Eventi, Henrik Torjussen, mener økningen skyldes kvaliteten på rebusløpet.

– Vi har jo gjort noe bra siden det tydelig er flere som ønsker å være med på det.
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Agder og Rogaland-russen samlet til Blåtur på Øyesletta i Kvinesdal 1. mai 2015. Foto: Vegard Nekstad

 
Helene Randal Eriksen

Z

Russens Blåtur på Øyesletta i Kvinesdal 1. mai 2015. Foto: Vegard Nekstad
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Sosial kjerne

Sjekk stemninga under russens blåtur

– Hva mener du russen burde huske under Blåturen?

– Den sosiale biten med dette, at man bidrar til det sosiale for å ha det kjekt. Kjernen av dette
er jo det sosiale, svarer Torjussen.

Han forklarer at det er veldig sosialt opplegg rundt hele arrangementet og flere morsomme
oppgaver under rebusløpet, men at det alltid er noen det ikke faller like godt i smak for.

– Noen hater det. Det er klart at det alltid er noen av de som synes det er kjedelig

fordi de ikke kan planlegge, når de ikke vet hvor de skal.

Torjussens huskeliste

Blåtur: I kveld fester russen i Kvinesdal

Her er noen punkter prosjektlederen av erfaring vet kan være ekstra greit å huske for deg
som er russ og skal på Blåtur 2016:

#1: Klær

Ta med gode og varme klær. Regntøy er også veldig lurt og noe vi opplever at flere glemmer
av.

#2: Telt

Husk å ta med dere telt.

#3: Rikelig med mat og vann

Man burde huske å kjøpe inn mer enn nok av forseglet vann inn på området. Det er også
veldig lurt å huske på å kjøpe inn nok mat, men det selges selvfølgelig også blant annet
hamburgere.

Agder og Rogaland-russen samlet til blåtur på Øyesletta i Kvinesdal 1. mai 2015. Foto: Vegard Nekstad

Russ som koser seg under en av oppgavene på Blåtur 2015. Foto: Vegard Nekstad

Agder og Rogaland-russen samlet til blåtur på Øyesletta i Kvinesdal 1. mai 2015. Foto: Vegard Nekstad
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KRSby på russefest: Se bildene fra russens blåtur!

#4: Glem glassflasker

Folk glemmer av og til av at det er forbudt å ta med seg glassflasker inn på området.

– Dette er for at eventuelle glassbrått ikke skal gjøre fare for folk som skal gå på

området senere.

#5: Ikke vær et søppelsvin.

Det hender at folk har kastet søppel ut av vinduet mens de kjører, og vi ønsker ikke
forsøpling.

– Bruk restplassene, ta dere en kort pustepause og kast søppelet forsvarlig når dere

stopper der.
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Husk vannet for å slippe dehydrering! Foto: Rewidar Kollstad

Husk at det er forbudt med glassflasker på Blåtur. Foto: Reidar Kollstad
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SLIK BLIR DEN NYE STUDENTFESTIVALEN I KRISTIANSAND

PALMESUS 2019 BLE UTSOLGT PÅ FEM DØGN: – SPRENGTE REKORDER
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ÅPNER TINNHEIAS ENESTE TRENINGSSENTER

SLIK BLIR DEN NYE RESTAURANTEN I DRONNINGENS GATE

NESTEN 200 INNOM MEDIC-TELTET UNDER LØRDAGENS PALMESUS

SE HARALD FURRE KASTE KAKE PÅ PALMESUS-PUBLIKUMET

– PALMESUS ER HELT KANON FOR HELE BYEN

GJENOPPLEV PALMESUS-FESTEN PÅ KRSBY
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