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KRSBY PÅ BYEN

1000 RUSS TROSSET GRÅVÆRET I NATT: – SØRLANDSTREFFET ER HELT MAGISK!
Høy partyfaktor da mange hundre russ trosset gråværet for å feste under Sørlandstreffet på Odderøya i natt.

– Sørlandstreffet er helt magisk! Det er så mye folk her i dag. PC er her, Morgan Sulele kommer, i

tillegg til Robin og Bugge. Det er helt topp, forteller en fornøyd David Bjorvand.

Robin Nilsson og David Bjor. Robin Nilsson og David Bjorvand storkoste seg under Sørlandstreffet.

– Helt fantastisk her. Det er så godt fellesskap. Alle koser seg og er så glade, sier kompisen Robin Nilsson
smilende.

Bjorvand synes

det spesielt er

fint å se at russen

deltar på russe-

arrangement for

å finne nye

bekjentskaper.

Han mener

russetiden

handler om noe

mer enn å bare

drikke seg full.

– Det å få blå- og
rødrussen sammen,
gjør at man blir kjent med nye folk. Selv om folk tror det bare er fyll og dritt, er dette med på å få slippe ut
ungdommene i oss etter 13 års skolegang. Det er jo det det handler om, forklarer David.
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Dårlig vær stoppet ikke russen i å feste fra seg under Sørlandstreffet. Sjekk hvem som slo ut håret i natt! Alle foto: Damares Stenbakk

 
Damares Stenbakk
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IMG_9696 Guttene viser stolt frem hvilken russebil de tilhører. Robin er med i «Revneriet 2016» og David i «No competition 2016».

– Jeg blir glad i sjela mi av dette her. Sjela mi føler seg god i kveld, skyter Nilsson inn.

Fornøyde

Andre medruss som koste seg under Sørlandstreffet var venninnene Julie, Marte og Hedda. De likte særlig
best vorset og felles grilling lørdag formiddag.

Julie Tveiten Borø , Marte Stengberg Skuland og Hedda Helene Osan. Venninnene Julie Tveiten Borø, Marte Stengberg Skuland og Hedda
Helene Osan gir tommel opp for lørdagens russe-arrangement.

– Vi har sovet etter en fryktelig dåp i går, ha ha. Men det var dritgøy! Også har vi vært på vors

med en god gjeng, spist mye god mat og grilla. Det har vært veldig koselig, forklarer Hedda med

et stort glis.

– Jeg synes at det har vært bra med bussringene og de som spiller musikken, forteller Marte.

Ved 21-tiden lørdag kveld var det allerede over 800 russ å se. Henrik Torjussen, prosjektleder for

russepasset, var fornøyd med oppmøtet.

– Det er godt i gang og flere strømmer inn. De som jeg har snakket med synes det var kjekt at vi åpnet
dørene til idrettshallen litt tidligere, så det begynner å bli en skikkelig fest, fortalte han til KRSby.

Arrangørene mente at det det ville være opp mot 1000 personer på Sørlandstreffet innen konsertstart ved
midnatt.

Ellers var det #partyhard som stod på agendaen resten av kvelden.
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Sjekk ut bildene fra KRSbys russekro @ Rederiet

 

http://krsby.no/krsby-fest-bildeserie-fredag-48301
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Morgan Sulele + Robin og Bugge er klar for russegalskap på Odderøya

 

http://krsby.no/morgan-sulele-robin-og-bugge-er-klar-for-russegalskap-pa-odderoya-50234
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Disse KKG-jentene har #byensbeste russekonsept!

 

http://krsby.no/disse-kkg-jentene-har-byensbeste-russekonsept-50411


IMG_9784

- Det er lov å være horeeeee! – I kveld er det lov å være horeeeee!

– Bruker du ikke prevensjon, får du ikke knute

IMG_9810

 

http://krsby.no/russeknutene-49812


IMG_9827

IMG_9836

0 kommentarer

LOGG INN FOR Å KOMMENTERE

annonse

O D D E R Ø Y A /  R U S S E NF

KRSBY PÅ BYEN: HARVEY’S FEIRET 20 ÅR

SJEKK HVEM SOM VAR PÅ BRIS!

SE BILDENE FRA UTEKINOEN PÅ UIA
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SJEKK HVEM SOM FEIRET STUDIESTARTEN

DISSE VAR PÅ ÅRETS SISTE SOMMER PÅ TORVET

SJEKK HVEM SOM VAR PÅ BYEN I  NATT

SJEKK HVEM SOM VAR PÅ BYEN I  NATT!
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