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Setter ny deltaker-rekord i år.

I helgen arrangeres russens blåtur. Her er alt du må vite

Lørdag begynner årets utgave av russens
blåtur.

375 russebiler fra Agder og Rogaland skal
knekke koder, løse rebuser og kose seg på
dagtid før det blir underholdning og fest på
kveldstid.

299 av bilene er fra Rogaland. Det er ny
rekord for blåturen, som kan skilte med
30 flere russebiler i år sammenlignet med
fjoråret.

– Vi må ha gjort noe bra siden det tydelig er
flere som ønsker å være med, sier arrangør og
prosjektleder i Eventi, Henrik Torjussen.

Følg Byas.no på Facebook!

Oppstart tidlig om morgenen

I Stavanger starter russen som skal delta opp fra klokken 10.00 på Forus Travbane. For å holde på spenninger er det meste som skal
foregå hemmelig.

– Hva bør russen 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.
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Aktuelt

Russen samles i helgen for Blåturen 2016.
FOTO: Fredrik Refvem
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Russen samles for Blåtur i helgen.
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Torjussens fem punkter

Er du russ og skal delta på Blåtur 2016? Her er noen punkter Torjussen av erfaring vet kan være ekstra greit å huske:

#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.

#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 glasskår ikke skal være til 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.

Mer fra Byas.no:

* Russ? Gjør du dette kan lappen fort ryke

* Åpner nytt mat-konsept like ved Tou Scene

* Butikk i Breigata er konkurs

* Nå åpner denne burgersjappa i Stavanger sentrum

  

0 kommentarer

LOGG INN FOR Å KOMMENTERE

Relaterte artikler

#Russen  #Stavanger

Problem med Mac ?

Virker ikke Mac'en din ?
Knust Skjerm? Er batteriet
dårlig? Vi vil løse de fleste
probleme...

ANNONSE

TA KONTAKT

Sandnes-bakeri har åpnet dørene i Stavanger
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Familie har satset 80.000 kroner på at Even (14) skal bli best i Fortnite

På boligjakt? Så mye koster det å leie akkurat nå

Stadig flere tar nattbuss

Nå kan du få brasiliansk skjønnhetspleie i Kirkegata
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Ingen ledige studentboliger før studiestart, men det er fortsatt håp

Cathrine (23) endte opp i Stavanger ved en tilfeldighet. Nå er hun sjef for nærmere 12.000
studenter

Utrykningskjøretøy kan sette en stopper for uteserveringen til Skagen-restaurant
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