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nytt
Folkefest over hele landet
Russefeiringen er et minne for livet
– La det bli ett du ønsker å huske!

– Bruk russetiden for
det den er verdt. Husk
at du kan mer enn å se
full ut, sier Knut Reinås i
Forbundet Mot Rusgift

–Velg moro og fest.
Ha det gøy, men ikke ødelegg framtida, sier hovedstyret i Oslo
og Akershus. Bakerst fra venstre: Kristin Hygen, Tine Holmsen,
Kian Nojavan og Fabian Woxholdt. Foran fra venstre: Annicken
Sæter, André Nordal Sylte, Ellen Brander, Rebekka Malin
Søbakk, Bennedicte Wergeland og Erikha Harket.

Folkefest over
hele landet:
– 42.000 elever feirer starten på sitt
voksne liv

Russefeiringen skal huskes
som en fantastisk tid

Strand skryter
av russen i
Stavanger. Han
mener at de
har respekt for
politiets arbeid
og de samarbeider godt. Likevel
understreker han
at politiet er
godt forberedt og
følger godt med.

som viser både samfunnsansvar og omtanke
for den enkelte russ.

I Danmark, hvor russefeiringen har sitt
opphav, samles hele familien til et festmåltid
for å understreke at dette er starten på en ny
og spennende periode i livet. Søsken og venner
som er eldre deler sin erfaring om spennende
studier, reiser, praktisk læring og andre opplevelser som veien videre byr på. Gaver hører
også med - her feires det stort.

• 4.-12. mars var russen i Oslo og Akerhus
bøssebærere for Kreftforeningen. Mange
stilte opp.
• Sammen med Rusken lanserer vi Russerusken. Alle busser vil bli utstyrt med
Ruskensøppelsekker. Russen vil rydde
opp både etter seg og andre.

Men for noen blir ikke denne feiringen som forventet. Det skjer ulykker som ikke skulle skjedd.
Noen ganger virker det som om man bare er på
feil sted til feil tid. Andre ganger ser vi ingen annen forklaring enn at ”fylla har skylda”.

• På Tryvann har vi handikapptoalett som
kun kan åpnes og lukkes av vektere og er
reservert for handikappede. Der har vi
også sanitet med lege.
• Har du akutt fødselstrang har vi også
jordmor.

Politiet håper at all russ kjenner til gjeldende
regler. Norges Lover gjelder for alle i Norge.
Også for russen. Det er derfor viktig at russestyrene orienterer all russ om hva som kan bli
resultatet av overtredelser. Starten på det voksne livet kan bli radikalt endret og det kan bli
satt en stopper for mange planer som er lagt
fremover. Det er riktignok bare noen få som
ødelegger for seg selv ved at de blir bøtelagt.
Ikke vær en av dem!

• Det vil være gratis busser til byen for de
som ikke benytter seg av egen transport.
Det er tydelig at Hovedstyret har lagt ned
mye arbeid i å få gjennomført en russefeiring
i tråd med hva alle ønsker. Når det gjelder
å overholde lover og regler som gjelder for
hele befolkningen i Norge, er det kun Politiet som kan håndheve disse.
- Vår jobb er å sørge for at all russ i Oslo og
Akershus skal få en uforglemmelig tid, sier
Erikha Harket. Hun er like opptatt av fest
og moro, som av at feiringen ikke skal få
ødelegge for noens fremtid. I tillegg til alle
festaktivitetene ramser hun opp aktiviteter

Fire av ti voldtekter som registreres hos
Dixi, Ressurssenter for voldtatte, er utført av bekjente, for eksempel en venn,
kollega eller bekjent, viser ferske statistikker. – Fortsatt ser vi at bekjentskapsvoldtekter er mest utbredt, sier daglig
leder Lisa Rendal i Dixi.

Akseptere unntakstilstand for russen?
Glem det!

Det er viktig å huske at dersom du bryter
Norges lover så er det like straffbart om du
gjør det i russebukser som i andre bukser,
sier Erikha, pr-sjef i Hovedstyret for Oslo og
Akershus.

Mange gleder seg til russefeiringen, eller kanskje vi kan kalle det Folkefesten, i mai 2006. Da
skal 42.000 elever fra videregående skole feire
starten på sitt voksne liv. De er ikke alene.
Foreldre, lærere og alle andre som har fulgt dem
gjennom alle skoleårene gleder seg over at de
har nådd målet.

Voldtekter skjer også
under russefeiringen

Stavanger

- Vårt ansvar er å gjøre russen kjent med
reglene som vi får fra Politiet. Loven er til
for å holdes. Politiet over hele landet ønsker
at russen skal ha en topp feiring, men de er
helt tydelige på at det er nulltoleranse for
overtredelse av loven, avslutter Erikha.

Ingen av russen i Stavanger tror at de kan
gjøre som de vil i russetiden. Politiet i
Stavanger nøler ikke hvis russen går over
streken. - Hos oss blir russen behandlet på
lik linje med andre, sier politioverbetjent
Jan Terje Strand. - Det er mange som har
grunn til storstilt feiring, så det vil være helt
feil å gi særfordeler til russen. Vi gir bøter
for ordensforstyrrelser, offentlig fyll og høyt
støynivå. Men vi tillater høy musikk på
anviste steder, for eksempel Kongeparken,
fortsetter Strand.
- Det er viktig å kommunisere med russen
slik at de forstår vårt budskap, sier Strand.
Tromsø

Russen er advart
og forstår alvoret

Foreldrene blir fortalt at de gjerne må
betale bøtene til ungdommene sine dersom de synes det er en god løsning. Men
de bøtelagte blir likefullt registrert. Det kan
ikke foreldrene gjøre noe med. Foreldrene
blir derfor anmodet om å være gode rådgivere for barna sine.

de ikke får frikort. Dersom det blir oppdaget ulovig skjenking, blir dette anmeldt.
Blir det oppdaget at russen deltar på et arrangement og bruker bilene som “alkohollager og drikkested” skal bilene fjernes
umiddelbart. Enten ved egen sjåfør eller ved
hjelp av en tauebil.

Russen blir orientert om hva som skal til
for å kunne servere alkohol. Russebiler og
russebusser har ikke slik tillatelse, ettersom

Husk: Sjåføren har ansvar for bilen og alt
som skjer rundt den. Sjåføren, eller eieren,
kan risikere å bli anmeldt.

Bergen

Etter rebusløpet har russen et arrangement
som de selv har kjøpt og betalt. Politiet anbefaler at russen får ha arrangementet på
et egnet sted og russen tar selv ansvar for å
leie inn private vaktselskaper, politi etc. Ved
inngangen må russen gi fra seg alkoholvarene sine til de innleide vaktene. Skal de ha
alkohol, må de kjøpe dette på lovlig måte.
Når de forlater stedet får de utlevert de
merkede alkoholvarene sine, så sant eieren
ikke er sterkt beruset. Er dette tilfelle må varene hentes når eieren er edru, eventuelt dagen etter. - Dette har lagt en demper på den
voldsomme drikkingen, sier Losnegård.

Kontrollert
russefeiring

- Vi er strenge og helt krystallklare om hva
vi forventer av russens oppførsel. Vi har hatt
noen tøvete episoder for å få knuter, men
mener at vi er i god dialog med dem.

At det blir bråk og støy i russetiden er
“normalt”. Politioverbetjent Svein Bjørn
Losnegård ved Bergen Politi forteller at ved
å være med i planleggingen, forebygger de
slik at russefeiringen ikke kommer helt ut
av kontroll.

- Når det gjelder kjøretøy, må det være
godkjent og i orden.

– de kan gi konsekvenser resten av livet
krevd utvidet attest er mange dører stengt.
Dessuten trenger du visum for å besøke en
rekke land. Det føles veldig urettferdig når
et land nekter deg adgang mange, mange
år etter russetiden på grunn av en ordensforstyrrelse. Det er dumt å komme i en
slik situasjon bare fordi man ikke følger
reglene.

Våre erfaringer viser at det nytter
å kommunisere med russen slik at
de forstår budskapet. På to år har
kun to russ vært tatt med inn på
politihuset. Det kan russen i Bergen
være stolt av, sier Losnegård.

Politimester Truls Fyhn i Tromsø, gir klare
meldinger til russen: - Vi har ingenting å gi.
Dere er advart og må ta konsekvensene.

Husk: Bøter er ikke bare å betale
Ikke alle er kjent med lovverket og hva
det blir gitt bøter for. Enda flere mangler
kjennskap til konsekvensene av bøter. Å
bli bøtelagt betyr ikke bare å betale. Det
betyr at du kommer i politiets rulleblad,
hvor noen forseelser blir strøket etter
fem år, andre står resten av livet. Mange
yrker krever helt rent rulleblad. Blir det

Foreldrene må være gode
rådgivere for barna sine

Hordaland fylkeskommune/opplæringsavdelinga, tre rektorer fra videregående
skoler, Politiet og Trygg Trafikk planlegger i samarbeid med russepresidenten/styret tidspunkt for russefeiringen. De går
gjennom knutereglene, og russen melder
fra om tidspunkt og sted for de forskjellige
russearrangementer.
Politiet arrangerer sammen med 22 forskjellige aktører rebusløp for russen. I 2005 var
det 220 russebiler og ca 1.350 russ. De største
premiene gikk til rusgiftfrie russebiler.

Russefeiring skal være moro, men vi ”henger på
dem”, sier Fyhn.

Voss, som også ligger i Hordaland, arrangerer egen russe-rebus på samme dag.
Russebiler med store lydanlegg blir kontrollert. Lydanlegget må være montert i samsvar
med reglene og må være ført opp i vognkortet. Ved misbruk blir det bøtelegging,
førerkortene blir vurdert og bilene kan bli
avskiltet.

I russetiden må du ta mange valg, velg riktig.

Du kan mer
enn å være full
”Flertallet av russen er ikke så ille
som Dagsavisen vil ha det til”, skrev
Forbundet Mot Rusgift i et avisinnlegg etter russefeiringen i fjor.
På våre arrangement har vi møtt
ansvarsbevisste russepresidenter fra
hele landet, og de har gjort en stor
innsats for å endre russens holdninger
til feiringen.
I 2002 foretok Forbundet Mot Rusgift en landsomfattende spørreundersøkelse blant 4200 russ.
Resultatet viste at: 70 prosent mente at russetiden
er fyll og fest døgnet rundt, og nesten halvparten
mente at det vil være vanskelig å være russ uten å
drikke alkohol. Bare en av fire russ mente at de samme
regler skal gjelde for russen som for andre. Samtidig
mente et overveldende flertall at et høyt alkoholbruk
fører til slagsmål, skader, ulykker, uvennskap, og
problemer på skolen, arbeid, og i hjemmet. Bare 7
prosent sa de ikke kom til å drikke alkohol, selv om
nesten 80 prosent mente at det går an å ha det gøy
uten.
Alkohol og russ kan være en livsfarlig kombinasjon.Bakrus og fylleangst har herjet under mang
en russe-lue. En eneste fyllefest i russetiden er nok
til å endre fremtidsplanene dine. Forbundet Mot
Rusgift har satset på et samarbeid med russen. Vi
ønsker i likhet med all russ at russetiden skal bli
minneverdig.
Russestyrene landet rundt
prøver å bekjempe den farlige
fylla. Alle må støtte dem i
det. Vi tror naturligvis ikke på
noen alkoholfri russefeiring for
all russ. Men husk: Du er alene
om å ta ansvar for alt du gjør,
også i russetida, og også når du
drikker alkohol. Og selv om
fylla kan forklare dumme eller
uakseptable handlinger, så kan den ikke unnskylde
dem. La ikke din egen eller andres fyll ødelegge
russetiden eller framtiden for deg.
La russetiden bli en tid full av gode minner.
Og sørg for at du blir i stand til å huske dem.
Med vennlig hilsen
Knut T. Reinås
Forbundsleder i FMR

Utgitt av Forbundet Mot Rusgift,
Torggaten 1, 181 Oslo.
Russebildene er tatt av Fame Fotografene
Prosjektet er finansiert med støtte fra stiftelsen
“Helse og Rehabilitering”

Vi er heldig stilt her i Trondheim, fordi vi ikke har russebusser. Vi blir dermed forskånet fra
voldsomme diskolyder, sier Jan Erik Haugdal.

Trondheim

Vi tar gata tilbake

- Vårt utgangspunkt er at politivedtektene
og Norges Lover gjelder alle. Vi er til for
Trondheims beboere. Når de blir utrygge
er det vår jobb å gi dem tryggheten tilbake,
sier Politioverbetjent Jan Erik Haugdal,

Sør-Trøndelag politidistrikt. Hvorvidt
det er en russ eller en annen person som
urinerer på offentlig sted, det er lovbrudd
uansett.

Rusen varer noen timer. Russetiden noen dager.
La ikke følgene vare livet ut.
			
Jan Erik Haugdal, Sør-Trøndelag politidistrikt
Hovedstadregionen:

Lykke til med feiringen
Politiet i hovedstaden har ansvar for at folkefesten skal være trygg, positiv og ordentlig.
Ikke bare for russen og politiet, men for
hele befolkningen.
Politioverbetjent Ivar Løland, Politiet i Oslo, anbefaler alle å gå inn på
w w w. p o l i t i . n o . Der informerer
politiet russen om hvilket hjemmelgrunnlag politiet har. Vi nevner noen av punktene
her, men det anbefales å studere politiets
side godt.

• Uaktsom kjøring

Forsøpling
• Forsøpling er straffbart
• Ansvarlig for et arrangement har plikt til
å sørge for at området holdes ryddig
Vi er helt klar over at det kun er noen få
som overskrider grensene. Hjelp hverandre
med å la dette bli en russefeiring som overgår alt annet – med bare gode minner, sier
Ivar Løland, Politiet i Oslo.

Beslag av førerkort
Avskilting
Beslag/forvaring av viktige komponenter i
utvendig musikkanlegg
Inntauing av kjøretøy
Innbringelse

Bøteleggelse
• Ved støy og bråk
• Dersom en ikke følger politiets pålegg
• Ved ulovlig arrangement
• Sjåfør ikke etterkommer politiets
reguleringer
• Sjåfør som ikke stanser for kontroll eller
ikke samarbeider under kontrollen

Følg med på www.fmr.no/russ

