
Russen lærte om trafikksikkerhet
Omtrent 400 russ 
fra hele Lister ble 
på tirsdag lært opp i 
trafikksikkerhet og 
konsekvensene av å 
være uforsiktige. 

Av Hedda Ovidia Stølen

Den årlige trafikkdagen, dagen 
der russ og andre avgangsele-
ver fra Eilert Sundt, KVS, Lista, 
Lyngdal og Kvinesdal samles 

ute ved flyparken på Lista for å 
lære om trafikksikkerhet gikk 
igjen av stabelen på tirsdag. I 
underkant av 400 forskjellige 
elever ble busset inn tidlig på 
morgenen for dagsopplegget.

– Hele konseptet går jo ut på 
at vi vil prøve å påvirke russen 
til å gjennomføre feiringen på 
en slik måte at man kun forbin-
der tiden med glede, og ikke med 
vonde opplevelser, forteller en 
av arrangørene, Atle Minde. 

Ansvarlige for opplegget er 
Nullvisjonen i Lister, og målet 
deres var å gjennom dagen lære 
ungdommene om hvor viktig 

det er å være ansvarlig, tenkte 
seg om, og hjelpe andre, spesielt 
i en tid som russetiden.

Realistisk ulykke
Programmet for dagen begynte 
med en demonstrering av et rea-
listisk ulykkesscenario. Her ble 
det først kræsjet tre biler, og tre 
ungdom spilte rollene som ulyk-
kesofrene. Videre kom to russ 
som spilte bilister som først an-
kom ulykkesstedet, og her fikk 
de oppmøtte ordentlig demon-
strert hva man skal gjøre for å 
sikre stedet og hjelpe skadde. 
Ytterligere realistisk ble det da 

to sykebiler, en brannbil og en 
politibil også kom for å gjøre sin 
jobb. På den måten fikk russen 
på nært hold se omfanget av en 
bilulykke, og det ble nok ekstra 
nært når det var ungdom og 
russ som spilte ofrene.

Så med «ølbriller»
Russen fikk også prøve seg på å 
løpe en hinderløype med briller 
som skulle stimulere hvordan 
det føles å være beruset. Mange 
ble tydelig overrasket over hvor 
vanskelig det plutselig var å gå 
en rett linje med et syn som til-
varer 0.7 i promille. Dette ekspe-

rimentet ble gjort for å vise at 
man ikke har så god koordina-
sjon etter en natt på byen, selv 
om man kanskje i gjerningsøy-
eblikket kan tro det.

– Erfaringsmessig vet man 
jo at det er mye alkohol, rus og 
bilkjøring forbundet med russe-
feiring. Dette er to ting som ofte 
er en ganske dårlig kombina-
sjon om man ikke er bevisst på å 
holde seg unna. Vi håper selvføl-
gelig på at elevene har lært noe 
av denne dagen, og vi prøver å 
formidle ting til både hjertet og 
hjernen, fortsetter han. 

I løpet av dagen fikk også 

På tirsdag duket det for den årlige Trafikkdagen, der Nullvisjon Lister lærer russ og andre avgangselever om trafi  kksikkerhet og trygghet.

Russen fikk også høre den sterke historien til Maria, som mistet 
sin lillesøster for åtte måneder siden fordi hun havnet i en bilu-
lykke og ikke hadde setebelte på. 

De omtrent 400 elevene fikk sett et realistisk ulykkesscenario på 
tirsdag da både sykebil, politi og brannmenn møtte opp. 

Det ble plutselig ganske vanskelig å gå langs den hvite linja 
straks man fikk på seg briller som stimulerte alkoholpåvirk-
ning.

  ■ Hundrevis fikk et sterkt innblikk i hva som kan skje
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  ■ Enhetsleder for land-
bruk i Farsund kommune, 
Jan Fredrik Sundt, har gitt 
flere tillatelser til rydding 
av trær på kommunale eien-
dommer.

Marie Vintland får fjerne 
et tre ved sin eiendom i Liv-
dekrona. Ingvild Koksvik 
får rydde trær i det kom-
munale friområdet på Var-
bak. Hans Petter Hagen får 
beskjære og hogge trær ved 
sin eiendom på Krossnes. 
Emir Kozaric får hogge trær 
ved sin eiendom i Lilletjern 

terrasse. Mariann Kjølle-
berg får rydde trær på det 
kommunale friområdet som 
grenser til hennes eiendom 
i Vatne terrasse i Vanse. Og 
Rodi Nenningsland Maduor 
får rydde trær og kratt på 
kommunal grunn på Biland.

Det understrekes at all 
rydding skjer på eget ansvar 
for eventuelle skader som 
måtte oppstå på eiendom og 
personer. Kommunen kan 
trekke tilbake avtalene ved 
mislighold.

Spørsmålet på dette bildet 
er hvem som er modell og 
hvem som er russ.

Av Torrey Enoksen

De siste dagene har det nesten 
ikke vært mulig å unngå og se 
18- og 19-åringer i svarte, blå, 
grønne og ikke minst røde klær 
som markerer at to år (for dem 
som tar yrkesfag) og tre års vi-
deregående skolegang nærmer 
seg slutten.

Mange har tatt på seg dres-
sen, men det meste tradisjonel-
le plagget er uten tvil russelua. 
Knutereglene varierer fra år 
til år, men en av dem som går 
igjen er å komme i avisen.

I utstillingsrommet til en 

forretning i Sentrumsgården 
i Lyngdal har rødrussene Jes-
sica Krauss og Jule Solheim, 
som er elever ved Mandal vi-
deregående skole, sammen 
med svartrussene Mats Anton 
Olsen og Aleksander Berge fra 
Lister videregående skole, tatt 
opp konkurransen med dukke-
modellene som er utstilt.

– Jeg tror det er rundt 200 
knuteregler. En av dem jeg er 
helt sikker på er at vi ved Lis-
ter videregående får knute for, 
er dersom vi blir fotografert 
og havner i avisen under rus-
setiden, sier Mats Anton Olsen 
etter å ha stått sammen med 
modellene i utstillingsvinduet.

Så da er det vel bare å knytte 
knuten, da?

Rødrussene Jessica Krauss og Jule Solheim sammen med svar-
trussene Mats Anton Olsen og Aleksander Berge plassert blant 
modeller på et kjøpesenter i Lyngdal.

Hvem er  
modellene?

Får rydde bort trær

  ■ Forslaget om å frede Hu-
seby kongsgård i Farsund 
er sendt i retur fra Riksanti-
kvaren til Vest-Agder fylkes-
kommune.

Den avgjørelsen er tatt et-
ter en vurdering og samtaler 
med fylkeskommunen.

– Saken returneres da 
bruk av § 19 i lov om kultur-
minner ikke samsvarer med 

formålet med fredningen av 
Huseby kongsgård som er 
foreslått. Riksantikvaren 
ber fylkeskommunen se på 
saken på nytt og utarbeide et 
fredningsforslag der bruk av 
fredningsparagraf  samsva-
rer med fredningsformålet, 
skriver seksjonssjef  Bodil 
Johanne Paulsen i et brev til 
fylkeskommunen.

Fredningsforslag i retur

Russen lærte om trafikksikkerhet
ungdommene foredrag av for-
skjellige mennesker, som po-
liti, rus-spesialister og arbeidere 
innenfor Nullvisjonen. 

Sterke inntrykk
Ekstra sterkt ble det da men-
nesker som selv hadde vært in-
volvert i, eller nært påvirket av, 
trafikkulykker, tredde frem og 
fortalte sine historier. Da ble rus-
sen kjent med både Rohnny, som 
da han selv var russ for 21 år si-
den fyllekjørte og endte opp med 
og kræsje bilen, noe som førte til 
at hans passasjer i baksetet mis-
tet livet, og Maria, som for kun 

åtte måneder siden mistet sin lil-
lesøster fordi hun ikke hadde på 
seg bilbelte. Mange av ungdom-
mene i salen ble tydelig påvirket 
av de personlige fordragene, og 
sluttbeskjeden på foredragene 
var alltid like klar: Tenk dere om, 
og pass på hverandre!

På tirsdag duket det for den årlige Trafikkdagen, der Nullvisjon Lister lærer russ og andre avgangselever om trafi  kksikkerhet og trygghet.

  ■ Nullvisjonen vil sikre trygg russetid
  ■ FAKTA

Nullvisjonen
Grunnlaget  for alt trafikk-
sikkerhetsarbeid i Norge er 
nullvisjonen - en visjon om 
at det ikke skal forekomme 
ulykker med drepte eller 
livsvarig skadde i trafikken.

Kjernen  i nullvisjonen er 
at veisystemet må utfor-
mes ut fra menneskets for-
utsetninger. Kjørende har 
en begrenset tåleevne og 
mestringsevne i trafikken.
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