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Bakgrunn for prosjektet: 
 

Rockebussen Finnmark er en gjeng ungdommer som har samlet seg for å gjøre 

musikk og kultur til et billigere og mere aktuelt tilbud for unge i Finnmark fylke. 

Generelt er det ofte slik at vi unge venter på konserter og når de konsertene endelig 

er så kommer ikke de under 16 år inn og det er også dyrt. Ofte har vi lyst til å reise på 

festivaler og andre kulturbegivenheter rundt om i Norge, men har ikke økonomi til 

det. Rock Mot Rus i Andenes er derimot landets eldste rockefestival og 

rockemønstring, og den eneste i denne størrelsesordenen som er rusfri, og dermed 

tilgjengelig for unge under 18 år. Dessverre koster det rundt 5000kr tur/retur fra Alta 

med fly, 750kr for festivalpass, 100kr for overnatting, mat o.l. De færreste unge har 

muligheten til å legge ut på en slik reise for den summen. I motsetning så har 

Rockebussen Finnmark en egenandel på 100 kr, så da blir det og koste 950 kr for 

festival-billetter, overnatting og transport. Noe som er overkommelig med tanke på å 

kunne spare opp fra små stipend og lommepenger. I tillegg vil ungdommene fra de 

forskjellige kommuner samle inn penger ved f.eks flaske innsamling. 

I 2014 klarte vi å samle inn penger ved å søke om støtte hos diverse firma, 

ungdomsting, kommuner, Lions, Rock Mot Rus og Rock Mot Rus Venner og leid inn 

buss til en 36-timers (tur/retur) lang reise med 32 musikk-glade ungdom. Resultatet 

var fantastisk. Vi kom tilbake fornøyd, inspirert, motivert og med troen på oss selv 

som rusfri ungdom i Finnmark! I 2015 fikk vi leid inn 2 busser, og 50 ungdommer fra 

forskjellige kommuner i Finnmark reiste ned til Andenes på Rock Mot Rus.  

 

(Rockebussen Finnmark deltagere i 2014) 



Årets resultat: 

17. mars 2016 startet turen fra Finnmark mot Andenes i Nordland for å delta på 

Rock Mot Rus. Vi leide inn to busser, som kjørte fra Vadsø og Hammerfest. Til 

sammen var det 46 ungdommer som reiste nedover til Norges eldste rusfri 

festival. På grunn av dårlig vær og stengte veier, var det dessverre flere 

påmeldte som ikke fikk deltatt på årets festival. 

Til tross for en 18 timers lang busstur, hold ungdommene humøret oppe med 

sosialisering, sang og spenning for årets festival. Ungdommene hadde tilgang til 

mat, drikke og sjokolade som Rockebussen Finnmark styret hadde ordnet før 

bussturen. Resultatet var en gjeng ungdommer som fikk omgås og bli kjent 

med andre ungdommer fra hele Finnmark, kose seg med god musikk og kultur, 

og allerede gleder seg til neste års Rock Mot Rus. Alt i alt fikk de oppleve en 

trygg, god og rimelig reise og ikke minst vite at de ikke trenger rus for å ha det 

gøy på en festival. 

     

(Rusfri ungdom som gleder seg til festivalen starter) 



Ungdommen har muligheten til delta som frivillig på Rock Mot Rus. De kan da 

velge mellom å jobbe i kantinen, som fotograf/kameramann, backstage eller 

som vakt, i tillegg til at ungdommen kan opptre med egne band. I år hadde 

Rockebussen Finnmark med seg 4 band som spilte på Rock Mot Rus. Siden 

dette er en ganske stor festival, vil ungdommen ta med seg erfaring og lærdom 

de kan bruke til eventuelle andre framtidige arrangementer. Hvis du jobber 

som frivillig eller spiller i band, vil festivalpasset og overnattingen også bli enda 

billigere.  

På slutten av festivalen kåres det alltid en vinner band og topp 5.  Det deles 

også ut «Willy Oftedals ærespris» som utdeles til en person som har gjort en 

aktiv innsats for ungdom, unge musikere, eller – aller helst – en kombinasjon av 

de to tingene. I år var det Rockebussen Finnmarks styreleder, Per Inge Olsen, 

som vant denne prisen. Noe som alle deltagerne fra Finnmark var veldig stolte 

og glade for.  

 

(Per Inge Olsen med Willy Oftedals ærespris) 

 

 

 





 

 

 

 

 



Rockebussen Finnmark vil takke alle dere som har sponset oss med midler, slik 

at ungdommene fikk oppleve turen til Andenes og Rock Mot Rus 2016. Vi vil 

spesielt takke Plan- og kulturavdelingen og samferdselsavdelingen ved 

Finnmark Fylkeskommune som ga oss 100 000 kr til busser.  

Vi takker også ØFAS, Polaris Tana, Hammerfest Ungdomsråd, Nesseby 

Ungdomsråd og Lions Tana for støtten 

Uten disse pengene hadde ikke ungdommene fra Finnmark fått samlet seg for å 

oppleve musikk, kultur og samhold i et rusfritt miljø. 

Gjennom Rockebussen Finnmark fikk ungdommene bekjentskaper fra de 

forskjellige kommunene. Og veldig mange fortsetter å holde kontakt etter 

turen til Rock Mot Rus, noe som styrker samholdet blant rusfri ungdom i 

Finnmark.  

Så igjen en kjempe stor takk for støtten! Og vi håper dere kan støtte oss igjen 

når Rockebussen Finnmark skal til Rock Mot Rus 2017. 

Vennlig hilsen 

Rockebussen Finnmark.  

Skrevet av Nathalie Lindgård 


