


 Hudøyturen ble arrangert første gang av Løren SFO i 1999 

 Siden første gang har det hele blitt et gigantprosjekt for 1-7 klasse – i 2010 var vi 613 
reisende - voksne og barn

 Stiftelsen "Aldri et år uten...", som er rent foreldredrevet,  arrangerer turen rett før 
sommerferien - 5 dager til ende 

 Krabbefiske, mat til en og en halv bataljon, vafler, kaker, fotball, bading, Den Grønne 
Mannen og Kaptein Krok og masse masse mer spennende……

 Vennskapsbånd blir knyttet mellom barn og voksne i alle aldre

 Stiftelsen ”aldri et år uten…” er laget for å fremme en bedre skole og et tryggere nærmiljø 
rundt Løren skole



 General: Tone E Bjørke

 Bussansvarlig: Lars Bestum

 Økonomiansvarlig: Marit Lyslo

 Aktivitetsansvarlig: Kari Rigstad

 Matansvarlig: Steinar Bredal-Thorsen

 Avisansvarlig: Erlend Gitsøe/Jostein Solem

 Transportansvarlig: Marius Thorberg



 T skjorte ansvarlig – Cathrine L. Thorberg

 Førstehjelpsansvarlig – Kristin Bergersen



 Hussjef

 Matsjef

 Brannsjef

 Aktivitetssjef

 Dosjef

 Rengjøringssjef

 Godnattsjef (gjelder 1-2 trinn)

 Førstehjelpsansvarlig



 Det finnes 11 hus (kolonier) på Hudøy

 Alle har: 
 Utedo
 Spisesal
 Sovesal
 Kjøkken
 ”Stue”
 Store uteområder



Brygge hvor vi 
ankommer

LIA

ROA

STØA

ØSTRÅT
FRYDENLUND

SLETTA

NORDA

VIKA

STRANNA

HØGDA

BUKTA



Utsikt fra Norda



Støa er kjent for å ha de tøffeste gutta!



Roa ligger midt på øya og har den største fotballbanen. Her 
avholdes øyas fotballturneringer!



Hødga ligger også midt på øya og har nok en av de beste 
fotballbanene!



Her holdt ”tantene” til – i hemsen over vaskeskuret



Sletta ligger ned mot vannet sør på øya og har kort vei til 
fosforøya!



Bukta ligger nærme ”kjærlighetsstien” som er et yndet sted 
for 6 og 7 klassinger…



Østeråt var en av de første koloniene på øya og het Hudøy 3 
og ”Australien” – dette fordi den lå så langt sør på øya. 

Ligger ved siden av Frydenlund.



Frydenlund er en av de minste koloniene på øya. Ligger nær 
brygga hvor det er perfekt krabbefiske for de minste 

trinnene!



Stranna ligger lengst nord på øya og er den eneste kolonien 
med eget stupebrett. De største barna bor som regel her.



Lia ligger midt på øya og har et eget ”tantebo” ved siden av 
hovedbygget.















 19. mai

 25. mai

 3 timers kurs

 2 personer fra hvert hus anbefales å delta – OBS 
begrenset antall plasser , ca 12 plasser pr kurs

 Påmelding til lars@aldrietaruten.org



 Hvis du lurer på noe, ta kontakt med LØA eller noen i 
styret, se nettsidene www.aldrietaruten.org

 Det er løpende oppdateringer på 
www.aldrietaruten.org

 Påmelding skjer på www.deltaker.no innen 15. mai
 Pris voksne: 700,-

 Pris barn: 1.400,-

 Etter påmeldingsfristen øker avgiften med kr 300,-

http://www.aldrietaruten.org/
http://www.deltaker.no/


 Det er begrenset antall sengeplasser på Hudøy, dvs at 
jeg oppforder dere voksne til å snakke sammen ift 
hvem av de voksne som reiser. 

 Alle barn får plass!

 Anbefaler 4 barn pr voksen på 1-4 trinn

 Anbefaler 6-7 barn pr voksen på 5-7 trinn


