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”Det som plager meg mest, er det som avisene ikke slår opp” - Johannes Nordland 

Sang, 
spill og 
litt til? 
Else og de Fire Trillende 

Trallende Ballerina Trubadu-

rene har vært rundt på flere 

hus og sunget for barna. Det 

ryktes at de hadde med seg 

en overraskelse og en melding 

fra den blå ballerinaen. Redaksjonen har spurt og gravd uten å få vite noe om hva overraskel-

sen er og vi føler oss forbigått. Aldri før i Hudøynytts historie har vi følt oss så holdt uten-

for, og vi vurderer å melde saken inn for PFU. Vi prøver å lage et informativt og seriøst tids-

skrift, og så blir vi møtt av stengte dører og hemmeligheter. Dette kan ende med streik og 

blanke sider, sier redaksjonen. Vedlagte illustrasjon er en advarsel om hva som kan komme. 

Baroniet border Hudøy 

Ikke
 no’

 

HUDØYNYTT 

Bobilhuleboerbaronesse og Bobilhuleboerbaron 
av Firenzisk opprinnelse tilhører fiffen blant 
verdens bobileiere. 

Sikre kilder Hudøynytt har vært i kontakt med kan fortelle 

en sensasjonell nyhet. En Bobilhuleboerbaron og en bobilhule-

boerbaronesse er på vei til Hudøy. Det Firenziske baroniet er 

viden kjent for sin store samling av bobiler, og har en enorm 

tjenerstab bestående utelukkende av huleboere! Kan alle ob-

servasjoner av huleboere på 

øya ha en sammenheng med  

bobilhuleboerbaroniets an-

komst? Hudøynytt har også 

fått med seg den store øk-

ningen av bobil ønskes kjøpt-

annonser på Finn.no 
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5 på Hudøy: 
Sommer og skolefri? 

Karsten, Høgda 

Glad for at skolen 

er slutt. Jeg treng-

er ikke å gjøre lek-

ser eller sitte stille 

i klassen. Jeg skal 

bade og spise is. 

 

Emma og Linnèa, 

Norda 

Vi vil savne lære-

ren, men i ferien 

kan vi sove lenge 

og legge oss sent. 

Bade, stranda og 

shopping.  

Arin, Lia 

Litt glad for at 

skolen snart er 

slutt, da kan jeg 

gjøre hva jeg vil og 

leke med hvem jeg 

vil. Kino og treffe 

venner 

Tyra, Østråt 

Det er godt med 

ferie, og jeg slip-

per lekser og ikke 

så mye mattelek-

ser. Jeg liker var-

men, og skal bade 

og leke. 

Christoffer,   

Frydenlund 

Det er fint med 

ferie, kommer til å 

savne venner. I 

ferien skal jeg 

spise masse is, 

bade og jeg har 

bursdag. 

Spørsmålet om kjeks 

eller singelliv har sju-

ende klasse klart svar 

på - ”cream crackers”. 

Gutta sover på Stran-

na og jentene på Vika. 

De synes det er kjipt 

at dette er siste tur 

på Hudøy.  Det er lite kjeks, og mest singelliv sier sjuendeklasse. Julie 

har tagga ned T-skjorta si med ”Alle elsker Julie”, Julie = Hot”. Med and-

re ord ”cream crackers”.  Sjuendeklasse forbereder ”døgning” med høy 

musikk, digg og masse nugatti. 

Kjeks og singelliv har følgende 

melding fra Norda: Badenymfen 

Line kunne meddele at Fredrik ble 

sammen med Julie i går, men at 

det ble slutt i dag morges. Det er 

mest singelliv og lite kjeks på Nor-

da. 

Kostholdspolitiet var ute for å 

sjekke at barna fikk riktig fe-

riemat.  Da de kom til Roa var de 

så mette at de ikke klarte flere 

vafler. De kunne meddele at de 

hadde vært nødt til å arrestere 

et av barna, fordi han hadde 

glemt å pusse tenne. 

  Kjeks og singelliv? 
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Miran bundet  
Førsteklassingene fra Roa fant SFO-Miran bundet i 

skogen. 

Vi var tilstede ved den detaljerte rekonstruksjonen 

fremført av fra v. Johanne, Jenny B, Magnus, Mari og 

Jenny G. Miran er han i midten... 

Rosa lapper – Rosa Lux? 
Frydenlundbarna har funnet masse rosa lapper. Dette er et mysterium 

hevder Jakob og Charlie. Kanskje det er huleboere eller Krok, sier 

Isabelle. - Vi vet ikke, men det var lapper overalt kommer det fra 

Tord og Alexander. Mer erfarne øyinnvånere kan bistå med opplys-

ninger, kanskje Rosa Lux er her? Frydenlundbarna ser spørrende på 

oss. Foreldre: skjerpings! Alle barn må kunne Hudøyhistorien. 

 

Elefantprompebein funnet 
Liabarna har funnet et elefantprompebein som huleboerne mistet. - Kap-

tein Krok eide to elefanter, men den ene døde etter at den ble drept, sier 

barna. - Og nå har huleboerne spist den, men vi har sett resten av elefan-

ten i huleboerhula. Krok har fått seg ny elefant, men huleboerne jakter 

fortsatt på elefanter, sier de i kor. De er ikke sikre på hvilken del av ele-

fanten de har funnet, men etter en lengre diskusjon ender de opp med at 

det må være prompebeinet, som er lokalisert bak på elefantlåret, får vi 

demonstrert. 

To 

Kanon- 

skudd 

hørt på 

brygga! 

Det var sånn vi fant  

Miran. Bundet til et tre i 

skogen…. 

Invitsjon till 
åvertaelse

Invitsjon till 
åvertaelse

Invitsjon till 
åvertaelseInvitsjon till 
åvertaelse    

av Hudøy!av Hudøy!av Hudøy!av Hudøy!    

Kåm till bryg
a prikk

Kåm till bryg
a prikk

Kåm till bryg
a prikkKåm till bryg
a prikk    

klåkka seks.klåkka seks.klåkka seks.klåkka seks.    

De blir adeli 
bessøk og fes

tivas!!!

De blir adeli 
bessøk og fes

tivas!!!

De blir adeli 
bessøk og fes

tivas!!!
De blir adeli 

bessøk og fes
tivas!!!    

Hilsen en hem
lig Kaptæin!

Hilsen en hem
lig Kaptæin!

Hilsen en hem
lig Kaptæin!

Hilsen en hem
lig Kaptæin!    
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Hatoppgjør på nøytral grunn 

Selv om det ikke blir arrangert en offisiell fot-

ballturnering på Hudøy i år, ble det i går spilt en 

rekke prestisjefylte oppgjør. Størst forventning 

var det knyttet til kampen mellom sjuende og 

sjette. Dette er en kamp det har vært pratet om 

på skolen i hele vår, og mange fryktet at det ikke 

ble kamp siden det ikke ble turnering. Men klasse-

trinnene tok initiativ selv, og organiserte kamp på 

nøytral grunn med både dommer og linjemenn. Et-

ter 2 x 30 minutter var det klart at de eldste var 

best, kampen endte 8-2 til sjuendeklasse. Men 

banenes klart beste var sjetteklasse-keeper Ivar 

som var høyt og lavt, bredt og smalt, overalt og 

hele tiden. 

Utfordring 

Femteklasse fra Norda utfordrer herved sjetteklasse-pinglene 

til fotballoppgjør på nøytral grunn ved tantebo Gjøa klokka 

14.00 mandag.  

TØR DERE Å MØTE OSS??? 

Deler av gullskatt funnet på Hudøy 

Simon og Bhavnish fra Sletta fant søndag formiddag et antikt 

gullfat under krabbefiske på brygga. De så det glimre nede på 

bunnen mens de lette etter agnskjell til krabbefiske. Funnet 

er sannsynligvis en del av en større skatt som Krok gjemte og 

glemte på slutten av forrige århundre. Simon er ikke redd for 

represalier fra Krok og har bestemt seg for å gi funnet til his-

torisk museum i Tønsberg. 
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Andre mot fjerde 

Tidligere på dagen var det et spontanoppgjør 

mellom andreklasse og fjerdeklasse. Siden det 

ikke var så mange andreklassinger som var kla-

re da fløyta gikk, spilte fjerdeklassingene på 

begge sider av banen. Andreklasse ledet en 

stund 3-1, men sluttresultatet ble 3-5. 

Voksne mot barn 

En mer utradisjonell form for fotball ble det da de 

voksne spilte mot førsteklassingene på Roa. De voks-

ne var lenket sammen to og to, noe som ga underlige 

episoder da en av dem som regel hang etter den 

andre. Det endte med at barna vant kampen sole-

klart. 

Melding om Krabbefiske 

Det blir meldt om god fangst i krabbefanger-

bransjen om dagen. Den største krabben på søn-

dag ble meldt inn av Frikk som fikk et monster 

av en krabbe tidlig på dagen. Ellers lot redak-

sjonen seg imponere av Markus Ferdinand som 

spiste hele levende krabber. Den senere tids 

oppsving i krabbefangsten har resultert i et økt press på agnhandelen. Dette gir 

lure sjetteklassinger gode muligheter for ekstrafortjeneste. Her er det Martin 

som sliter for lønna. Ellers melder Sigurd og Sebastian om god fangst på brygga. 

”Vil du være med så heng på.” 



 sjetteside 
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Tomt for Krabber på Bukta? 
Det var veldig populært å fiske krabber på Bukta i går. 

Mange av jentene og guttene fisket så mange som 105 

krabber. – Litt synd at vi måtte slippe dem ut igjen, sier 

Stanley, Natha-

lie, Marthe, Si-

men, Mathilde, 

Rakel, Stefan, 

Rikke og Frida 

som var med på 

den store fangs-

ten.  

Småfolk på  

Bukta! 

Jentene på Bukta begynte på 

mystisk vis å krympe. 

Her er bildet av ”smurfene”: 

Victoria, Terese, Evelina, 

Jenny, Ann-Cindy og Nora. 

Fortsettelse fra 

”Mysteriet på 

øya” 
Da ser de det med egne 

øyne. Noe som får dem til å 

skrike.  

Gjenferdet... Kristin begynte 

å løpe oppover trappa, men 

Lars stoppet henne.  

- Hvor er Dagfinn? Spurte 

han.  

- Vi har ikke tid til å lete 

etter han nå! Sa Erna som 

trengte seg igjennom dem og 

opp trappa. De sprang opp, 

og var utslitte da de var 

kommet til toppen. Der sto 

gjenferdet og det var en 

stor overraskelse for dem 

alle. Jens pekte raskt mot 

det lille vinduet i rommet, og 

det var den eneste sjansen... 

SJETTEKLASSE GJØR SEG KLARE! 

Sjetteklasse gjør 

seg klare til kamp 

mot sjuende med 

mange vannbal-

longer. Fredrik 

(på Bukta) syntes 

sjuende er noen 

drittunger, og han 

gleder seg til å ta 

dem. 

Stan the Krabbeman var 
den store krabbehelten 
på Bukta. 

Markus, Sindre og Fredrik er klare til kamp! 

Marte, Jenny, Rik-

ke, Hanna, Martin, 

Sivert - vi håper den 

neste gruppa får det 

like kult som oss. 
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Bodils beste boller 

til redaksjonen 
Madeleine og Camilla fra 

Vika har skjønt det, og kom 

med nybakte boller til re-

daksjonen. De er dagens 

helter. 

Hoggorm i høyt gress på Østråt 
Disse jentene fra Østråt fant 

en diger hoggorm, og Maren 

Elise fikk tatt et kult bilde av 

den. Her er Sigrid, Frida, Tyra, 

Maren Elise, Tuva og Jenny. 

- Verdens kuleste  

Astrid! 
SFO-leder Astrid er på øya for ellev-

te gang på rad. Hun holder hus sam-

men med sjuendeklasse på Vika. - 

Denne gangen hører jeg ikke til noe 

sted. Jeg bruker dagen til å besøke 

så mange av ”ungene mine” som mulig 

sier Astrid. 

- Vi digger Astrid, sier disse glade 

ungene fra Østråt: Awar, Gustav, Oda og Jonas. 

Bentes beste bol-

ler til redaksjonen 
Emilie, Malin F., Frida, Ce-

cilie og Markus Ferdinand 

fra Sletta kom også med 

nybakte boller til redaksjo-

nen. Det liker vi godt! 

- Vi grusa sjetteklasse! 
Den nøye planlagte vannkrigen mellom sjette og sjuende endte, i føl-

ge disse støyende folka fra Vika og Stranna med at sjette løp hjem 

med halen mellom beina og feiga ut. - Seriøst asså, de var noen skik-

kelige reddharer, hyler sjuendejentene i kor. 

Redaksjonen 

undrer seg over 

at samtlige på 

bildet var gjen-

nomvåte. Det er 

ting som tyder 

på at sjette ikke 

pingla ut helt 

uten kamp. 

Svinesvane på svaberget 

Selv om den er fin å se på, så er den 

temmelig sinna. Det fikk disse tærne fra 

Østråt erfare da Svanen gikk til angrep. 
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Mina H. (33) har fått seg kjæreste. 

(Dagbladet) 

Prøveklærne for små selv for etablerte model-

ler. (Dagbladet) 

Jan Thomas og Hellstrøm på romantisk middag 

(VG Nett) 

MIN ANBEFALING 
Herman fra fjerdeklasse 

bor på Sletta. Han er på 

Hudøy for tredje gang. 

- Krabbefiske er jo bare 

noe man MÅ gjøre her på 

Hudøy. I tillegg er det 

kjempekult med slåball. 

Og naturligvis vannkrig! I 

dag skal vi forresten grille til lunsj! 

Førsteklassepappa Endre fra Lia 

beviser her at unger klarer seg 

bra på egenhånd mens foreldrene 

kan få seg en velfortjent hvil. 

Avisbud mistet på veien mel-

lom Sletta og Roa natt til søn-

dag. Dersom vedkommende blir 

funnet ber vi om at han vaskes 

godt og leveres redaksjonen 

for videre distribusjon. 

Pål Eriksen er forøvrig fortsatt savnet. 

OLIADEN ER PÅ TIRSDAG!OLIADEN ER PÅ TIRSDAG!OLIADEN ER PÅ TIRSDAG!OLIADEN ER PÅ TIRSDAG!    
ÅRETS OLIADE HAR TI POSTER. TI LAG STARTER SAMTIDIG 

PÅ HVER SIN POST OG FØLGER POSTENE I STIGENDE REK-

KEFØLGE. 

• 09.30 09.30 09.30 09.30 ROA, 4 LAG, POST 1-4, LIA, 3 LAG, POST 5-7 OG 

ØSTRÅT, 3 LAG, POST 8-10 

• 10.45 10.45 10.45 10.45 HØGDA, 5 LAG, POST 1-5 OG STØA, 5 LAG, POST 6-10 

• 12.00 12.00 12.00 12.00 FRYDENLUND, 4 LAG, POST 1-4 OG SLETTA, 6 LAG, 

POST 5-10 

• 13.15 13.15 13.15 13.15 BUKTA, 4 LAG, POST 1-4 OG NORDA, 6 LAG, POST 5-

10  

• 14.30 14.30 14.30 14.30 STRANNA/VIKA 5 LAG, POST 1-5 

ALLE HUS MÅ DELE INN I LAG FØR START. INFO OM HJELP 

PÅ POSTER FÅR HUSSTYRENE PR SMS AV AKTIVITETSLE-

DER INNEN MANDAG KVELD. 

HUSK! 

15°C 

Værmelding 

Tirsdag 
Sjekk barna for flått! 

Lettskyet pent vær. Nordøstlig bris. 

Dagens Blinkskudd  

Tanja fra Støa fant en 

nesten levende 

stålorm. Vi Gratulerer! 

Rosenborg - Strømsgodset 3-0 

Lillestrøm - Fredrikstad 4-2 

Aalesund-Viking 0-1 

Til sammen 20 mål! Hurra! 
 

Brann - Lyn 2-1 

Odd -  Bodø/Glimt 4-0 

Tromsø - Sandefjord 1-1 

Vålerenga - Stabæk 0-1 

Tippeligaresultater lørdag og søndag 

Terese
  på Buk

ta fylle
r 12 år 

GrattisGrattisGrattisGrattis    

med dagen!!!med dagen!!!med dagen!!!med dagen!!!    


