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Tips avisa
Vi i avisredaksjonen trenger din hjelp til å
lage en superbra Hudøyavis! Har du tips
om hvor Kaptein Krok befinner seg, om det
har skjedd noe spennende på øya, om
hvem som har fisket flest krabber eller om
noen som har bursdag, kan du komme
innom Åsli og fortelle oss. Jostein, Tina,
Knut, Ragnar, Torstein, Jörgen og Vebjørn
sitter klare med penn og papir – vi tar også
turen ut på øya, så ser du en av oss og har
noe morsomt eller spennede å fortelle, er
det bare å komme bort!

Gårsdagens viktigste hendelser
Nordmenn er hekta på Hurtigruten (aftenposten.no)
Her sitter Stoltenberg klistret foran skjermen (vg.no)
VM i dødsing ble utsolgt

(aftonposten.no)

Indias eldste fange (108) sluppet fri (vg.no)
Ber finske bønder søke asyl i Norge (nationen.no)
– Det var litt sjalabais der en periode (dagbladet.no)
– Bare tull at vi er late (vg.no)
– Boazodoalli bilidii ráfiáiddi (avvir.no)

Fangstmelding
mandag 20. juli

PS! Vi er veldig dårlig på
vitser og gåter, så har du
noen gode på lager, så del
de gjerne med oss.

Kontaktinfo:
Jostein:
Tina:
Knut:
Ragnar:
Torstein:
Jörgen:
Vebjørn:

90185174
95806496
97039850
99248788
92232121
93801425
92063409

Etter søndagens nedbørsrekorder er det gjort relativt
store torskefangster med not
og snurrevad både på
Gjøabanen og på sletta ved
Åsly. Også i diverse grøfter og
avløp er det meldt om økende
bestand av lyr, yr, børting,
furting og slimål.
Det er i tillegg gått ut varsel fra
Norges rovfisklag om at
trekkhai har begynt å vandre
opp i bekker og vassdrag. Alle
vassende barn og voksne bør
derfor bytte ut badesko og
gummistøvler med vernesko
for å ikke risikere å bli gnagd
på tærne.

Mistet tann
— fikk seigmann
Live Marie i 1A har
mistet en fortann
lørdag. -Jeg satser
på at tannfeen
kommer i natt selv
om jeg er på Hudøy,
sa Live Marie til
Hudøynytt da.
Morgenen etter viste
det seg at tannfeen
har et hemmelig
samarbeid med den
grønne mannen, for
tanna var ikke byttet
ut med et mynt uten
med to grønne
seigmenn,

E-post: redaksjonen@aldrietaruten.org

DAGENS
FØRTIS

DAGENS LARS
Tjøme russen redder Buss- Lars
Som Hudøynytt meldte i går, er det store
problemer med nok busser hjem på tirsdag.
Hudøynytt har vært i kontakt med sjefen for
busselskapet, Buzz Aldrin, som bekrefter at han
kun har fått bestilling på 5 busser.
- Ja, i følge Buss-Lars så skulle vi ikke stille med mer enn 5 busser. Dette fordi
han skulle spare penger til kjøp av masse godteri for de voksne .
Etter en time ringer en lettet og glad Buss-Lars tilbake Hudøynytt med følgende
kommentar:
- Nå er saken løst. Jeg har fikset en ekstra buss nå, og jeg har selv vært og
hentet den på inntauingstomta til Biltilsynet i Tønsberg. Og nå er jeg på vei for
å hente prøveskilter. Hurra ”
Etter hva Hudøynytt erfarer er det snakk om en gammel russebuss fra Tjømes
videregående skole fra 1971 som lyder navnet ” Lille Fy”.
Da denne nyheten ble kjent for 7. klassene på Vika, Stranda og Bukta, var det opptil
mange som tok kontakt for å få sitte på med denne bussen, for allerede nå oppleve
den ekte russestemningen.
Men dette har også vakt sterke reaksjoner blant engstelige 7. Klasse foreldre, som
frykter å få hjem barna som ferdig utviklede russ allerede nå.
- ”Jeg håper barna nå ikke velger å skippe ungdomsskolen etter dette” sier en
engstelig pappa til Hudøynytt.
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Marius Thorberg er dagens fjortis
For real, DJ Mariuuuz er egentlig lead
vocal i rap-gruppa ”Da Screamin
Gangstas in da Hood”, (på norsk:
Transportgruppa på Hudøy)
Men Dj M har for tiden tatt over
trommesettet på grunn av trøbbel
med stemmeskiftet. Respect man.
Grattiz med da fourties. Keep it real.

Århundrets vannkrig
Gjenfortalt av Bukta:
Vi våknet opp søndag morgen og kastet oss over
Hudøynytt og der fant vi utfordringen fra 6. trinn om å
møte dem til vannkrig på Støa kl. 15.00 (som ble den
største tabben ever). Da klokka var 14.40 fylte vi alle
bøttene med ballonger. Presis kl. 15 gikk vi til angrep og
krigen var i gang: 5 av oss løp langs bakken, mens
resten gikk til angrep via fjellene. De på bakken ropte på
hjelp. Etter hvert ble vi tomme for vannballonger og
trakk oss tilbake. Heldigvis kom de fra Sletta løpende og
hjalp oss, og sammen med hussjef Knut greide vi å snu
kampen. 6. klasse kastet noe leire. Noen begynte å
gråte og mange ble skadd. Kampen varte i en time, men
etter mye slit klarte 5. klassse å dra inn seieren.
På vegne av 6. klasse, gir Joacim og Markus Ferdinand
uttrykk for et samlet ønske om å gi en kommentar til
kamputfallet, fordi det har kommet dem for øret at 5.
klasse tror at de vant kampen.De presiserer følgende:
Fakta er at de voksne som var med i krigen, ble enige
om at de hadde fått nok, så da tok hussjefene
hverandre i hånda, og sa at det ble uavgjort.
Redaksjonen, som hadde 2 medarbeidere til stede for å
dokumentere krigen, amnerker til det ovenforstående at
det var mange fra begge lag som kastet leire og at det
er uvisst hvem som startet med dette skitne trickset. Det
ble registrert at det var tendenser til regelrett nærkamp
med bruk av bajonettene på
vanngeværene. I likhet med
leirekasting, er dette helt hinsides
i mot reglene for vannkrig på
Hudøy!

HÆRMELDINGEN
Østråt, Frydenlund, Lia
og Sletta:
Bare fryd og gammen i de
østlige deler. Klestørk
i vest.

Åsly og de sentrale
høydedragene:
Sterk spredning av
pølsevev hele døgnet.
Ingen tegn til
bedring i forholdene.
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Stranna og Vika:
Døgnville drag utover
formiddagen. Tunge
øyelokk i køyene utpå
ettermiddagen.

Bukta og
Kjærlighetsstien:
Rolige forhold på
morgen og
formiddag. Fare for
korte steg,
håndsvette og
usikker tale fra
tidlig ettermiddag.

Bidrag fra
4. klasse

Redaktør Jostein blir utfordret av
Jonatan, Tord og Adrian i 4. klasse

Unge konkurrenter
Ny avis utfordrer Hudøynytt sin
monopolsituasjon på øya.
Også i år har Hudøynytt fått alvorlig
konkurranse. Gutter i 4. Klasse fra Lia
har håndtegnet og skrevet en
tolvsiders avis. Det har de skrevet om
det som skjer på Lia og hva de har
gjort rundt om på Hudøy. Oppslagene
varier fra krabbefiske, dagens gåte,
kåring av tidenes Hudøylåt og en
fyldig presentasjon av redaksjonen.

En historie om Krig
Skrevet av Kristoffer i 4B

Redaktør Jostein i Hydøynytt tar
konkurrenten på alvor, og er klar til en
duell med de unge utfordrerne.
–Klart vi føler vår posisjon truet på et
viktig marked som Lia, men samtidig
setter vi pris på at gutta ser verdien av
hardt journalistisk arbeid. Hudøynytt har
derfor stilt trykkeriet sitt til disposisjon til
journalistspirene.
Foreløpig kommer ”Nye Hudøynytt” kun
ut i en eksklusiv utgave i begrenset
antall på Lia.

Jeg, Alex, Jakob, Ola og Charlie i 4B
spilte sammen på kortspillet Krig. Det
ble sant at jeg og Ola fikk dronning
begge to. Så ble det krig, og da fikk
begge to 7. Da ble det dobbelkrig, og
DA så fikk jeg dronning og Ola fikk
konge. Da hadde jeg ikke flere kort
igjen, og det samme skjedde med Alex
og Charlie.
Jeg tapte i 1. runde, og Charlie tapte i
2. runde og Alex tapte i 3. runde på et
spill! Men Jakob og Ola fortsatte
spillet, men Jakob vant.

ZORBA PÅ STRANNA
Døgningen på Stranna
og Vika ble innledet
med maskulin gresk
dans av Alexandros ”El
Greco” Lyberopoulos
og Robin Haven.

Det ble i dag innført redningsvestpåbud
for 1. klasse på fotballbanen ved Roa.
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Caroline i 3D var ute og gikk i regnet. Ved Saghuset fant
hun en særdeles noen særdeles grønne steiner som
hun tror kan være den omstridte guffonitten

Fant Grønn Guffonitt ved Lia? Jonas, Eivind,
Oda og Gustav har funnet det de tror er en
Guffonitt-stein.
Flere steinfunn: Vetle, Tobias, Jonas, Eivind og Awar
med enda et av mange mistenkte guffonittfunn.

- Den er jo grønn, så vi er rimelig sikker på at det
er Guffonitt vi har funnet, sier Jonas til avisa.

Grønne spor
Etter at 1. klasse
ufrivillig skremte
Den Grønne
Mannen i går, ber
de han så mye om
unnskyldning og
ønsker nå at han
ikke skal være redd
lenger. Brev med
fantastiske
tegninger er lagt i
Det hule treet. Alle
i 1.klasse gleder
seg til å treffe han
igjen.

Oversømt av unnskyldninger: Etter
lørdagens avsløring at Den grønne
mannen hadde blitt skremt av 1. klasse
har det flommet inn unnskyldninger til
redaksjonen, som herved lover å
overbringe dem til Hudøys helt nr 1.

Spor av den grønne mannen. I det
store treet ved Høgda er det funnet
spor som kan tyde på at er fra den
Grønne Mannen. Malin, Irja,
Katinka , Annbjørg fra 3C og Marte
fra 6C fant det bare minutter etter at
de kom til Hudøy. Den grønne fargen
på en avkappet kvist kan tyde på at
den Grønne Mannen har samlet ved i
løpet av vinteren her på Hudøy.
Kan dette være andre spor etter den
Grønne Mannen ?

Tuva i 3A, Marthe i 3A og Thea i 3D lurer
på om dette kan være Guffonitt.
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Lina og Matea i 2E har antagelig
funnet halen til den Grønne
mannen. ”Den luktet litt tang og
sånn” sier Lina i en kommentar

Ingen GrufFonitt – Hudøy reddet

Det ble dramatisk på Brygga i går kveld, da byråsjef Børre Byrre Kratt fra
Overformynderiet & Co informerte Hudøybarna om at Norske Myndigheter
planlegger å starte en fabrikk for å utvinne det sjeldne og meget kraftige
stoffet Grønn Guffonitt her på Hudøy.

Samtidig med at Byråsjefen stolt ringte til fjasminister Jeans Boltensterk
for å fortelle om de positive funnene, brøt det ut det villeste kaos idet Den
Grønne Mannen plutselig kom til Brygga. I løpet av et par ville sekunder
ble laboratoriet omhandlet til en mølje av røyk, møkk og guffonittprøver.

Den umiddelbare reaksjonen fra Hudøybarna var like klar som den var
høylytt: ”NEI til Gruffonitt fabrikk på Hudøy”!

Til stor jubel fra Lørenbarna, Else, Gunda, Ykk og Ukk, ble Kaptein Krok
og sjørøverene jaget til sjøs. En tydelig flau sjef for Overmynderiet måtte
innrømme at han var ført bak lyset.

Hudøynytt fikk tidligere på dagen bekreftet at Kaptein Krok hadde inngått
en skriftlig avtale med Overformynderiet i å foreta undersøkelser for å
finne Gruffonitt. Som takk for hjelpen skulle han bli sjef på Hudøy, i tillegg
til fabrikksjef.
- ”Hei dere Lørenunger. Bleieunger. Ormeyngel og små pipende raringer.
Nå skal det bli gruvedrift på øya om dem finner Guffonitten. Da må dere
dra hjem og aldri komme tilbake” skjelte Kaptein Krok til barna som hadde
samlet seg på Brygga.

- Det vil ikke bli gruvedrift på Hudøy, erklærte Børre Byrre Kratt

Guran
(utales Gurrann), kjemisk
stoff laget av grunnstoffet
Grufonitt.. Små svarte
terninger, som kan brukes
til å produsere kraft og
sprengstoff, og bla
sjøroverkritt og lakris og

En meget opprørt Else, som kom til Brygga sammen med sin kusine
Gunda, fikk høre at det var Kaptein Krok selv som var den anonyme
tipseren om at det var gruffonitt på Hudøy.
”Er du helt gal? Din luring og kjeltring ” hveste hun mot kaptein Krok
Som Hudøynytt meldte i gårsdagens avis har den halvgale
vitenskapsmannen Professor Gurre Grumle Fis allerede samlet inn prøver
fra Hudøy. Det var dermed knyttet stor spenning til om Professor Grumle
Fis med sitt mobile laboratorium skulle kunne bevise at det fantes
Gruffonitt på Hudøy.
Møkk og dritt i laboratortiet
Grumle Fis som etter hvert ble mer romantisk opptatt med sin nye
kjæreste Gunda, kunne ikke forhindre at de folkesky huleboerne Ykk og
Okk fikk mulighet til å kaste en bøtte dritt og møkk på laboratoriet.
Grønt kaos…med fjasministeren på tråden
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Barna jublet
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”Hudøy, Hudøy…

8

vi går i undertøy”

9

TRANSPORTGRUPPA SKUFFET :

- LANGT MELLOM HØYDEPUNKTENE
Transportgruppas søppelrunde var samtidig en
test av servering og søppelhåndtering på
koloniene. Spesielt serveringen har de hoppende
lyst til å kommentere.
- Vi er temmelig mellomfornøyd med resultatet. Det
var spesielt skuffende å se at det på enkelte hus var
satt ut masse deilig bakverk og annen nydelig mat,
kaffe og saft, men vi ble ikke tilbudt noe av dette på
vår runde, sier en opprørt Thomas i transportgruppa.
- Noe av dette skyldes nok at det er noen som er her
første gang, men det er bare et par av husene som på
denne måten kan forsøke å bortforklare fadesen,
utdyper Erik.
Som eksempler viser de til Roa hvor det sto fem
voksne på kjøkkenet og kanelboller på bordet, men

ingen tilbød servering. De fikk øyeblikkelig minus 1
poeng for servering.
- På Østråt var det spekepølse, melon, eple, sorte
oliven og manchego, men vi ble ikke tilbudt noe av
dette. De er bare litt urutinerte, så de havner på
plussida, men får bare 1 poeng.
Gjennomtenkte kriterier
Gutta i transport har gjort testen etter nøye
gjennomtenkte kriterier: For servering har de lagt vekt
på hva som er tilgjengelig, hva som blir tilbudt og det
faktum at noen i kjøkkenet må være i gang til enhver
tid i tilfelle de skulle dukke opp.
For søppelhåndtering gjelder følgende kriterier: Riktig
kildesortering, søppelet satt ut på riktig måte og hjelp
til å få det på henger.

Hus/koloni

Servering

Søppelhåndtering

Stranna/Vika

***

*****

Bukta

*

*****

Norda

****

****

Høgda

****

**

Støa

*

******

Roa

-*

**

Lia

***

****

Sletta

Stengt

*****

Frydenlund

****

****

Østråt

*

*****
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- Vi er mer fornøyd med
søppelhåndteringen. Selv
om Støa ikke scoret stort
på servering, kom de
løpende ut med plastbakker
og plasserte dem på
hengeren. De får dermed
full pott på søppelet. Også
Stranna/Vika, Bukta og
Østråt scoret høyt. På
Sletta var ingen tilstede, så
der fikk vi ikke vurdert
serveringen, men de får 5
poeng for gode
sanitærforhold, sier
Thomas.
Vurder tiltak
For de andre husene
vurderer Hudøyklubben i
Transportarbeiderforeningen drastiske tiltak,
for eksempel at søppel må
fraktes til brygga på egen
hånd.
- Vi har også lagt merke til
forskjellsbehandlingen av
særforbundene her på øya.
For eksempel får
medlemmene av
Journalistforbundet
upåklagelig servering på
husene, mens vi, de
virkelige sliterne som har
årevis igjen til pangsjon,
ikke får kaka. Det løfter vi
nå opp på nasjonalt nivå,
så skal dere alle få se hva
som skjer, roper Thomas
og Erik i fistel.

Godistyv
klager sin nød
Gårdagens sjokkavsløring
der Hudøynytt tok Bård på
Lia og på fersken i det han
rappet sukkertøy fra
småunger, får et surt
etterspill. Etter at bildene ble
publisert har Bård klaget
redaksjonen inn for Pressens
farlige utvalg (PFU), og
anklager avisen for ufint spill.
I en e-post, som for øvrig er
konfidensiell, og som Bård
skriver at IKKE skal på trykk
tilbakefiser han påstandene om
at han er en simpel og tarvelig
godistyv. I et selv-motsigende
alibi hevder Bård at han var
sammen med en stuepike
samtidig som han fordelte
godteri blant barna.

Godt og Blandet

Utsatt for lynchmobb
En tydelig rystet, men
sukkerhøy Bård oppsøkte selv
redaksjonen for å vise frem
resultatet av gårdagens
avsløring. –Barna har gått løs
på meg med rackerter og brukt
våpen av ymse slag for å få
tilbake godteriet.
Bård prøver så med latterlige
påstander om misbruk av
pressens makt, før han krever
at hans ”gode navn og rykte”
gjenopprettes.
Deretter tømmer han stille
lommene for noen få biter
sjokolade, lar seg fotografere
og forlater redaksjonen.
Tar saken ”alvorlig”.
Hudøynytt tar selvfølgelig
klagen fra Bård på alvor;-)
-Som alle vet utøver pressen
selvjustis i slike saker, og vi har
allerede etablert en
lokalavdeling her i redaksjonen, sier uansvarlig redaktør
Jostein med et uglis.
Det endelige beviset
Hudøynytt har etter ganske
lemfeldige overveielser valgt å
trykke et nytt bilde av Bård. På
bildet, som er kommet oss i
hende via en anonym kilde
ikledd stuepikeuniform, kan
man se Bård i
ferd med å
innta sitt bytte.
Avisa avstår fra
å kommentere
bildet
ytterligere.
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Viktig informasjon om

OLIADEN

Årets Oliaden har 10 poster, og derfor har vi gjort det slik
at inntil 10 lag starter samtidig i stigende rekkefølge, og
fortsetter frem til siste stoppested før oppstartsposten.

STYLTEMESTER

For eksempel hvis du starter på post 6, forstsetter du
frem til post 10, deretter over på post 1, 2. 3 , 4, og til slutt
post 5. Elevene på 7. trinn stiller med 7 lag, og starter på
post 1-7.

Hans Bertil i 3C har gått
101 skritt på stylter

1.-4. klasse følger én rute fra kl. 9.30-13.15

STØRSTE
PYRAMIDE

I år er det gjort plass til flere lag for å gjøre lagene noe
mindre. Poenggivningen må ta hensyn til at lagene
varierer i størrelse.

5.-7. klasse følger en annen rute fra 13.15-15.45

Kl. 09.30
Norda stiller med 4 lag
Høgda stiller med 4 lag
Lia stiller med 2 lag

Kl. 13.15
Bukta stiller med 3 lag
Sletta stiller med 3 lag
Støa stiller med 4 lag

Kl. 10.45
Lia stiller med 5 lag
Roa stiller med 5 lag

Kl. 14.30
Stranda stiller med 4 lag
Vika stiller med 3 lag

Kl. 12.00
Østråt stiller med 4 lag
Frydenlund stiller med 4 lag
Roa stiller med 2 lag

Møkkadommer ødela
fotballkamp
En ellers rolig og avbalansert redaksjon ble
i går kl 16.05 kontaktet av en mildt sagt
griseforbannet og rasende mor i 7.klasse.
” Den ubrukelige møkkadommeren er en
skandale, og bør heretter holde seg til
pølser, grillmat og innvoller” var noen
av saftutrykkene som smalt, og som ga ekko mellom
husveggene.
Før Hudøynytt fikk mulighet til å spørre om hvem dommeren
var og hva som hadde skjedd, kom neste kraftsalve.
” Kampen i 7.klasse endte 1-1, men et av målene kom jo på
et fullstendig feil og idiotisk idømt innkast”
Den særdeles opphissede moren fortsatte så både på utpust
og innpust.
” Jeg skal representere min sønns fotballkarriere, og ser
på meg selv som Løren skoles svar på Berit Riise”
Etter hva Hudøynytt erfarer er dommeren i det daglige kjent
innen kjøttproduksjon og pølseslakting.

Jentene i 3A og D klarte å bygge en pyramide med sju personer i
strålende sol. Dagen etter prøvde 3B og C å slå rekorden, men som
alltid er det vanskelig å slå rekorder i regnvær.

MEST VANN I STØVEL

I klassen bading
med regnklær på
var det Arin I 3.
klasse som gikk
av med seieren.

GRATTIS MED
DAGEN!

I klassen vading
til Fosforøya var
det denne
støvelen som sto
i særklasse.

I dag har Ulrika
i 2 E bursdag.
Hudøynytt
gratulerer!

Så vil Hudøy korrigere at det var Vilja som slo hjul — ikke Vilde.
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Invitasjon
Kl 18.00 i dag går den
tradisjonsrike og
prestisjetunge fotballkampen
mellom 7.klasse og de voksne
på Hudøy av stabelen.
Kampen spilles på
nasjonalarenaen på Hudøy,
Roa Arena.
Møt opp i god tid , da det
forventes stor pågang av
publikum, og kø inn til stadion.

