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Avisen med de peneste avisbudene.

Løren skole har blitt utvalgt som filmanmeldere. Førpremieren er ekstremt hemmelig og skal ikke 
diskuteres med uteforstående. Anmeldelser skal brukes på Oslo kinoens nettsider og kan sendes til 
istid4inorge@oslokino.no

Vis frem denne 
annonsen, og du 

og dine venner vil 
få gratisbilletter.

Krok-kupp i dass

Nye bad
Les s 8

Fotballturnering
Les s 4

E
Les mer s 5
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Gratulerer med navnedagen til 

Siri, Sigrid og Sigfried!

Hudøynytt 2012

Redaksjonen sulter ikke mer. Mid-
dagsmat har vi få   i mengder, men 
vi er fremdeles sultne på søtsaker 
og varm bakst. Diverse andre 
delikatesser mo  as også med takk, 
mens gulrø  er og purre nå kan 
hentes i redaksjonen.

Minner alle om at årets lavkarbo-
dag er i dag og overskytende godt-
eri kan leveres i redaksjonen, da vi 
kun er våkne om na  a.

Marian,  tlf 477 55 332

Hege, tlf 994 57 506

Jostein, tlf 901 851 74

Knut, tlf 970 39 850

Bård, tlf 95 04 44 83

 Ulf Inge, tlf 996 43 529

Dagens 

transportansvarlig
Følgende personer har ansvar for 
transport i dag:

• Anders og André, 
    telefon 922 15 000

Båtavgangsansvarlig: 
Morten, telefon 917 77 245

Ros til transportgutta!
Redaksjonen har lyst til å gi ros til 
transportgruppa vår som har kommet 
med hardt tiltrengte forsyninger til 
oss på Åsly. Det reddet resten av opp-
holdet vårt. 
Har dere lagt merke til at de stadig 
kommer innom koloniene og er alltid 
blide, hyggelig og hjelpsomme! Det er 
sjelden nei å høre hvis man ber dem 
om en tjeneste! Uten deres innsats 
hadde vi hatt problemer med å få 
gjennomført turen i det hele tatt! Så 
husk alle sammen, at når transport-
gutta stikker innom setter de stor pris 
på en kaffekopp eller litt bakeverk!  
Det er dem vel unt!!  

Norda kom med nydelig lasagne til oss i dag. Vi ble mette!

Støajentene hadde laget muffi  ns kun til redaksjonen. Vi takker! De var veldig gode!

Vi knytter vennskapsbånd fra kl 15.00, kom når det pas-
ser. Fotball- og volleyballkamp mellom voksne, LØA og 
7. trinn, kl 15 og 16. Grilling kl 17.
Hvert hus disponerer en grill på Roabanen hvor de skal 
grille sin mat.  Grillene har blitt fraktet dit i forkant. 
Husk å ta med:
• Grillmat
• Grillkull+tennvæske
• Drikke
NB! 
Husk å beregne tid til å fyre opp grillene, slik at de er varme til kl. 17.00

Aktiviteter for alle på Roa i 

dag. Velkommen!
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Førsteklassene reiste
Opprørsskipet SS “Sjøhell” satte seil og vendte tilbake 
til Oslo sent søndag kveld. - Det er trist å forlate Hudøy, 
men førsteklassene må på skole mandag  morgen, 
sier opprørsgeneral Jørgen Burud. Han  kommer med 
følgende kryptiske avskjedsmelding. - Takk for cola og 
dopapir! 

Det ryktes...
...at o-løperen Jon på Lia måtte ha hjelp fra barna for å 
fi nne hjem fra joggetur sent søndag kveld.
...at kjøkkensjef Knut på Bukta baker boller uten gjær.
...at transporten er litt mugne på Løa etter at de ble an-
grepet med egg utenfor redaksjonen. 
...at 3.klasseforeldre spiste sushien til Høgda-sjef Dag.

I fyr og fl amme! Bare femteklasser fi kk se Justin spille på Roa.

Sensasjonell Bieber-

show bare for 5. trinn

Eksklusive bilder!

Justin Bieber kom, sang og forsvant. Den var-
slede Hudøy-konserten ble en svært eksklusiv 
forestilling bare for femteklassene på Roa.

Tenåringsstjernen ankom i helikopter midt under fotball-
turneringen mandag, og det var kun Roa-beboerne som 
fi kk med seg lynvisitten på Hudøy.
- Det var helt kanon, sa Martin Skjellaug, som var ekstra 

fornøyd siden konserten kom på selveste 11-årsdagen 
hans.I sjette  og sjuendetrinn var det derimot opprør. 
- Jeg vil ha pengene mine tilbake. Hele Hudøyturen er 
bortkastet, sa en anonym jente i sjuende klasse, fullstendig 
oppløst i tårer.
Justin hadde forøvrig med seg onkel Jostein “Bassman” 
Bieber Solem i bandet.
Dette spilte Justin Bieber: One Time, Baby, One 
Less Lonely Girl og Hudøysangen

- Kanon, mente Benjamin, Jasman, Martin, Michael og Sigurd på 
5. trinn.
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Hudøy reddet av d

En feiende fl ott fest gikk av stabelen på brygga i 
går kveld! 

Festpyntet og i skikkelig partystemning ankom Else og 
 kusine Gunda brygga for å skrive under kontrakten med 
Mafalda Monster Mugg og Nordisk fj as. Hundrevis av 
Lørenbarn og foreldre satt klare for å overvære begiven-
heten. Vaktmesterne Flipp og Flopp leverte en kasse med 
usynlig blekk til Mafalda. Kontrakten ble underskrevet, 
men i det øyeblikket signaturen var satt, grep Mafalda Mon-
ster Mugg triumferende tak i kontrakten og lo rått...  

“Haha! Nå har du solgt Hudøy til oss, og ingen skitne og 
stinkende Lørenbarn får noen gang sette sin fot på øya…
Aldri mer!!! HAHA!!!!” skrålte Mafalda.

Sønderknust brast Else og kusine Gunda ut i gråt da de 
forsto at de var lurt opp i stry!!!

Plutselig ankom Kaptein Krok og Krok-e-dillene brygga 
og påsto at de kunne hjelpe Else og Gunda. De fi kk med 
seg alle Lørenbarna til å lage enorme prompelyder slik at 
Mafalda Monster Mugg, Christina Bombshell og Sunn 

Else og Gunda rundlurt av Nordisk Fjas:
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den grønne mannen

Pernæss, som hater unger, proming og raping, ikke 
orket å bli på øya et sekund lenger… Megaprompe-
lydene skremte vettet av Nord isk Fjas folkene som 
pilte skuff et av gårde med halen mellom bena. En av 
Krok-e-dillene røsket til seg kontrakten og det viser 
det seg at spenningen ikke er over…Kaptein Krok 
brant opp kontrakten og brølte at nå er det igjen 
han som eier Hudøy og alle ekle Lørenbarn skal 
vekk fra øya! I samme øyeblikk, i en sky av røyk, 
hoppet den Grønne Mannen fram og skremte vekk 
en livredd Kaptein Krok og hans følge som ikke 
hadde annet valg enn å rømme øya med piratbåten 
sin..! 

Else og kusine Gunda jublet av glede, Hudøy var 
igjen Lørenbarnas paradisøy…og de to ble enige om 
at de aldri mer skulle la seg lure noen gang igjen!!!
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Finalen i årets fotballturnering ble et rent oppgjør 
på 7.trinn. Røyka Sokk gikk til fi nalen etter seiere 
over Roa Barca og Dream Ingrid. 

Finalemotstander Beliebers slo Dream Th elma i kvartfi nalen, 
men måtte ut i straff ekonk i en høydramatisk semifi nale mot 
Dream Emilie.

Resultater:
Dream Th elma – Beliebers 0-3
Dream Emilie – Roa Real 2-2 ( 3-1 etter straff ekonk)
Roa United – Dream Ingrid 1-4
Røyka Sokk – Roa Barca 3-1
Beliebers – Dream Emilie 1-1 ( 2-1 etter straff ekonk)
Dream Ingrid – Røyka Sokk 1-2

Kampfakta fi nale:
Røyka Sokk– Th e Beliebers 5-3
Gjøabanen. 356 tilskuere (to betalende, en hund, måken Rei-
dar, fi re troster og en liten røyskatt som lyder navnet Boris.)
Hudøynytt fulgte kampen spark for spark i vårt livesenter

Dommer Andre Aas blåser i gang fi nalen.
1.min Jevnt i start  i dette oppgjøret
2.min. MÅÅÅL. 1-0 til Røyka Sokk. Jonas skyter hardt i mål 
fra kort hold
3.min MÅÅÅL.  2-0 til Røyka Sokk. Nok en gang er Jonas 
frempå. Keeper bommer på en utboksning, og Jonas står på 5 
meter og pirker ballen i mål
4.min Skade på Beliebers keeper. Stopp i spillet. Kommer seg 
på beina igjen
5.min. MÅÅÅL. 2-1. Beliebers reduserer. Et langt utspill fra 
keeper Joachim treff er Simon, som skyter i mål. 
6.min. Beliebers mer med i kampen nå. Anders tester skudd-
forten. Rett over tverrliggeren. Bra skudd
7.min MÅÅÅL. 3.1 Jonas IGJEN. Hat-trick på 5 minutter av 
Jonas. Stor jubel i Røyka Sokk laget nå. 
8.min. Nytt hardt skudd fra Anders, denne gangen rett 
utenfor. God redning av Joachim. Ballen til Corner. Joachim 
bokser ballen ut på den påfølgende corneren
9.min. Kjempesjanse til Beliebers. Håkon med skudd rett på 
keeper
10.min Bytte på Røyka sokk. Rita ut, Sarchil inn
PAUSE.  (3-1) Røyka Sokk spillerne er borte for å snuse på 
de kalde cola-boksene som er premien. De virker seiersikre. 
Beliebers benytter pausen godt, og samler kreft er. Legger ny 
taktikk. 
2.omgang blåses i gang.
1.min. Malin på Røyka Sokk og Ida på Beliebers viser begge 
god teknikk, demper ballen glimrende og legger en pasning 

Spilte sokkene av 5. og 6. trinn:

Røyka sokk vant p

til medspiller.
2.min MÅÅÅÅL. 4-1. Langt innkast fra Jørgen, treff er rett 
på panna til Frikk, som header kontant og utagbart i mål. 
Virker som Røyka sokk har punktert kampen nå.
3.min Tøff  duell ved cornerfl agget, men Sarchil er kjapt på 
beina igjen.
4.min Ali alene med keeper, men får ikke kontroll på bal-
len. Stor sjanse for redusering
5.min Klabb og babb foran målet til keeper Xhelal, men 
ballen går til corner
6.min. MÅÅÅL. 4-2. Redusering for Beliebers. Simon 
scorer sitt andre mål Det hardner til i kampen nå. Stygg 
takling midt på banen. Anders får kampens første gule 
kort
9.min. MÅÅÅÅL. 4-2. Beliebers reduserer igjen. Ben-

Team Sure sokker var overrasket over seieren, men mener at bestikkelser,   
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prestisjeoppgjør

dix scorer etter pasning fra Zacca. Spenning i 
kampen nå. Kan Beliebers utligne, så vi får ekstra-
omganger.
10.min. Overtid nå. Beliebers presser på for mål
10.min: MÅÅÅL. 5-3. Mot spillets gang scorer 
Røyka Sokk. Igjen scorer Jonas.
Slutt (5-3)
Store jubelscener i Grønn Sokks trener team 
Ole, Harald og Per Harald. ”- Vi er fornøyd med 
innsatsen til alle på laget”, sier Ole. ”Spesielt synes 
vi jentene jobbet bra både i forsvar og angrep. 
Kampens store spiller Jonas var fornøyd med sine 
4 mål. - Jeg fi kk full uttelling i fi nalen, og synes 
kampen gikk veldig bra

 god lagånd og hard trening lå bak seieren.
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Vil ha ny Hudøy-koloni Vil ha ny Hudøy-koloni 
Hudøyledelsen ba kommunetoppene om en ny koloni 
slik at det i fremtiden blir plass til alle Løren-elevene 
på samme tur. 

Knallhardt da Frydenlund slo Østråt

Mandag var det fotballkamp mellom 2. trinnsklassene  på fotballbanen bak Frydenlund. 

Kulturdirektør Hilde Barstad 
med entourage kom til øya for 
å offi  sielt åpne de nye badene 
på øya og få et innblikk i 
Hudøy-magien.

Med på turen deltok 
av uforståelige grun-
ner også Hudøynytts 
Oslo-konkurrent, 
Dassavisen.

- For at vi skal få plass til første-
klas sene, bør det bygges en ny 
koloni nordøst på øya ved Støa. 
Det kan gjerne bygges en helårs-

koloni slik at det kan være 
leirskole hele året, sa Hudøy-
general Rune Sjøhelle.

Leder i Hudøystift elsen, Finn 
Edvind Brøndal, var henrykt 
over ideen. Kulturdirektør Hilde Barstad i Oslo kommune klippet 

blomstersnoren og erklærte de nye Hudøy-badene for 
offi  sielt åpnet.

Intense dueller da Ludvig, Kevin, Bendik, Noah, Bernhard og Sander  møttes til fotballoppgjør.

Publikum bidro til god stemning langs banen og jubelen var 
høy da Frydelund scoret fl ere mål. Frydenlund ledet 10-2 i 
første omgang og vant kampen med  8-4 i andre omgang.  
Henrik i 2B gjorde en fl ott innsats som keeper i første omgang 

og gjorde sitt til at seieren var et faktum. 

Østråt kjempet hardt hele veien, men måtte tilslutt innse 
at slaget var tapt. 
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Hva skal dette 

brukes til?
Hudøynytt har fått vite at denne fl asken med ni-
trogen og sementblanderen skal brukes til noe helt 
spesielt på tirsdag. Vi tok en runde rundt og spurte 
om hva folk trodde utstyret skulle brukes til.

Magnus, Karuna, Th ea, 
Aida, Andreas, Iver og 
Martin fra Lia mener at 
det skal brukes til å lage 
asfalt. – Vi trenger jo 
bedre vei her på Hudøy, 
mener de.

Ingrid og Eira fra Sletta 
tror også at utstyret skal 
brukes til å lage ny vei.

Gjengen fra Østråt lurte også på om det ikke skal 
brukes til å lage vei – eller kanskje en tennisbane? 
Men én var sikker på at det ser ut om en godteri-
maskin, og kan hende at han ikke er så langt fra sann-
heten? Hvis det ikke blir for varmt så kommer svaret i 
løpet av dagen…

Kjendiser 

ankom Hudøy
Løren skoles egne MGP jr-kjendiser har vært 
på MGP-camp og kunne ikke reise til Hudøy 
sammen med de andre barna. Heldigvis rakk 
de den første båten søndag. Her ser vi Jon 
 Erlend, Jenny og Felix. Med på båtturen var 
også Sarah i 4d som hadde vært i 70-årslag.

Ikke glem fl ått-sjekken! Flått funnet på Oda N. i 3C. Fra venstre 
Henrik, Oda N, Flåtten, Minna, Bendik, Herman, Joel og Filip.
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Blåskjellmiddagen 

er klar

Arin, Emil, Solveig og Madeleine i 4C har gjort en 
innsats for å skaff e middag til Slettakoloniene i kveld. 
De har plukket 131 blåskjell med mye god mat i som 
skal brukes til deilig blåskjellsuppe….  

Tannfall
Ingrid i 2B har mistet 
en tann. Endelig falt 
den ut sier hun. Det 
var vondt, men det 
går bra nå!!!

Tannfall 2
Awar i 5A har mistet 
en tann..og den var 
faktisk ganske stor!!!

Marthe i 6d 
fi kk hjelp av 
traktorkjører 
Marius til 
å fi kse en 
avhoppet tann-
reguleringsdel.

Godterifest på 

fl ere hus i dag

Lille speil på veggen der……på veggen der……

Da barna på Frydenlund kom inn på 
badet, oppdaget de det som må være 
spor av den grønne mannen. Noen 
hadde skrevet ”TV slem” i grønn skrift .

- ” Jeg er sikker på at den grønne man-
nen har vært her, fordi han ikke vil ha 
TV på Hudøy”, sier Ludvig i 2 B

- ” Den grønne mannen er snill, jeg er 
glad for at han fi kk jaget bort TV-folk-
ene fra øya”, sier Ole Jacob også i 2B
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Allsang på bryggaAllsang på brygga
Her er juryens uttalelse 
etter sangkonkurransen på 
brygga:

Moy bien levregratios! Vi i Los 
 Trubaduros har aldri opplevd at det 
vært så jevnt i toppen har, men dos 
vinner skilte ut seg soleklart. En god 
tekst Frydenlund hadde, framført 
med fynd, klem og sjelden innlevelse. 
Felicitaciones a los niños pequeños!  

For en jury! Jeg er helt enig!, jubler 
Hudøygeneralen



SPORTENSPORTEN
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Hudøynytt følger EM
Ny rekord i grass- 
roing (OL–gren)
Jentene i 6 A,B,C og D satte ny 
rekord ved å ro fra Bukta til 
avisredaksjonen på 36 og et halvt 
minutt….uten båt og vann

Gjørmebadrekord
Adi i 6c prøvde forsiktig 11 ganger 
før han traff gjørma på Oliaden.

301 balloons
Bastian i 3E, Jonas i 3E, Henrik H i 
3C, Adrian i 3E og Eivind i 3C har 
satt rekord i antal ballonger. 301 
lyder den nye rekorden på. 

Superfestival!!!
Sletta og Lia inviterer til 
mingle-kringle, vaffelspising, 
bading og allsang på Sletta:

Tirsdag 12. juni, 
fra kl 12.00
Se eget vedlegg!

Sverige banket gul og blå.
Ukraina, for dagen i helgule drakter, 
knuste Sverige i sin åpningskamp i 
EM. Den gamle Milan og Chelsea 
helten Andrej Schevchenko ble den 
store helten med sine to scoringer, 
begge på headinger. Sveriges store 
stjerne, Zlatan Ibrahimovic ga Sver-
ige ledelsen tidlig i 2.omgang, men 
våre naboer i øst måtte tilslutt gå av 
banen med tap. På torsdag møter 
Sverige England, en kamp de må 
vinne for å ha sjanse  til avansement 
i EM.

Kampfakta:
Ukraina – Sverige 2-1 (0-0)
60.000 tilskuere på Olimpiysky 
Stadion i Kiev. 
0-1 Zlatan Ibrahimovic (52 min)
1-1 Andrej Shevchenko (55 min)
2-1  Andrej Shevchenko (61 min)

Englands keeper Joe Hart ser ballen gå inn i 
nettet bak seg

Frankrike og England delte poen-
gene.
I den andre kampen i gruppen spilte 
Frankrike og England uavgjort 1-1. 
England tok ledelsen etter et scoring 
av Manchester Citys Julian Lescot. 
Men Frankrike utlignet med hans 
klubb-kamerat fra Manchester City, 
Samir Nasri

Kampfakta
Frankrike – England 1-1 (0-0)
47400 tilskuere på Donbass Arena i  
Donetsk
0-1 Lescott
1-1   Nasri


