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Førsteklassingene Førsteklassingene 

kommer likevel!kommer likevel!Les mer på s.4

Hudøy blir 

TV-serie
Les mer s. 3

Burger-

stopp
Les mer s. 6

Astrid

er med!
Les mer s. 10

Pakket og klare: Førsteklassingene Simen (1d), Elias (1d) og Lars Johan (1c) er glade for at det ordnet seg til slutt.



Hudøynytt 2012

Redaksjonen er innlosjert på Åsly, 
ved siden av Sykestua. Her vil all  d 
en av oss si  e og vente på vitser, 
bilder, tegninger,  rekorder, kaff e, 
kaker og godteri.

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

Vi kan veldig få vitser, så hjelp fra 
Lørenbarna er nødvendig!

- Hvordan føles det å være general for 574 reisende?
Det er først og fremst veldig morsomt å få være med å bidra til denne fantastiske 
turen. Samtidig er det et stort ansvar, og jeg kjenner litt sommerfugler i magen 
nå, når det nærmer seg avreise.

- Hvorfor ble du hudøygeneral?
Fordi jeg ønsker å gjøre mitt til at ungene i vårt nærmiljø får gode opplevelser. 
Noen foreldre er gode til å være trenere i fotball eller håndball, eller bidrar i ko-
rps og andre aktiviteter. Jeg har litt erfaring med å organisere ting, og da passer 
det jo fi nt å være Hudøygeneral - særlig når jeg syns Hudøyturene er noe av det 
beste med å bo i vårt nærområde.

- Hva har styret gjort rik  g, og hva vil gjøres bedre  l neste år?
Det var nok riktig å begrense turen til 2.-7. klasse, selv om det var en veldig tung 
beslutning. Og så gleder meg for eksempel til fellesgrilling ved Roa! Neste år skal 
vi forsøke å informere enda tidligere om at vi ønsker at alle foreldre som deltar, 
skal være med på alle dagene - det er et svært, og litt unødvendig arbeid for sty-
ret å holde orden på alle endringene som kommer nå, rett før avreise.

- Er det noe de voksne må passe på?
Voksne må være med på leken, og så må de huske på å bry seg om alle barna - i 
tillegg til sitt eget.

- Er det noe barna må huske å gjøre?
Å nyte dagene på Hudøy og å være gode venner - og å alltid sørge for at voksne 
vet hvor du er.

- Er det noen du vil takke?
Jeg vil først og fremst takke de som sitter i 
styret sammen med meg. Jeg har sjelden møtt 
en gjeng som er så ivrige, positive og ansvars-
fulle i forhold til sine oppgaver. Dessuten vil 
jeg takke Astrid på LØA, som har vært med 
på absolutt alle Hudøyturene, og fortsatt er like 
entusiastisk.

Nå gleder jeg meg veldig!

Navn: Rune Kibsgaard Sjøhelle
Familiesituasjon: Gift med Kari, tre fine unger; 
Rikke som er 15 og går i niende på Årvoll, Tyra 
som er 10 og går i femte på Løren og Syver som 
er åtte og går i andre på Løren.
Antall ganger på Hudøy: Var med første gang i 
2004. Tilsammen seks ganger.

Generalintervju



Hudøynytt kan i dag avsløre at Else er i ferd med å signere en 
gullkantet avtale med TV-produksjonsselskapet ”Nordisk fj as”. 

Hudøy kan bli 

pengemaskin 
for Else

Leier ut øya til 

TV-selskap og vil 

pusse opp husene 

for barna.

Selskapet planlegger å spille inn en ny 
realityserie på Hudøy. 
-Dette er utrolig spennende, sier Else. 
Med pengene fra TV-folkene kan vi 
pusse opp alle husene på Hudøy, nye 
lekeapparater og kanskje til og med 
få nye dusjer og ordentlige doer, sier 
Else ivrig.

Gunda, Elses guttegærne niese, 
gleder seg mest til at det kanskje 
kommer kjekke kjendiser til Hudøy. 
–Om det ikke kommer noen deilige 
skuespillere eller kjendiser, så kom-
mer det kanskje noen fl otte kamera-
menn med store muskler, sier Gunda 
med stjerner i øynene. Enn så lenge 
får jeg klare meg med å kikke på 

noen av de digge pappaene her på øya, 
sier hun og kniser.

-Gleder oss til å innta Hudøy
Daglig leder i Nordisk fj as, Mafalda 
Monstermugg, sier til Hudøynytt at de 
gleder seg rått til å skrive en kontrakt 
med Else som sikrer dem rettighetene 
til Hudøy. 

-Det er jo festlig at Else sier hun vil 
bruke pengene på oppussing og nye 
doer til barna, sier hun og ler – en nok 
så hystrisk latter. 

Nordisk Fjas har tidligere lagd seriene 
”Ingen Genser”, ”Paradis Camping” og 
”Norske tallerkener”.  Nå sier Mafalda 

Monstermugg at de de ser frem til å 
lage et nytt og fantastisk tv-program 
på Hudøy. Hun vil ikke avsløre tit-
telen på programmet enda, men sier 
at suksessoppskrift en er selvopptatte 
ungdommer som er villige til å gjøre 
alt for å komme på TV.
Taus Krok

Hudøynytt har forsøkt å komme i 
kontakt med Kaptein Krok for en 
kommentar til denne saken. Det er 
imidlertid ingen som har svart på 
telegrammene avisen har sendt til 
hytta hans på Svoveløya eller tatt 
skipstelefonen på sjørøverskuta hans 
eller Krokedillen. Krok er som sunket 
i havet.

Kroks selvutnevnte pressetalspirat, 
Kaptein Blåskjegg, sier i en kommen-
tar til Hudøynytt at Krok trolig ikke 
tar nyheten med fatning, og at han 
forbereder en piratuttalelse i morgen.

Aktivitetskalender Hudøy 2012

Det skjer all  d mye på Hudøy, og noe av det vi gjorde 
i  or og for  or skal vi også gjøre i år
Lørdag: Buss, transport og ankomst
Søndag: Oliade

Mandag: Fotballcup 5. - 7. trinn 
(2. - 4. trinn må gjerne arrangere de  e også)
Tirsdag: Fotballkamp 7. trinn mot voksne. Fellesgrill-
ing ved Roa.
Onsdag: Utvask, rydding, pakking og hjemreise.



Foreldreopprør i førsteklasse:

Kommer med 
husbåt til Hudøy!
Foreldrene i førsteklasse har gjort opprør etter at de ble utstengt fra årets Hudøy-
tur. Nå kan vi avsløre at 1. klassingene kommer likevel - de skal bo i båt!

- Ingen teite fj erde- og femteklasseforel-
dre skal få nekte de minste å bli med på 
sommerens høydepunkt, sier lederen av 
foreldreopprøret i førsteklasse, Jørgen 
Burud.

Førsteklassingene fi kk ikke være med 
fordi det ikke var nok overnattingsplasser 
på Hudøy. Alle de 574 sengeplassene er 
opptatt.

Nå har foreldrene i førsteklasse i all hem-
melighet leid en husbåt med 100 overnat-
tingsplasser.

Husbåten er et ombygd piratskip som 
heter SS ”Sjøhell”.  Skipet kaster anker i 
Daumannsbukta på sørøstsiden av øya. 

Hudøyledelsen ble fullstendig 
tatt på senga av nyheten om at 
førsteklassingene likevel kommer. 

Hudøygeneral Rune Sjøhelle var 
ikke tilgjengelig for kommentar, 
men matsjef Endre Berge er svært 
bekymret.

- En ting er om vi har nok mat, 
men jeg er mest bekymret for 
toalett papir. Det er beregnet fem, 
tørk per dag 
til hvert barn, 
og det blir full 
dokrise om vi 
går tomme, sier 
han.

– Nå som vi har løst pro-
blemet med overnattings-
plass,  krever vi å få mat og 
bli med på aktiviteter, sier 
Burud.

- Men hva om det ikke er 
nok mat til alle?

-Vi kan ikke utelukke aksjoner. Jeg min-
ner om at vi skal bo på et piratskip. Det 
er utstyrt med kanon, sier opprørsgen-
eral Burud. 

Hudøynytt er kjent med førsteklasse-
foreldrene har lagt planer om sabotasje-
aksjoner og nattlige matraid, om ikke 
Hudøy ledelsen samarbeider.

“Sjøhell” har plass til alle førsteklassingene og deres foreldre. Planleggersabotasje

Sjokk-
avsløring

Jørgen Burud



HUDØY
- kalles også “Hui”
- 574 sengeplasser
- ca. 2 km lang og 1 km bred
- to traktorer, ingen biler

Frydenlund, 

Hussjef; Kari Anna Fiskvik
Mobil: 41516664

Østråt, 
Hussjef; Laila Aglen

Mobil: 90972442

Lia, 
Hussjef;  Espen Stensrud

Mobil: 48063998

Roa, 
Hussjef; Liv Sandvik

Mobil: 41291347

Støa, 
Hussjef; Hege Støre

Mobil: 90142548
Høgda, 3C og 3E

Hussjef; Dag Nymoen
Mobil: 90531184

 

Norda, 6C og 6D
Hussjef; Pia Kristensen Moe

Mobil: 91767261

4C og 4D
Hussjef; Mariellen Thonsen Larsen

Mobil: 90745193

Mobil: 92409909

Hussjef; Nina Olkvam
Mobil: 92800646

Åsly,
Redaksjon: 47755332

Sykestue: 

Hvem bor hvor



Rekordstort antall tannlegeforeldre

Nærmere 70%av de voksne som deltar på turen i år 
er tannleger, tannlegesekretærer eller jobber med 
tannkrem og tannbørster.
I en undersøkelse gjennomført 
av Løren skole har det kommet 
frem at tannhygienen ved skolen 
har vært mangelfull og at skolen 
fra nå av skal innføre obligator-
isk tannpuss rett etter storefri. 

Nytt av året er at all maten vi skal spise på Hudøy, er san-
ket eller fanget på øya. Blant høydepunktene er marinerte 
skogsnegler, kokte paddelår og grillede torsketunger.

Menyen i informasjonsskrivet er dessverre feil:

Slutt på pølser og 

burger på Hudøy

-Det blir verken pølser, hamburger 
eller taco på Hudøy i år, bekreft er 
matsjef Endre Berge.- Det blir 
miljøvennlig, kortreist mat. Alt er 
fanget og funnet på Hudøy. Det har 
vært krevende å få det til, men vi ser 
fram til en næringsrik og smakfull 
meny, sier Berge.

Den største utfordringen var å fi nne 
en delikatesse til fest mid dagen 
tirsdag. Løsningen dukket opp når 
snøen forsvant, sier Berge.

- Vi var så heldige å fi nne en død 
elg. Den må ha kommet seg over på 
isen om vinteren. Den skal helgrilles 
tirsdag, sier Berge, og får vann i 
munnen.

- Er det ikke noen helserisiko ved å 
spise råttent dyr?
- Nei, det gjør kjøttet bare mørt og 
fi nt. De grønne delene av dyret har 
vi skåret bort, så det er bare å grille 
på litt høy varme, sier Berge.

En annen viktig sak som er nytt av 
året er at vi har lagt et eget heft e 
med oppskrift er i hussjefpermen. 
Her kan man få gode råd på hva 
man kan lete etter på øya, om det 
skulle bli lite mat, i tillegg til en 
oversikt over alle spiselige ingredi-
enser på øya, avslutter Berge.

Illustrasjon fra 
oppskrift sheft et i 
hussjefpermen.

Høydepunkter 

fra menyen

 Grillede sjøpølser i nøttetre-
bladlomper
 Svarte skogsnegler gratinert i 
urter 
 Paddelår
 Sprøstekt Pinnedyr à la Knerten
 Lun gjørmefondant
 Blæretang og løvetannsalat med 
mauregg
 Krabbesuppe
 Pinnebrød
 Festaft en tirsdag: Grillet hist-
orisk elg med regnvannsaus



Årets Hudøylåt
... er Michel Telos  “Ai Se Eu Te Pego”.

Da er det bare å begynne å lage ny tekst og øve 
eventuelle dansetrinn!
“Nossa, nossa
Assim você me mata
Ai, se eu te pego,
Ai, ai, se eu te pego

Delícia, delícia
Assim você me mata
Ai, se eu te pego
Ai, ai, se eu te pego

Sábado na balada
A galera começou a dançar
E passou a menina mais linda...

Opplegget prøvekjøres i løpet 
av Hudøyturen for å kunne 
observere og analysere barnas 
tannvettvaner.
Hudøystyret har gjort sitt 
beste for at det er minst 4 
voksne med tannlegeerfar-
ing på hver koloni. Disse  kommer selvsagt til å påse 
at tannpuss utføres jevnlig og at godteri og andre 
søtsaker(bl.a. Nugatti)forbys.

Jeg gruer meg til myggestikk, men 
gleder meg veldig til å ligge borte. Og 
så er jeg spent på  å se hvilket hus vi 

skal ligge på i år. - Dorthea (3D)

Jeg gruer meg mest til å ligge 
borte, for det har jeg ikke 

gjort før, men jeg tror det blir 
mest gøy. - Sonija (3D)

I år er det første gangen jeg 
drar til Hudøy, så jeg vet 

ikke helt hva jeg kan glede 
meg eller grue meg til. 

- Abbi (5D)

Grugleder du deg til Hudøy?

Jeg gleder meg til å kline. 
Tulla! Det blir gøy med vannkrig, 

fotball, bading, godtebord. Og være mye 
med pappa. Tulla! Jeg gruer meg ikke 

til noe. Helt sant! - Sigurd (5c)

Jeg gleder meg til å fiske 
krabber. Jeg lurer på om 2. klasse 

får to traktorturer siden 1. klasse ikke 
skal være med. Blir det for kaldt, 

bader jeg ikke. - Viggo (2b)



Hvert år er det super gøy på Hudøy. Vi 
bader, fisker krabber, har vannkrig og mye 

mer! Det er alltid masse gøy og finne på. 
Jeg gleder meg ekstra mye til i år, fordi 

7.klasse skal vekke og skremme 6.klasse. 
Vi skal også døgne! Det blir også litt trist 

og rart å være på Hudøy for siste gang. 
Jeg kommer til å savne Hudøy kjempe-

masse! Håper alle sammen på Løren får en 
kjempe fin Hudøy opp levelse i år! Pass på 

at Kaptein Krok ikke tar dere!
Helene 7B

Det var i 6.klasse, vi var livredde for at 
7.klasse skulle komme og tulle med oss. Vi 

visste ikke når de skulle komme, men etter at 
de ikke kom de fleste dagene, så visste vi at de 
skulle komme denne natten. Det var noen som 

var så heldige som ikke sov i sovesalen som 
de andre, fordi det ikke var plass. Så de fikk 

et rom som egentlig er for de voksne. De som 
sov i det rommet var Emma, Victoria, Martine 

og Malin. Natten nærmet seg og ro i salen, 
det var det ikke. Men hva som skjedde der de 

andre fire jentene var, det vet vi ikke. Vi falt 
helt i søvnen. Jeg drømte... så hørte jeg lyder 
i ‘’selve drømmen’’.  Det var rare pipelyder og 

hornlyder og tut-tut-lyder. Jeg våknet, jeg så 
mange bein. Siden jeg var helt trøtt så var jeg 

ikke ‘’helt med’’ på hva som skjedde. Så kom 
jeg på at jeg var på Hudøy og ikke hjemme. 

Og at jeg gikk i 6. og vi skulle bli tullet med av 
7. Så det eneste jeg gjorde var å legge meg 

under dyna. 

Dette skjedde i 5.klasse. Vilja, 
Aurora, Emma, Malin, Martine 

og jeg var på vei hjem fra en 
skogstur. Vi var slitene, og ville 

raskt hjem. 
Det skjedde ikke.

-Det er ganske rolig i skogen på 
kvelden, sa Vilja.

-Enig, svarte alle de andre.
Plutselig hørte vi en lyd. Noe 

som raslet. Så sa Aurora:-Tenk 
om den grønne mannen sitter 

bak det huset der?
-Vi går og ser, kom det fra Martine.

Det viste seg at den grønne mannen faktisk satt bak 
der. Han satt litt gjemt, bak en busk, med en gren 
foran ansiktet. Han var klar til å løpe. Da vi kom, 

stakk han.
Alle fikk lyst til å klemme han, men han er jo så sky.

Vi lokket han til oss ved å spise blader, for og vise at vi 
ville gjøre hva som helst for å få han til oss.

Han gav oss hele tre klemmer, og vi fikk masse bilder. 
Derfra løp vi til avisen.    

Lydia Øfs   Nesje, 7c

Mitt morsomste hudøyminne var da jeg gikk i 1.klasse.  Vi var på tur i 
skogen også kom vi til kjærlighetstreet. Det som er spesielt med kjær-

lighetstreet er at det er et stort hjerte midt på treet. Så spurte noen av 
foreldrene om noen tørte og kysse siden det var kjærlighetstreet. Og 

jeg sa Ja, også sa Markus Ja også kommer han opp på stubben der jeg 
står.Så blir det helt stille. Plutselig sier en på trinnet “Kyss” og så sier 

alle det. Tilslutt kysser vi. Og etter vi hadde vært ved kjærlighetstreet å 
kysset, da vi kom 
tilbake ble jeg og 

Markus kjærester.
Det var mitt mor-
somste hudøym-

inne!
Av Malin Korslund 

Fredrikssen



Det var en soldag, jeg, Simon, Markus og Joachim dro 
til redaksjonen får invitere 6 klasse til vannkrig. Når 
vi kom til redaksjonen skrev Simon en invitasjon til 6 

klasse om  vannkrig dette ble skrevet, PS: Vi inviterer 
6 klasse til vannkrig klokken 15:00 hvis dere ikke kom-

mer, er dere feige. Det vi skrev kom på avisa med et 
bilde av oss. Neste dag, det var en overskyet dag men 
vi ga ikke opp, vi gjøre oss klare til vannkrig. Klokken 

er 15:00 Markus og Joackim dro til redaksjonen
for å se om de kom. Flaks at alle hadde med seg bra 

vannpistoler og vannballonger.Joackim og Markus 
kom spurtene tilbake og ropte ”de kommer, de kom-

mer”.
Jeg løp opp til huset der vi bodde, der så jeg Tobias 
og Adi. Ja sa ”kommer dere eller ikke” de sa ”nei vi 

vil ikke bli våte som idioter”. Jeg løp ned, vannkrigen 
starta alle kjempa unntatt Tobias og Adi. 

Alle var delt i tre grupper, den ene var gjørme gruppa, 
den andre var vannpistol gruppa og den siste gruppa 

var vannballonger. Frode kom med barnslange og 
spylte alle ned, og til slutt VI VANT KRIGEN.

Xhelal Jurushi

Neste dag snakker vi om det 
som skjedde. Så forteller 
Emma om hva som skjedde 
med henne siden hun var i det 
andre rommet. Vi satt spente 
å skulle høre.  ‘’Jeg sov søtt, 
så hører jeg den lyden, hva 
det var det vet jeg ikke. Jeg 
trodde det var brannalarm, så 
som vi hadde øvd på løp jeg til 
jentesalen på vei til brannsklia. 
Jeg går inn døra, så står alle 
7.klassingene å ser på meg, 
og ikke lenge etter de har sett 
meg tar de fram knekkebrødet 
og kaster det på meg! Som 
vanlig fikk jeg latterkrampe av 
historien!

Sonia El Boumlali

I fjor visste vi alle at 7.klasse (nå 8.klasse) skulle komme med bråk og støy, 
for å vekke oss! Emma og Victoria (oss) var veldig redde og usikre på når de 

skulle komme. 
Vi hadde fått beskjed om at alle måtte ligge i hver sin seng. Men da kvelden 
kom, og alle sov tungt som stein, skal ikke se bort i fra at noen snorket også, 
kom Emma tuslende i sin gode pysj med pute under armen på vei til Victoria 
sin seng. Hun gikk stille og rolig så hun ikke skulle bli oppdaget.  Der lå vi og 

hvisket og lurte på hvilken dag de skulle komme. Vi begge to var veldig redde, 
og så ut som to små ugler, som holdt vakt. Dette gjentok seg hver kveld, 

utenom den siste! Kvelden før var 
de en liten tur innom, med bråk 

utenfor huset. Det var ikke mange 
som våknet, men foreldrene 

hadde bilder som bevis dagen et-
ter. Da var vi letta og sikre på at 

det var alt de skulle gjøre. Derfor 
lå vi “trygt” i våre egne senger, 

siste natta. Noe vi angrer på!
:) HUDØY!! 

Av Emma Edvardsen

Dette minnet er 
ikke så mye om 

meg selv, men om 
en annen og noe 

som skjedde på 
hudøy. 7.klassa da 

skremte 6.klassa, 
vi som er syvende 
nå, på natta. Det 
var ikke alle som 
skjønte helt hva 

som skjedde for å si det sånn.
Det var Hudøy i 2011, den siste nat-
ten da syvende skulle skremme oss. 

Jeg personlig våkna ikke med en 
gang. Det var masse lyder, knekke-
brød- og flatbrødsmuler på gulvet. 
Syvende hadde med seg noen tute-
horn som bråkte noe inn i hampen 
mye. De tuta på horna ganske mye 

og lyden var veldig høy. Lydene 
hørtes litt ut som en flyalarm. De 

kunne også høres ut som 
et stort dyr som brølte 

ganske høyt.
Jeg gikk ut til noen som 

sov på et annet rom og går 
inn. Der ser jeg Victoria 

ligge sammenkrøpet som 
en søppelsekk under dyna! 
Jeg spurte hva som hadde 

skjedd og hun svarer litt 
redd og morsomt: -Jeg 

trodde det var krigsala-
rm!!!

Når hun sa det lo jeg 
skikkelig lenge, og ler fort-
satt av det den dag i dag. 
Det var UTROLIG komisk. 

Det minnet kommer jeg 
aldri til å glemme fordi det 

var så sinnsykt morsomt!
Av Marte Søberg Olsen



Hvor mange ganger har du 
egentlig vært på Hudøy, Astrid?
Vet du hva, jeg har faktisk vært 
på Hudøy 12 ganger. I år blir 
den 13. gangen jeg er med! 

Vil det si at du var med på den 
aller første Hudøy turen?
Ja, det var jeg, i 1999. Da var 
jeg med på å planlegge den 
første turen til Hudøy, og siden 
har jeg vært med på alle turene 
dit. Jeg er faktisk den eneste på 
årets tur som har vært med alle gangene.

Da må vi vel kunne si at du er en slags Hudøy veteran da??
Ja, helt klart. Jeg er Hudøyveteran og gleder meg like 
mye hvert eneste år!

Hva er di   aller fi neste minne fra Hudøy?
Jeg klarer ikke å plukke fram en enkelt opp levelse. Hvert 
eneste år er fantastisk. Jeg opplever fl otte ting hver gang 
og har med mange fi ne minner hjem fra hver eneste tur.

Hva gleder du deg aller mest  l på denne turen?
Det er veldig vanskelig å si ... Jeg gleder meg til alt, men 
hvis jeg skal plukke ut en ting må det være å stå på bry-
gga å ta i mot den første båten med barn. Det å se all den 
forventning og glede som lyser ut av dem er helt magisk.
   
Har du noen gode  ps for en vellykket tur?
Det beste tipset jeg kan gi er at alle, både barn og voksne, 
må slippe seg løs og kose seg sammen. Dette er 5 dager 
uten forpliktelser og denne tiden skal man bruke på å bli 
kjent med mange nye mennesker, være barnslige og leke 
sammen. Rett og slett bare kose seg og ha det gøy!!!!
   
Tror du at kaptein Krok har gi   opp jakten på Lørenbarna, 
Astrid?
Han gir aldri opp! Han prøver seg hvert år og er like dum 
hver gang. En ting er sikkert, oss blir han aldri kvitt!! Det 
å være på Hudøy er en så fantastisk opplevelse at det ikke 
kan beskrives, det må oppleves, avslutter en entusiastisk 
og veldig spent Astrid.

Astrid er alltid med! Tidtrøyte

Steinalder quiz

1. Hvilke av disse dyrene fantes her i landet 
i steinalderen?
a) Hest b) dinosaur c) mammut d) hund 
e) vill svin f) nesehorn

2. Når var steinalderen?
3. Fikk  man hull i tennene i steinalderen?
4. Hva fanget man med en lystergaff el?

a) fi sk    b) blåskjell   c) nesehorn
5. Hva ble det arkeologene kaller fl in  le-

kker brukt  l?
a) kniver   b) pyntesaker   c) brusåpner

6. Hadde de sko i steinalderen?
7.  Når begynte folk å bygge og bo i hus?

Gratulerer 

med dagen til 

Aurora i 5C! 



Finn de skjulte byene i 

teksten

1.  la det bli mellom oss
2.  bare kje   og ingen ros lover jeg
3.  skal Oppland ha marked i år?
4.  Alle trodde han var død for lenge 

siden
5.  Hvis du ber generalen om det, sier han 

nok ja
6.  Sorgene lar vi komme som de vil

VANNRETT:

2. rektor
4. gleder vi oss til
6. sjørøverkapteinens kjæreste
7. lite insekt som stikker
12. hus på øya
13. sitter vi ved
15. etternavn på sjørøverkaptein
16. kan fi skes
18. må alle 2.-4. klassse ha med
19. fi nnes ikke på øya
20. farge på hjelpsom mann

LODDRETT:

1. navn på Margrethes kaptein
3. treslag
4. blomst
5. løa-leder
8. spises på en fest
9. ballspill
10. natursti
11. krabbeagn
14. transportmiddel
17. pysete sjørøver
19. gjør vi i sjøen

Løsninger fi nner du kanskje på veggen på Åsly:)



SPORTENSPORTEN
Hudøynytt følger EM i fotball
Europamesterskapet i fotball 
er i gang, og Hudøy nytt 
gir deg resultater og ferske 
oppdateringer fra kampene 
som spilles. Norge deltar 
dessverre ikke i mesterska-
pet som spilles i Polen og 
Ukraina, men vi følger med 
hvordan våre naboland Dan-
mark og Sverige gjør det!

Guiness world of 
records
På Hudøy settes det daglig 
mange rekorder av ulikt slag. 
Størst – minst –fl est - lengst 
høyest - kortest, osv osv. 

Hudøynytt ønsker tips om reko-
rder som er satt på Hudøy. Kom 
gjerne innom oss på Åsly for å 
vise oss! 

Er du ”Dagens idrettshelt”?
Har du gjort en prestasjon på Hudøy i løpet av dagen som andre har 
lagt merke til, så kan DU bli ”Dagens idrettshelt”. Hudøynytt kårer 
hver dag en idrettshelt, og vi trenger tips til redaksjonen på hvem 
dette kan være og hvorfor akkurat denne personen fortjener tittelen.

Følgende kamper spilles lørdag 9.juni:

Nederland - Danmark

Tyskland - Portugal

Baderegler
1.  Alle elever i 1.- 4. klasse skal ha på seg redningsvest når de 

befi nner seg nær sjøen eller i sjøen.
2. Alle elever i 5.-7. klasse må ha levert skri  lig  llatelse  l å 

bade uten redningsvest.
3.  Elever som skal oppholde seg ved sjøen skal ha med seg 

minimum en voksen fra eget hus.
4. Ved bading: 2 voksne for inn  l 15 barn.

Mobilforbud på Hudøy
Det er ikke lov for barna å ha med mobil på øya. Det er heller ikke 
lov med DS, Gameboy, iPod, iPad eller andre typer 
elektroniske spill. Hvis du likevel har med deg noe av de  e kan du 
levere det  l en av de voksne som kan passe på det, slik at det ikke 
faller i hendene på Kaptein Krok

Vi takker Copycenter for lån av printer 
og ikke minst trykk av dette nummeret 
av Hudøynytt!


