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Hudøy 2013 – dag for dag

Redaksjonen er innlosjert på Åsly, ved 
siden av Sykestua. Her vil alltid en  

av oss sitte og vente på vitser,  
bilder, tegninger,  og rekorder, 

Og ikke glem at redaksjonen 
alltid kan bestikkes med kaffe, 

kaker, godteri og mat!

Gode råd. Astrid forteller Liv Runa, Silje, Jenny og Ada hvordan de skal ta rotta på Krok

Nå gleder jeg meg skikkelig til å reise 
ned til Hudøy! Du som leser dette, sitter 
kanskje i en buss og du er sikkert like 
spent som meg på hvordan det blir i år. 
Kanskje reiser du for aller første gang, 
da er det ekstra spennende. Nå blir 
det fem dager i sommerparadiset! sier 
Hudøy-general Rune Sjøhelle.

Hudøynytt: Du blir nå Hudøy-general 
for din andre skole. Hvordan blir det å 
være General for Refstad og ikke Løren?
Rune Sjøhelle: Som Hudøy-general er 
det viktigste å være en god general for alle 
barna som er med til Hudøy og Aldri et år 
uten… Hudøy!
H: Hva er det beste med å være General?
RS: Det er alltid mye å gjøre, superhektisk 
før turen og man blir sliten og litt lei. Men, 
når man er kommet ut på øya og har fått 
på plass alt og alt er klart, da er det aller 
beste å ta i mot alle barna som kommer! 
Alle er så spente og alle er så glade. Det 
blir mange nye bekjentskaper og det er 
fint å dra innom alle husene for å si hei 

og høre om alt er i orden. Er det noe som 
mangler, så fikser vi det! Det hender jeg 
blir overrasket. I fjor var det visst en pappa 
på 2. trinn som mekket fransk ostepai 
til alle de voksne på huset etter at barna 
hadde lagt seg. Den var ganske god.
H: Hva er det verste med å være General?
RS: Stå opp, helt klart det værste!
H: Før turen, må alle foreldre være med 
på informasjonsmøte på skolen. Hva er 
de rareste spørsmålene du har fått?
RS: Det vi holder på med kan være litt 
vanskelig å forstå for en som ikke har 
vært med, så det er ikke rart om folk stil-
ler spørsmål. Syns ikke noen er hverken 
rare eller dumme, forresten, vent litt, det 
var én som spurte om ungene spiste boller 
til alle måltidene. Selv om det er nesten 
sant, så blir det kanskje litt rart. Det blir jo 
sikkert kake også ;-)
H: Er det noen blodferske rykter fra 
Hudøy du ønsker å dele med oss?
RS:  I år blir et nytt hus tatt i bruk. Det 
blir til 6. trinn, men jeg vet ikke om det er 
elever eller foreldre som skal bo der. 

Generalen har ordet



Nyheter

Nugattiskandale!
Ved en feiltagelse ble noen av varene 
som skulle vært sendt til øya, blant an-
net alle de 600 boksene med Nugatti, 
forbyttet med varer som skulle til 
Tjøme aldershjem. 

Det betyr at 600 bokser med sursild, 
100 pakker gammelost og 50 glass 
sylteagurk er blitt sendt til Hudøy. 

Hudøy-nytt stakk innom alders-
hjemmet og fikk snakke med Ågot (87) 
som frydet seg stort over forbyttelsen. 

– Jag hadde ikke har smakt Nugatti 
tidligere, men har nå har jeg blitt skik-

kelig hekta på det brune 
pålegget, sier Ågot. 

Alle de 43 beboere på 
Tjøme aldershjem er kjem-
peglade for at de nå kan spise 
Nugatti på brødskivene hver 
dag de neste tre årene. 

Ågot håper elevene ved 
Refstad skole istedet vil kose 
seg med sursild på Hudøy-
turen. Sursild er det nest beste 
beboerne på Tjøme aldershjem 
vet om. 

Det har ikke lykkes Hudøy-
nytt å få en forklaring på feilen, 
men sjåføren av varebilen sier 
han så en mann med pirathatt 
luske rundt bilen. Har du tips om 
hvem denne mannen kan være, 
vennligst ta kontakt med Hudøy-
nytts redaksjon. 

Hudøy-nytt kan avsløre at det ikke blir 
Nugatti på brødskivene på Hudøy i år. 

«Legg en plan mot Krok»

Hva er det aller beste med å dra til 
Hudøy?
– Alt! Å komme ut på Hudøy, å kjenne 
lukta av sjø, å tenke på alle gode minner.  
Det er fantastisk bare å reise ut til øya. Og 
så får jeg gåsehud av glede når jeg står 
på brygga og tar imot alle de spente og 
forventningsfulle barna.
Hvordan startet Hudøy-tradisjonen?
– Det startet i regi av SFO i 1999, med 
omtrent 120 barn. Gradvis vokste arrange-
mentet, og foreldrene tok over. Tenk, i år 
er vi 667 personer som drar!
Har du noen gang vurdert å droppe 

Hudøy?
– Aldri i verden! Jeg har nedtelling 
sammen med barna hvert eneste år. I år 
blir det 16. turen for meg.
Hva er ditt beste tips for å få en fin tur?
– At alle er snille og hyggelige mot hver-
andre, og tar vare på de andre. Bry deg om 
de andre på huset! Da får alle det fint.
Hva liker du best å gjøre på Hudøy?
– Oppdagelsesturer i skogen og krabbe-
fiske med barna, det er veldig kjekt. Små 
ting man ikke kan gjøre hjemme. Å stikke 
innom de ulike husene og se hva som 
foregår er også gøy. Og så er det jo bare 

på Hudøy jeg kan lese et rykende ferskt 
Hudøy-nytt til frokosten.
Hva kan du ikke klare deg uten når du 
pakker til Hudøy?
– Myggspray og badetøy!
Hudøy har etter hvert fått veldig mange 
tradisjoner. Noen som er ekstra gode?
– Oliaden er alltid et høydepunkt. I tillegg 
er det jo både spennende og litt gøy at 
Kaptein Krok hvert eneste år prøver seg 
mot oss. Men vi er tøffere enn ham!
Ja, også i år har jo Krok pønsket ut en slu 
plan for å bli kvitt Refstad-barna en gang 
for alle. Kommer han til å lykkes?
– Jeg tror ikke det. Refstadbarna må takle 
Krok i år også. Vi får legge opp en slag-
plan for det!

Hudøy-veteran Astrid gjør seg klar for sin 16. tur. Hennes råd 
til barna: Gjør dere klare til å takle Kaptein Krok.

Jeg kan  spise Nugatti til jeg sier Godnatti
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KrinkeliKROKer

Else er

i vantro



Danskesjokk fra Krok

KrinkeliKROKer

– Hudøy er ikke norsk, og 
derfor kan ikke Else eie 
Hudøy. Barnas tid på øya 
er over! Det påstår Kaptein 
Krok. Han hevder å ha et 200 
år gammelt dokument som 
beviser at Hudøy fortsatt er 
dansk territorium.
Kaptein Krok, som for tiden befinner seg 
på en piratturnering i kjølhaling i Karibia, 
sier til Hudøynytt at Hudøy ved en feil ble 
glemt da Norge i 1814 ble skilt fra Dan-
mark og ble et eget kongerike. 

Ifølge Krok har han en dansk slekt-
ning som har kommet i besittelse av et 
dokument som beviser en gang for alle at 
Hudøy ikke er norsk.

– Konsekvensene er klokkeklare, 
sier Krok i et eksklusivt intervju med 
Hudøynytt. 

– Siden Hudøy ikke er norsk, kan heller 
ikke Else eie øya. Og siden Else ikke eier 
øya har hun heller ingen rett til å invitere 
snørrete Lørenbarn dit.

Da Hudøynytt opplyser Krok om at det 
ikke er Lørenbarn på øya i år, men at det 
nå er Refstadbarn som inntar øya, blir han 
et øyeblikk satt ut. Men han tar seg fort 
inn igjen. 

– Lørenlømler eller Refstadrakkere, de 
er like ille, glefser han, og utdyper: Det blir 
som å velge mellom jentefis og mammafis. 
Begge deler er like ekkelt.

– Barna skal vekk
Kaptein Krok lover at han umiddelbart vil 
sette seil mot Hudøy med kun ett eneste 
mål for øyet: Å en gang for alle å få kastet 
barna vekk fra øya. 

– Lørenpakk eller Refstadkrapyl, det 

spiller ingen rolle for meg, sier Krok. 
Han hevder at han selv og hans danske 

slektning har lagt store planer for Hudøys 
framtid. Disse hemmelige planene inklu-
derer på ingen måte snørrunger. 

– Barna skal vekk en gang for alle, slår 
han fast, tydelig fornøyd med sitt geniale 
kupp av det gamle dokumentet.

Sjokk og vantro
Else tror ikke sine egne ører når 
Hudøynytt overbringer henne nyheten om 
at Hudøy kanskje fortsatt er dansk.

– Det hjelper vel ikke å begynne å snak-
ke rart. Om dette er sant betyr det slutten 
for meg og barna på Hudøy, nærmest hvis-
ker hun, mens en tåre lurer i øyekroken. 

Else har denne sommeren fått besøk av 

en broket gjeng med slektninger som har 
det til felles at de alle er «Fjøspønkere». 

– De er en rar, men optimistisk gjeng. 
Likevel, det spørs om de kan hjelpe meg 
nå, sier Else med et bunnløst sukk …

– En sensasjon
På «Institutt for forglemmelser og histo-
riske tabber» sier forsker Unni Oon at det i 
bitte små kretser i 200 år har versert rykter 
om et dokument som viser at en norsk øy 
aldri ble overført fra dansk overherredøm-
me. Dette har imidlertid til nå blitt avfeid 
som tullball.

– Om Kaptein Krok nå har fått lagt de 
klamme hendene sine på dette dokumen-
tet vil det være intet mindre enn en sensa-
sjon, sier Oon. 

Hudøy ble glemt i 1814:

Tar en dansk en
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Dagens spørsmål 2. trinn

Hvordan 
blir det 
å dra på 
Hudøy 
for første 
gang?

Nicklas 2B:  
Jeg vet at det er mye mygg der og mye 

brennmaneter. Men at det gudskjelov finnes blader 
som kurerer myggstikk. Det viktigste er at kaptein Blåskjegg 

tisser i buksa. Den Grønne mannen bor der iallefall. Ellers tror jeg 
vi skal bade, fiske krabber, ha vannkrig og spise god mat.

Jeg gleder meg aller mest til å bli kjørt av tilhengeren 
til traktoren. Det har jeg hørt om.

Lise 2B og Tora 2D: 
Mest av alt gleder vi oss til bading

og krabbefiske. Og så skal vi finne den 
grønne mannen. Han bor i et tre, et tre 
med hull i som han kan krabbe inn i og 

gjemme seg. Og så skal vi ta med vannpisto-
ler, sånne store, så vi kan sprute på kaptein 
Krok,og på hussjefen. Hussjefen er en som 

passer på huset, og på barna. Derimot hater 
vi utedo, for da kan fluene kommer og kile 

oss i rompa. Toras pappa, Mads, 
er også «førstereis» og gruer seg 

veldig til den første natta.

Mathias 2B: 
 Jeg vet at Den Grønne 

mannen, Else, Kaptein Krok, 
Den Blå Ballerina og Arild bor 
på øya, og at det blir vannkrig 

     og godteribord. Jeg ser frem til å  
     leke, bade, og utforske øya. 

         Kanskje vi skal kjøre traktor, 
                 men jeg er ikke helt 

               sikker.

     Ylva 7B: 
Jeg synes det er ganske 

vanskelig å velge det beste 
minnet, for alt på Hudøy er jo så 

gøy! Det jeg gleder meg mest 
til på Hudøy i år må være 

bading, fest, være med 
       venner å rett å slett ha 
            det kjempegøy!  



Dagens spørsmål 7. trinn

Hvilket  
er ditt  

beste 
minne  

fra  
Hudøy?

Rasmus 7A: 
Jeg var på Hudøy for første gang i 4. klasse. 

Mitt beste minne er vannkrigen vi hadde i fjor. Jeg gleder meg 
til å bade og ha det gøy sammen med venner. Jeg vil alltid 

huske minnene fra Hudøy. Det er synd at dette  
er mitt siste år, jeg vil savne Hudøy.

Martine 7B:  
De beste minnene er vannkrig 

mot et annet trinn, bade og lage 
dans og tekst til sangen alle får. 
I år gleder jeg meg til å ha fest 

og bade.

Frida 7A:
Jeg har så utrolig mange minner fra Hudøy men det 

jeg husker aller best, er fra første klasse. Erik Solbakken 
fra NRK var på besøk, og skulle ha Superkviss for alle sammen. Han 

skulle ha to 1. klassinger og en 7. klassing på ett lag, og jeg var en av 
de to 1. klassingerne, og jeg måtte synge foran hele skolen!!!. 

Men som sagt, jeg har så utrolig mange minner.

Even 7C:
Mitt beste minne fra 

Hudøy var vel i fjor da jeg 
trodde 7. skulle komme og 

skremme oss, men heller ville 
ha en fest. Og forventningene 
mine er mye kos og fint vær. 
Men må ikke glemme at jeg 

forventer den beste turen 
nå som det er 

siste året.

Usman 7D:
Mine gode minner fra 

Hudøy er vannkrig, kake, Olia-
den, mat, dessert, Kaptein Krok 

og disco-festen som syvende 
klasse arrangerte i fjor – det  

var heftig gøy! Håper det  
blir like gøy i år.

          Shadia 7A: 
         Mitt beste Hudøy-
    minne var for 2 år siden 
 - da var jeg i femte - da vi 
 sang hudøy-sangen. Det var 
  første gang jeg sto på scenen 
  og det var faktisk det beste 
   noensinne! Ikke baredet, men 
      vi sang om hvor flott Hudøy 
         var, og det var det! Bare 
             håper at det blir det   
 samme også dette 
  året. 

          Amalie 7B:  
   Mine beste minner er traktorturen i første     
           klasse, den grønne mannen og Kaptein Krok-
showet. I år gleder jeg meg til å bade, være sammen 
med venner, overraske sjette klassen, Oliaden og 
  godteribordet. Det er trist at det 
               er siste gangen i år.



Det som har vært Kaptein 
Kroks hemmelighet i mange 
år er ingen hemmelighet 
lenger. I vannet rundt Hudøy 
og flere steder på Tjøme, 
finnes det østers – tusenvis 
av østers. 

Kaptein Krok har i alle år hatt østersene 
for seg selv og ryktene sier at han har kis-
ter fulle med perler. 

Hvert år finner barn perler på Hudøy, 
perler Kaptein Krok mener er hans. Dette 
gjør Kaptein Krok fly forbanna, og en som-
mer tok han perlekjedet til Else som hevn! 

Perlekjedet til Else var et fantastisk 
smykke med store svarte perler og et av 
de kjæreste smykkene hun hadde. Etter at 
Kaptein Krok tok smykket har Else vært 
svært ulykkelig, men stolt som hun er, 
viser hun det aldri.

– Det skal også finnes et gammelt skips-
vrak utenfor Hudøy, et av Kaptein Kroks 
første skip. Dette skipet var lastet med tu-
senvis av perler, men sank i en høststorm.  
Hvis man leter i vannkanten rundt øya, så 
finner man fortsatt perler fra skipsvraket, 
sier Per L. Eskinn som har fisket i havet 
rundt Tjøme i 50 år.

Hudøy 2013 – dag for dag

Nyheter

– Det ligger østers tett i tett

Perler har gjort Krok rik

Seniorrådgiver Eivind Skjellstrøm 
ved det Særskilt Kongelige Jakt-, 
Eim, Lukt og Lavvannsinstitutt 
(SKJELL) vasser på grunna i et 
sund ved Hudøy. Han må se seg 
godt om, for det er fullt av Stil-
lehavsøsters der han går.
Stillehavsøstersen kalles også japanøsters, 
gigaøsters eller dypøsters. Den kommer 
opprinnelig fra Asia, men er fraktet til 
mange steder i verden for å dyrkes. Det går 
rykter om at en dansk fyr tok de med til 
Norge for å dyrke frem perler.

Skjellstrøm anbefaler folk å spise Stille- 
havsøsters som ett av tiltakene for å bli 
kvitt den. Noen synes at østers smaker 
kjempegodt, mens andre synes at det 
smaker som salt snørr, noe det også kan se 
ut som.... uansett, det kan finnes perler i 
østers. Det må vel være en fin bonus!

SKJELL har meldt fra til De grønne om 
at et østersrev er i ferd med å bli dannet 
ved Hudøy, og det er enighet om at det er 
behov for både tiltak og overvåking. Lokal-
befolkningen kan være med på å hindre at 
østersbestanden tar overhånd..

– Typiske tiltak er rett og slett å plukke 
området rent for Stillehavsøsters. Kan-
skje barna fra Refstad skole kan gjøre en 
innsats? Det skjedde i Kvinesdal der en 
femteklasse gjorde en veldig god jobb. 
Østers er jo nydelig mat, og godt egnet 
for både sjørøvere og fastbeonde. De bør 
imidlertid dampes, kokes eller gratineres 
og ikke spises rå.

Når SKJELL nå forteller at folk må 
plukke og dykke etter østers, så er det 
faktisk noe av det verste Kaptein Krok har 
blitt utsatt for på lang tid, for Kaptein Krok 
mener at alle østersene er hans! Finner 
dere perler i østers så snurp igjen munnen 
og ikke si det til voksne.

Avslørt. Kaptein Kroks skjulte hemmelighet ble 
nylig avslørt for hele Norge på selveste Dagsrevyen. 
Kilder nær Krok sier piraten var særdeles lite glad 
for oppmerksomheten.

Hudøys
sorte  
gull



Kultur  

Årets idoler
Akkurat som i fjor blir hele seks ulike melodier å velge mellom. Når dere nå sitter på 

bussen kan dere høre på sangene, Aktivitetssjef Annike skal ha delt ut en CD per buss. 
Dermed er det bare å begynne å skrive tekst til én av sangene! 2 vers og 2 refreng.  

Hvert hus får framføre kun én sang på brygga, mest sannsynlig mandag.

I kissed a girl 
– Katy Perry

In the  
Summertime – 
Mungo Jerry

Wake me up – Avicii

The Fox – Ylvis

Get lucky – Daft Punk

Happy – Pharell Williams

Refstadbarnas Hudøysang

Mel. Norge i rødt, hvitt og blått..

Ja, Lørenbarna drar på tur
med buss og båt og joggesko
– til mygg og utedo!
til Hudøy, det er drømmen vår
– et kjempested på denne jord
– der fantasien gror.
vi spiller fotball vi bader og ler
koser oss masse, ja kan vi ønske mer?
Se der fisker en ramp ne’ ved vannet
med en voksen som passer godt på.
Kanskje kommer det krabber i spannet,
- eller finner den heller en tå??

Refreng ved flaggheis:

Ja, så heiser vi flagget til ære
- for den øya som vi syns er flott
det er her alle sammen vil være,
for på Hudøy der har vi det godt!!

Refreng ved flagghal:

Ja, nå står vi og må fire flagget
flotte dager på hudøy vi fikk
takk for nå, takk til alle for laget
Hudøy – neste år sees vi på nytt!

zz Hvorfor kan ikke jeg le når navlelo?
zz Hvorfor skal ikke jeg når bananskall?
zz Hvorfor kan ikke jeg brenne når Rembrandt?
zz Hvorfor kan ikke min katt ligge  
når telefonkatalog?
zz Hvorfor kan ikke jeg kysse  
når hele Norge har kyst?
zz Hvorfor kan jeg ikke se når genser?
zz Hvorfor kan ikke A være B når NRK?
zz Hvorfor kan ikke jeg synge når nasjonalsang?
zz Hvorfor kan ikke jeg falle når asfalt?
zz Hvorfor kan ikke jeg finne når elefant?
zz Hvorfor kan ikke jeg mekke når Max Mekker?
zz Hvorfor kan ikke jeg bokse når  
hermetikkbokser?
zz Hvorfor kan ikke jeg legge be når ABBA?
zz Hvorfor kan ikke jeg renne når deodorant?
zz Hvorfor kan ikke jeg dra forbi  
når klaustrofobi?
zz Hvorfor kan ikke jeg rive når rødrev?
zz Hvorfor kan ikke jeg be når Cuba?

Navlelo og NRK



Været

Regler

– Det må ikke bli en reprise på fjoråret. 
Trøtte barn som kom hjem, og nektet 
å legge seg i normal tid. Det ble jo bare 
slitsomt for oss foreldre som hadde vært 
hjemme i fred og ro i fem dager, sier leder 
i foreldreforeningen Opplagte barn, Mette 
Litén Morgenfugl.

Foreldreforeningens mål for 2014 er at 
alle barn fra Refstad skole skal komme 
hjem fra Hudøy uthvilt, opplagt og sol-
brune. 

Derfor har foreningen nå utarbeidet en 
fempunktliste som den sterkt oppfordrer 
til å ta i bruk ved årets tur. 

Morgenfugl er så sikker på metodenes 
effektivitet at hun garanterer at alle barn 
vil holde seg i ro i minst 12 timer.

1. Sovemedisin i desserten 
På Hudøy serveres det dessert hver dag 
etter middagen. Morgenfugl foreslår å 
drysse smakløst sovepulver blandet med 
melis oppå. Barna vil sovne i løpet av kort 
tid. Denne metoden vil fungere best i 
kombinasjon med metode 3, med mindre 
de voksne ønsker bæretrening.

2. Teipe alle barn fast etter håret
Maskeringsteip er rimelig, og enkel å 
fjerne fra håret så lenge det blir gjort i lø-
pet av 12 timer. Beregn god tid, sier Mette 

Morgenfugl, da barna erfaringsvis ikke er 
så glad i denne metoden.

3. Stilleleken fra middag  
til barna sovner
Så snart desserten er spist må alle barn gå 
til soveplassen sin, og stilleleken starter. 
Leken varer frem til alle barn har sovnet. 
Nattsjefene kårer vinneren.

4. Forbud mot kaker og godterier
Det mest effektive rådet er totalforbud 
mot kaker, saft og godterier for barna. Alt 
sukkeret gjør at barna ikke har lyst til å 
sove. Morgenfugl anbefaler at de voksne 
samler inn søtsakene, og koser seg med 
dem etter at barna har sovnet. Barna må 
ikke vite hva som skjer med godteriet 
fordi det kan gjøre dem så sinte at de ikke 
får sove. 

5. Justin Bieber synger  
«As Long As You Love Me»
Justin Bieber er sååå 2013. Låter som tid-
ligere var fete er nå så kjedelige at barna 
sovner. Dette er en siste utvei og må bru-
kes med omhu. Husk at det nok er noen 
barn som fremdeles liker artisten. Mor-
genfugl advarer om at disse barna ikke 
kommer til å sovne og vil kunne forstyrre 
de voksne i timesvis utover kvelden. 

Slik skal det soves

Lørdag 07.06
zPå formiddagen vil bli mye 

slitsom sol de aller fleste 
steder på Hudøy. Heldigvis 
vil det utover dagen komme 
lave tåkeskyer lokalt rundt 
Frydenlund og Østråt.  

zFlau bris, så svak at det rett 
og slett er pinlig, fra seint 
på ettermiddagen vest for 
Bukta. For det meste lettli-
vet  og tildels hyggelig vær 
de fleste steder.

Etter Hudøy-turen i fjor var mange barn trøtte i opptil en 
uke etter at de kom hjem. Foreldreforeningen Opplagte 
barn har tatt frem en liste på fem punkter som samtlige 
godnattsjefer oppfordres til å følge.

UNNI SOM TYGGER TYGGEGUMMI

Unni tygger tyggegummi.
Hele dagen tygger Unni
og når dagen så er over
tygger Unni mens hun sover.

Tyggingen tok slutt den dagen
da hun våknet, stakkars unge,
rød rundt munnen, mett i magen,
hadde tygd sin egen tunge.
Fra «Slemme barn» av Bjørn Ousland og Knut Nærum

Dagens dikt



Regler på Hudøy
1. Vi er snille og hjelper hverandre. Det vil si at vi viser hensyn og 

respekt for hverandre og vi snakker hyggelig til og om hveran-
dre

2. Voksne skal alltid vite hvor du befinner deg.
3. Det er ikke tillatt for barn å ferdes i og ved sjøen uten oppsyn 

av voksne. Barn i 2.-4. trinn må alltid ha på redningsvest i og 
ved sjøen. Gjelder også barn i 5.-7. som ikke gjennom påmel-
dingen har fått tillatelse fra foresatte til å gå uten.

4. Utestengning av enkeltelever eller mobbing – aksepteres 
ikke, i likhet med annen uønsket og/ eller ulovlig atferd som 
hærverk, vold, tyveri, rasistiske utsagn og handlinger, seksuell 
trakassering, sjikane på grunn av religion eller livssyn etc.

5. Røyking blant elevene er ikke tillatt.
6. Det er totalforbud mot alkohol og andre rusmidler på øya. 

Dette gjelder alle, både voksne og barn.
7. Hudøy er en duppeditt-fri sone. Barna får ikke lov til å ha med 

elektroniske duppeditter, det være seg telefoner, spill, iPod, 
nettbrett, kamera, m.m. Slike vil bli inndratt umiddelbart (og 
barna får dem igjen ved hjemreise). Vi har rikelig med leker og 
utstyr på øya. Det er ikke nødvendig å ha med eget. Dersom det 
likevel gjøres, er det på eget ansvar. Stiftelsen dekker ingen 
kostnader dersom slikt utstyr blir ødelagt (baller, vannpistoler 
m.m.).

8. Det er kun lov til å ha med godteri for inntil kroner 40,- som 
samles inn og brukes i felles godtefest. Annet godteri er ikke 
tillatt.

9. Det er ikke tillatt for barn å gå inn på soverom med den hensikt 
å skremme/vekke barn som sover.
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Hva er vel en Hudøy-
tur uten en masse 
rare rekorder? 

Selvfølgelig vil 
Hudøy-nytt også i år 
presentere de beste, 
nyeste og mest tullete 
rekordene.

Å putte klyper i 
nesen eller blåse opp 
ballonger var gøy i 
2013. I år vil vi ha NYE 
rekorder.

Smisking av redak-
sjonen og kreative 
rekordforsøk vil  
premieres.



Hvem bor hvor

zLørdag – Ankomst
zSøndag – 11.00 fotballturnering 5.–7. 

klasse på Gjøabanen. 2.–4. oppfordres til 
å arrangere fotball- eller annen turnering 
mellom husene. Hussjef vet mer.

z Mandag – Oliaden. Egne startlister blir 
distribuert på øya. 2.–4. trinn starter på 

Saghuset, 5.–7. trinn starter i Bukta. 
Starttidene varierer fra koloni til koloni, 
lag for lag.

z Tirsdag – Fellesgrill m/vennskapsbånd, 
fotballkamper voksne/barn og volleyball-
kamp, tidspunkt ikke avtalt enda.

z Onsdag – Hjemreise

Hudøy-
program
2014


