
HUDøY-NYTT

– Pell dere vekk
Selvsikker Krok møtte refstadbarna:

Else på nippet til å gi opp Hudøy

Avisen som ikke egner seg som dopapir l Unike utgaver hvert år l  5 dager i juni
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Hudøy 2014 – time for time

For akutt transporthjelp 
kontakt transportsjefen:
 Dag 90531184

TRANSPORTINFO

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!

Dagens viktigste nyheter
zKrokodille rev mann (52) ut av båten (Dagbladet)
z Han rømte fra gamlehjemmet for å  

markere D-dagen (VG)
z Se John Arne Riises luksusgarderobe (VG)
z Mindre is gjev førre sel (Nationen)
z Asteroide på størrelse med en fotballbane  

passerer jorda i morgen (Dagbladet)

Et par Harry Potter-briller i årets første 
utgave av Hudøynytt har allerede skapt 
bølger på sjøen utenfor Hudøy. Da Kap-
tein Krok fikk se seg selv ble piratus-
lingen så sint at han sendte følgende 
melding til redaksjonen:

«Hva i salte og paddehatter har dere 

gjort med bildet av meg! Det blåste en 
avis ommbord på skuta mi, og salte kyl-
linghjerner og huttetu så sinna jeg ble 
da jeg så at dere har gitt meg briller. Jeg 
har nemlig nylig hvert i Sveits og tatt en 
amtokrafftig kjedereaksjon på øynene 
mine, så nå trenger jeg ikke noel lapp 
over øyet lengre! Padderedaksjon, dere 
ska kjølehales og bli krabbemat som ad-
varsel om at INGEN KØDDER MED KROK. 
Jeg er på vei mot dere så det så.»

Redaktør Marian Seiergren tar trus-
selen med ro:

- Hvis han prøver seg, skal jeg love at 
han ender opp som Kroken på døra.

Truer Hudøynytt

UTSLITT. Busslistesjef Gøril 
etter at alle store og små er 
trygt plassert i bussene. Hel-
digvis snorker hun ikke...



Nyheter

Varm velkomst
Avreisen og vinkingen fra 
foreldre og småsøsken på Ref-
stad skole virket allerede som 
eldgammel fortid, da bussen til 
klasse 2D rullet inn på brygga. 

Bussturen ble fordrevet 
med lesing av Hudøy-Nytt, og 
store forventninger til bading, 
leking, fotballcuper og ram-
pestreker. Sjokknyheten om 
Kaptein Kroks nye og snedige 
plan for å snappe Hudøy fra 
Else og barna, gjorde at det 
ble speidet ekstra iherdig etter 
kapteinen og hans kumpaner 

på turen over fra fastlandet.
Rett før båten «Margrete» 

klappet til kai, dukket Kroks 
fartøy plutselig opp, som fra 
løse lufta opp. Barna viste at de 
ikke kommer til å gi seg uten 
kamp. Krok prøvde som vanlig 
å true barna til å reise hjem til 
Refstad igjen. 

Da varmet Astrids åpne 
armer og en smilende generals 
velkomst desto. Det var tuse-
ner på tusener av koz&klemz 
da førstereisguttene og jentene 
kom i land. 

462 barn - og ganske mange 
voksne – er på plass på øya.
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Dagens spørsmål 3. trinn

Hva var 
mest  
gøy den 
første  
dagen på 
Hudøy?

Kaia, Frydenlund: 
Vannkrig, fiske krabber, møte Krok på båten.

Laetitia, Frydenlund:  
Vannkrig, få vannsprut fra bølgene på båten.

Ada, Østråt: 
Bade, lese Hudøyavisa og 

få T-skjorte.

Jenny, Østråt: 
Vannkrig, hoppe i vannet,  

bade og få nye venner.

Cora Min, Østråt: 
Det beste i dag var å 

hoppe fra brygga, vøre  
sammen med venner og 

ha vannkrig.

Mira, Østråt: 
Dele rom med venner, bade 

og kikke på guttene.

 Petter, Østråt: 
Vannkrig med 
Frydenlund.



Dagens spørsmål 6. trinn

Hva  
tror du 

syvende 
klasse  
finner  

på i år?

Arin, Norda: 
De kommer til å lure oss på en eller annen 
måte, f.eks. lage kake til oss og så sier at 

vi ikke får likevel. 

Tobias,  
Norda:

Kanskje de gjør noe 
som i fjor, da sjette 
ble vekket til full-

månefest.

Emil J, Norda:
Jeg tror de kommer og vekker oss og lager fest.

Mille, Norda: 
Vannkrig, og så kommer 
de med godteri etterpå.

Alannah, Norda: 
Jeg tror de kommer til å 
døgne, og så ordner de 

fest og vannkrig.

Julia, Norda:  
Noe morsomt – litt som i fjor da de kom 

med traktor og høyttalere og spilte musikk.

Solveig, Norda:  
De kommer sikkert om  

natta og lager en 
skikkelig fest.
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Else og  
Fjøspønkerne   
kapitulerer

KrinkeliKROKer

Else gir nå opp Hudøy, og 
sier at hun og Fjøspønkerne 
forbereder seg på å evaku-
ere øya. 
– Om Krok gjør alvor av trusselen om å 
legge frem dokumentet som viser at Hudøy 
er dansk, betyr det slutten på barnelatter 
på øya for all fremtid, sier Else resignert.

Klar til å evakuere
Allerede i løpet av søndagen vil Else ta 
med seg gjestene sine, de optimistiske 
Fjøspønkerne, rundt på Hudøy for å 
informere refstadbarna om at leken er 
over. Hun sier at alle refstadbarn må være 
forberedt på å forlate øye på sinnsykt kort 
varsel.

– Som alle oppdaget da de kom med 
båten, er Krok allerede kommet frem til 
Hudøy. Når han legger frem dokumentet 
som viser at øya er dansk, er det slutt, sier 
Else nedbrutt. 

Hun er også bekymret for hvor 
Fjøspønkerne skal gjøre av seg om de må 
forlate Hudøy nå. 

–De har jo alle sluppet ut av fjøset for 

sommeren, og melkeruta hjem igjen går 
ikke før til høsten. Det har ikke lykkes 
Hudøynytt å få en kommentar fra noen av 
Fjøspønkerne, da de var reist til seters for å 
gjøre seg fete da avisen ringte.

Krok vil legge frem bevis
Fra sin fremskutte og usynlige piratbase på 
Fosforøya sier Krok til Hudøy-Nytt at han 
snart og relativt umiddelbart vil legge frem 
de avgjørende bevisene på at Else ikke kan 
eie Hudøy. 

– Da er det meeeeeeget kort vei til en 
piratstøvel i rompa for de ekle barna, sier 
han

Rokker ved grunnleggende verdier
Interesseorganisasjonen «Barnslige voksne 
på Refstad og Risløkka» sier at de reagerer 
med seriøs furting dersom Krok gjør alvor 
av planene sine. 

– Vi vil dessuten trolig også rekke 
tunge, sier daglig leder Mysulf Latterlie til 
Hudøy-Nytt. 

– Hudøy er en hjørnestein i all voksen, 
barnslig aktivitet i området vårt og det vil 
være et latterlig stort tap om vi og barna 
våre ikke kan være der mer, sier han.



KrinkeliKROKer
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Mat

FØRSTERS: Det tok ikke tredjeklassingene Vetle og Olav på Østråt mange minutter å 
finne årets første østers.

SØSTERS: Ashly og Michelle fant ni østers sammen og de ble dermed de som fanget flest 
østers.

Skjellden fangst

Uten vannskrekk. Sigrid og Tyra i 
syvende var årets første badere, og 
fikk dermed være med på bilde. Ifølge 
målinger utført av vannetaten på Hudøy  
skal temperaturen i vannet ha vært 18,5 
grader.

Det er funnet perler i strandkant-
en i nærheten av Østråt og Sletta. 
Det er sannsynligvis undervanns-
strømmer som har skylt dem i 
land. Lokale fiskere mener at de 
kan stamme fra skipet til Kaptein 
Krok som sank for mange år siden. 
De er også helt sikre på at det 
finnes flere perler å finne.

De første perlene funnet



500 g spaghetti
Ca 20-30 østers (uten skjell) 
saften av 1 sitron
100 g smør
4 fedd presset hvitløk
Blad- eller kruspersille
chili (valgfritt)

1. Kok opp pastavann med 
litt salt, gjør klar alle 
ingrediensene og når vannet  
fosskoker har du i pastaen.

2. I en stekepanne bruner du smør med 
hvitløk, ha i østersene og fres dem 
raskt i hvitløksmøret. Ha i hakket 
persille og sitron. 

Kultur  

STØRSTERS: Erika på Sletta viser stolt fram 
Hudøys største østers, som hun og Helene 
fant i vannet nedenfor Sletta. 

TØRSTERS: Hudøy-Nytts reporter Gunn 
klarte ikke å la rekordøstersen ligge i skjel-
let, men måtte ta en skikkelig smak. – Den 
var stor og moden, sier modige Gunn.

… kan bli en en god middag
Pasta med østers. 
(4 porsjoner)

3. Ta ut østersene og la væsken koke inn, 
salte og pepre etter smak.

4. Nå skal spagettien være ferdig, sil av 
og ha pastaen i sausen sammen med 
østersene, rør sammen og server.

En sort pose med ymse innhold 
ble overlevert fra Kaptein Krok 
lørdag. Posen kan fås utlevert i 
redaksjonen mot detaljert beskriv-
else av innholdet. Uavhentet pose 
tilfaller redaksjonen.

En sykkel fra Åsly er borte. Finnes 
den fremdeles på øya kan den 
leveres tilbake til redaksjonen som 
er motvillig avhengig av  
fremkomstmiddelet.  
Transportgjengen har gjort en 
kjempejobb ved ankomst til 
Hudøy. Foreløpig er det kun en 
bag og en sovepose som savnes. 
Soveposen kan leveres i redak-
sjonen da den også inneholder 
viktige digitale hjelpemidler....

I dag gratulerer vi Tord og 
Ingvild på Stranna/Vika.

Tapt og funnet

Tapt og ikke funnet

Bursdags-
hjørnet



Første dag

Barna krevde ny  
brannøvelse
1 minutt og 57 sekunder 
brukte de 41 andreklassingene 
på Sletta på å komme seg ned 
de bratte brannutgangene. 

I det alarmen gikk i huset, 
sto alle som oppholdt seg i 
nærheten i akutt fare for varig 
hørselsskade. 

Men de høyfrekvente hvii-
iinene hindret ikke barna fra å 
sette fart ned mot madrassene 
og fedrene som ventet nede 
på plenen. Så snart alle var 
ute, kom et kor med et høylytt 
krav: En gang til! En gang til! 

Hussjef Laila rakk knapt å si 
ja, før hordene sprang inn og 
gjorde seg klare til en ønskere-
prise. Så var det på’an igjen …

Rekordrask evakuering på Sletta

Fortreffelig traktortransport. Lia-barna heiet på Den grønne mannen av full hals, da de allerede første kvelden ble tatt med på den 
tradisjonelle traktorturen. Roen hadde nesten senket seg på sovesalene da traktorene tutet barna ut av bingene, og i bare pysjen gikk 
turen øya rundt. Mellom busker og kratt var det mulig å få et glimt at Den grønne mannen, som neppe noen gang har fått mer lyd til sine 
krumspring enn i år. De aller fleste ble vettskremte, «Jeg skvatt også skikkelig da han kom med et av sine spretthopp», sier Preben i 2D.
«Det var … veldig høylytt», smiler mammaen Anne Bente, som fikk sitte på med jentetraktoren.



Hudøynytt har snakket med  
turneringsleder Jan Petter og aktiv-
itetssjef Linda.
H: Jan Petter, dette er tredje år på rad 
som turneringsleder for det prestisje-
fulle oppgjøret mellom 5. til 7. trinn. 
Hva kan du si om trofeet i år?
JP: Det blir som tidligere, det elskede 
brettet med duggfrisk og kald Coca 
Cola. Det er for øvrig gjemt på hem-
melig sted og strengt bevoktet etter 
hendelsen for et par år siden. Da ble 
premien plassert hos redaksjonen og 
i løpet av natten forsvant innholdet i 
boksene på underlig vis …
H: Hvorfor er det ikke turnering for 
2. til 4. trinn?
L: Vi oppfordrer alle foreldrene på 
2. til 4. trinn til å arrangere turnering 
mellom husene. De er mange og ekstremt gira!
H: Nå er det jo VM-feber, hvordan er det med fotballfeberen på Hudøy?
JP: Den er god og varm. Jeg skulle egentlig vært i Brasil nå, men Linda satte 
ned foten og sa at dette er viktigere, noe jeg er enig i. 
H: Det går rykter om et helt rått pauseinnslag, kan du si noe om det?
JP: Ikke noe mer enn at jeg har en fremtredende rolle, he he.
H: I år er det visst noen fryktelig gode spillere på syvende trinn. Er det 
helt opplagt hvem som vinner?
L: Nei, vi har et supert system, litt som i golf hvor man har et handikapp. 
Vi ønsker jo også litt mer triksing og dribling i år og håper å se spillere som 
ligner på Mats Møller Dæhli. 
H: Ingen store turneringer uten straffer, hvordan tror dere det blir i år? 
Blir det avgjort med straffer?
JP: Jeg håper ikke det. Man helt eller syndebukk. Et år hadde vi en som ble 
helt sønderknust! Tror nesten fotballkarrieren hans endte her på Hudøy. 
Om det blir straffer, må det være Fair Play! Et år hadde vi noen litt for 
engasjerte foreldre, det ble ikke bare rødt kort men to av dem ble sendt 
hjem. I år blir det superbra, så ønsker vi alle velkommen til fotballkamp!

Sport

MÅRRA TRIMMMMEN. Bootcamp for 
alle voksne med 40-årskrise på Lia 
hver morgen kl. 07.30-08.30. Vær ute 
i god tid.  Redaksjonen oppfordrer alle 
voksne til å delta på morgenjoggen 
klokken 05.00. Da deles avisene ut på 
alle husene. Hopp & Sprett (Hudøys 
nystartede treningssenter)

BUSS ER KJEDELIG. Det syntes Gir Rønne-
stad på Roa og arrangerte sitt eget Giro Di 
Hudøy sammen med Aslak Eriksrud, Espen 
Reinholt og Jon Efskind. Sistnevnte fullførte 
løpet til tross for punktering, velt og vond 
skulder. De syklet de 130 kilometerne fra 
Oslo på cirka fire og en halv time. 

Klare
til

kamp

Fotballturnering på Gjøabanen
Grunnspill
11.00 Høgda Killers (5)–Zalto ( 7)
11.12 Bukta Pigs  (5)–Norda United ( 6)
11.24 Norda Dream Team (6)–Ajax ( 7)
11.30 Salmiax (7)–Norda Giants (6)
11.48 Høgda Stjernene–Bukta Dogs (5)
12.00 Bukta Diablos (5)–Milo (7)
12.12 Norda Rangers (6)–Sunlight (7)
12.24 Lanos (7) –Norda FC
12.36 Zalto (7)–Norda United (6)
12.48 Ajax (7)–Høgda Killers (5)
13.00 Bukta Pigs (5)–Høgda Stjernene (5)
13.12 Norda Dream Team (6)–Norda Giants (6)
13.24 Salmiax (7)–Milo (7)
13.36 Bukta Diablos  (5)–Norda FC (6)
13.48 Bukta Dogs (5)–Sunlight (7)
14.00 Norda Rangers (6)–Lanos (7) 

4 beste lag ut fra poeng, dommerskjønn og mål-
forskjell til semifinale.
14.15 semifinale 1
14.30 semifinale 2
14.45 Grand Finale
Straffespark-konkurranse ved uavgjort.

Antall spillere:
5.klasse 7 + målvakt
6. klasse 6 + målvakt
7. klasse 5 + målvakt

Minst to av hvert kjønn på banen samtidig. Se-
kretariatet er eneveldig ved uenighet.  Utrolige 
premier!

Må det beste laget vinne! 



Rekorder

RASKESTE SKADEN. Thanusan på 4. trinn falt og fikk et skikkelig kutt i høyrehånda allere-
de før alle bager var på plass på Røa. Men  etter litt bandasjering var han klar for vannkrig.

PÅ STRAK ARM. Stå på to hender er det 
mange som har gjort. Helene på Norda tok 
utfordringen med å bare bruke én, og klarte 
det i tre sekunder. Ikke kjempelenge, men 
nok til å bli den første som som fikk en re-
kord godkjent utfra juryens nye strenge vur-
deringregler. I bakgrunnen vennene Marthe 
og Rikke, som snek seg med på bildet.

TUNGVEKTER. Ingen over, ingen ved siden. 
Dette er Hudøys lengste tunge, og den 
tilhører en hund.

GODT PÅKLEDDE. 
Lavrans og Truls 
på Roa er forelø-
pig dem med flest 
klesplagg på seg. 
Lavrans har sju buk-
ser og til sammen 
26 plagg på seg. 
Truls har hele tret-
ten overdeler og 26 
plagg på seg. Det er 
ikke varmt i det hele 
tatt, sier guttene. 

SMERTEFRI. Vetle 
på Østråt puttet åtte 
klyper i leggen. Der-
med fikk han plass 
på rekordsiden.


