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Hudøy 2014 – time for time

KrinkeliKROKer

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!

Hudøys redningskartOliadens viktigste smisketriks
I dag er det Oliaden og den handler ikke bare om å 
gjøre det best mulig på stasjonene. Smisking er en 
avgjørende faktor for fremgang.
z Ha med ting med sukker i til dommerne. Alt innen 

gjærbakst er bra 
z Godsnakking med dommerne er ekstremt viktig
z Gjett på alder, og trekk fra minst ti år
z Kule kamprop og sanger premieres
z Ikke gå rundt i Manchester United-trøye
z Som en siste utvei kan løfter om å gjøre tjenester 

på hjemmebane, slik som plenklipping, dovask el-
ler skjermfri måned føre til ekstra poeng

Søndag kjørte Else og fjøspunkerne rundt på øya for å 
ta farvel med Refstad-barna, da Krok og Søren Klype 
nå vil overta Hudøy. Alt var veldig trist men en eldgam-
mel mann nevnte et nyttig kart, delt opp i flere biter, 
spredd rundt omkring på øya - som barna kanskje 
kunne lete etter. Heldigvis samarbeidet Lia og Sletta og 
fant en kartbit i en ruin ved stien mellom koloniene.

Det er blitt funnet et par briller ved buss-
stoppet på Tjøme. Dessuten har redak-
sjonen fått innlevert en koserotte som ble 
funnet i nærheten av Østråt og Frydenlund.
Begge kan avhentes på redaksjonen.

Aktivitetsgruppen, med 
Linda Fraurud i bresjen, 
har igjen pønsket ut nye 
oppgaver til årets Oli-
ade. Mange av postene 
er nøyaktige kopier av 
tidligere års turer, men nye 
utfordringer kan forventes. 

Lavrans og Truls på Roa som fant en 
lommebok under sengen. Lommeboka 
inneholdt 500 kroner og diverse kort, og 
tillhører mest sannsynlig en tidligere 
besøkende på Hudøy. Finnerne overleverte 
sporenstreks lommeboka til redaksjonen, 
som synes det var dagens gode gjerning. 

Tapt og funnet

Står bak Oliaden

Dagens ærligste

Redaksjonen inviterer 
til grilling utenfor Åsly 
mandag kveld kl 22:00. 
Vi sitter og jobber, men 
det er hyggelig om 
andre voksne som er 
våkne holder oss med 
selskap. Grillene står 
klare. Ta med egen mat 
og drikke.
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Det ligger en konstant eim 
av fersk gjærbakst over 
Hudøy. 
Allerede i sjutida søndag morgen fant 
Hudøy-Nytts utsendte en svær gjeng barn 
og voksne på Lia, i ferd med å utforme et 
solid anker – av bare fine rundstykker. 

Det var starten på en dag der bakin-
gen ble hevet til nye høyder. Høgda rørte 
sammen vaffelrøre med over to kilo smør, 
Stranna hadde 200 boller i ovnen – mens 
Støa stilte med dagens seigeste pizzadeig. 
En hel liten by av skjeve tårn i Pisa bygget 
av vafler reiste seg på øya i løpet av dagen. 

Redaksjonen har vært i kontakt med 

Bakemester Harepus og spurt ham hva 
som er den største hiten innen bakverk på 
årets Hudøytur. 

Bakemesteren oppsummerer det hele 
med at klassikeren vafler sammen med ka-
nelsnurrer også i år er det mest populære. 
Årets nyhet på bakefronten er bananlap-
per. 

Mat Mat

Boller i ovnen  
på hele Hudøy Bløt uten kake

Med en vanntemperatur på 20 grader var bading den  
aktiviteten som først og fremst utfordret dagens gjærbakst.
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Fantastiske innsatser på og   utenfor banen
Det var fantastisk stemning 
både på og ved siden av ba-
nen i årets fotballturnering.
Vinnere ble Ajax fra 7. klas-
se etter en klar 3-0-seier 
mot årets sensasjon Bukta 
Diablos fra 5. klasse. 

Dermed ble det feiring i Cola for et meget 

fornøyt vinnerlag. Om finalen til slutt ikke 
ble så fryktelig spennende, etter at et tidlig 
mål av Hamzeh ga Ajax overtaket, var 
veien dit desto mer spennende.

Begge semifinalene måtte avgjøres etter 
straffekonkurranse. 

I den første semfinalen, som var målløs 
ved full tid, ble Nikolai den store helten et-
ter å ha stoppet to av straffene til syvende-
klassingene i Zalto. 

Og i 7.-klasseoppgjøret mellom Ajax 
og Sunlight var det Benjamin som inntok 

helterollen etter tre strafferedninger.
Hele 16 lag deltok i årets turnering og 

alle lagene kjempet bra i kampen om de 
fire semfinalplassene. 

Til tross for alle gode innsatser på ba-
nen, var det nok på sidelinjen vi fikk se det 
største gjennombruddet. 

Hudøygeneralen er stum av beundring 
over Sigurds innsats som kommentator. 

– Han går Jan Petter Saltvedt en høy 
gang, sier generalen i en kommentar til 
Hudøy-nytt

Vinnerne.  Fra venstre: Nora, Ingvild, Isabelle, Vetle, Benjamin, Jonas og lagleder Marte. Liggende: Hamzeh

Helt 1.  Benjamin med en strålende benparade.

Helt 2. Nikolai med en av sine to redninger i semfinalen.

Har mål i 
munn. Sigurd 
la beslag på 
mikrofonen.

Driblefant. 
Hamzeh setter 

fart i finalen.

Sport Sport

4. trinn arrangerte også lokaloppgjør 
mellom trinnkoloniene. På sletta utenfor 
Roa slo Roajentene Støajentene da Evelyn 
scorte tre praktfulle mål. 

Jentene på 3. trinn koste seg med kamp på 
fotballbanen ovenfor Frydenlund.

Tia stod i mål mens gutta fikk en pep-talk 
av trener Mohammad. I oppgjøret mellom 
guttene var det mange skader som endte 
med at Støaguttene vant. 

Supporterne til begge lag heiet frem prakt-
fulle prestasjoner.
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Dagens spørsmål 4. trinn Dagens spørsmål 5. trinn

Hva  
savner  
du mest 
når du  
er på 
Hudøy?

Hva  
gleder 

dere mest 
til på  

Oliaden  
i år?

Sondre, Støa: 
Ipad-spillet DiscoZoo! Egentlig ikke noe annet, 
det er jo så morsomt her! Forresten, jeg savner 

å bade uten redningsvest!

Yasmin, Støa:  
Jeg savner å ha en tryggere huske på Støa. Det 
er mange som har skadet seg her! Og så savner 

jeg tv, og mamma.

Kamilla, Støa: 
Her er det så gøy at det er ikke mye å savne. 

Men klart, mamma og pappa – jeg savner 
dem litt. Men ikke så mye.

Amin, Roa: 
Jeg savner å spille Fifa på Playstation. Og så 

mamma. Ellers har jeg alt jeg  
trenger her!

Ellen, Roa: 
Jeg savner mamma og pappa, og så katten 

min Cæsar.  Senga mi hjemme er også deilig. 
Dessuten er det noen venner fra skolen som 

ikke er med, og dem savner jeg.

Tobias, Støa: 
Katten min Maja og hunden Milla savner  
jeg. Det er så gøy på Hudøy at det er ikke 

noe annet å savne. Det man trenger  
mest er venner!

Vi gleder oss aller mest til gjørmestokken, altså den stok-
ken som er innsmurt med såpe som man må balansere 

over. Og så gleder vi oss også veldig til å padle flåte!

Adrian, Ella
og Mina, Høgda:

Danisha, Astrid
og Oda,  
Bukta:

Aisha, Frøya
og Mia, Høgda:

Henrik, Nikolai
og Andreas, 

Bukta:



– Dette er på en måte som-
merjobben min, forteller 
Finn Edvin Brøndal, som 
jobber for stiftelsen Hudøy 
og til vanlig holder til i Oslo 
og styrer administrasjonen 
derfra.
Dette er den 25. sommeren den erfarne 
entusiasten er på Hudøy.

– I år skal jeg være på Hudøy fra 18. 
juni og helt fram til 10. august. Det blir jo 
en livsstil, sier han med et smil.

Den største forskjellen mellom barna 
som var her for 25 år siden og barna som 
er her nå, er at barn før i tiden lekte mye 
mer og spesielt inne i skogen, 

– Barn i dag holder seg mest langs 
veien, forteller han. Men barna før i tiden 
var nok litt mer rampete. Barna som er 
her nå er lettere å samarbeide med, og 
det synes vi er bra.

Finn Edvin har mange gode historier 
på lager om hvordan livet var her på 
Hudøy i gamle dager. Han forteller at for 
litt over hundre år siden, bodde det ca. 
120 mennesker her på øya. Når det var 
vinterstorm og barna skulle på skolen 
på fastlandet søkte de kommunen om å 
få dekket skoleskyss med robåt over til 
Tjøme, det kostet den gang 10 øre. Det 
fikk de ikke, så da ble det ingen skole på 
dem den vinteren.

Alle skoler i Oslo kan leie koloniene på 
Hudøy, men stiftelsen Aldri et år uten… 
er en av de få som leier hele øya.

– Det er ikke perler fra Kaptein Kroks 
skip, sier barna på Sletta

Søndag formiddag var flere barn fra 
Sletta nede ved strandkanten. Noen un-
ger fisket krabber, mange badet og andre 
samlet skjell. 

Mellom tang og tare fant de et stort 
antall perler i ulike farger. 

Adam fra Sletta forteller at han tror det 
ikke kan være perler fra kaptein Kroks 
skip fordi de likner på klinkekuler, men 
atdet kan være perler fra østers. 

Redaksjonen er imponert over det 
store antallet som er funnet og oppfor-
drer alle refstadbarn til å komme med 
forslag til hva perlene kan brukes til. 

Med rykende fersk utgave 
av Hudøynytt og reportasje 
av perlefunn dro en gjeng 
jenter fra Østråt på ekspe-
disjon i de tidlige morgen-
timer. 

Dagens fangst ble en vel-
dig stor haug med perler. 

De lykkelige eierne er: 
Ada, Wiktoria, Mille, Frida, 
Mira, Ella, Emma, Natalie, 
Cora Min, Caroline og 
Malin. 

Det store spørsmålet nå er 
hva Kaptein Krok kommer 
til å gjøre når han får vite 
at jentene har funnet perler 
som han mener er hans. 
Redaksjonen er temmelig 
overbevist om at de går 
noen utrygge dager i møte.. 

Nyheter

Finn Edvin ser tilbake

Perlevenner

DEL VONDENE. Støa-jentene Keyla og 
Idunn var så uheldige å skade hver sin fot. 
Hva er da mer naturlig og demokratisk 
enn å ta hver sin krykke? Det hører med til 
historien at krykkene var lånt ut av Rikke, 
som går med gips etter beinbrudd. 

MISTET.  Casper på Lia mistet en tann da 
han skulle spise et stykke deilig kringle. 
Et av rådene fra de andre barna var å ikke 
legge tanna under puta, for da blir den tatt 
av Den grønne mannen,

SPREKEST Hudøys svar på Jane Fonda, 
Charlotte på Lia, måtte konstatere at 
dagens bootcamp ikke ble realisert. Men 
mens de «spreke» voksne fortsatt lå og 
snorket på diverse tantebo på øya, tok 
barna på Roa seg helt uten dikkedarer 
en kjapp morgenjogg. Solveig fra Roa 
forteller at de trener på morran fordi det 
er mange trøtte unger og de trenger å 
våkne. Nå spørs det, hva skal de voksne 
treningsgale gjøre for å ta igjen det fy-
siske og mentale forspranget som barna 
har skaffet seg. Blir det 100 pushups på 
knokene på morgendagens bootcamp?

DYRELIV PÅ HUDØY.  Egg blir til larve, 
larve blir til puppe eller kokong, så blir 
det sommerfugl. Julia fra Norda stiftet 
nærmere bekjentskap med denne pup-
pen, som faktisk beveget seg livlig.

GRØNN GODTEFEST.  Fjerdeklassingene på Støa ble først ut med å spise opp mestepar-
ten av godteriet som ble samlet inn på bussene. Under bordet lå de kloreklare voksne.

Nyheter

Nyheten om perlefunn fikk mange å dra på skattejakt.



Rekorder

HØSTERS. Denne 
gjengen fra Bukta 
brukte morgenen på å  
sanke hele 70 østers. 
I tillegg fikk de ekstra 
trening da de bar alle-
sammen  til redaksjo-
nen for fotografering.

WAFFELTAFFEL. 
Bastian, Marthe 
og Oda på Høg-
da har stått og 
stekt 163 vafler, 
hvorav 20 fant 
veien til redak-
sjonen takket 
være Bastian og 
Marthe. Vi tak-
ker og bukker.

GUTTA PÅ TUR.  
Lukas og Andreas 
fra Bukta har gått 
Hudøy på langs! 
En grei tur, mente 
gutta, men man 
bør være i relativt 
god form!

BALL-ANSEKUNST. Lia-gutten Aksel-
August klarte å holde ballen i gang med 
racketen rekordlenge. 104 dabb er skikkelig 
bra!

LIKT AV MYGGEN. 
Her er årets største 
myggstikk så langt. 
Det sitter på Dorthea 
på Høgda, og av smilet 
å dømme har det ikke 
begynt å klø skikkelig 
enda.

FRYSER IKKE. 
Anne og Victoria på 
Roa syntes det  
begynte å bli litt 
kjølig ut på  
ettermiddagen, og 
besluttet seg for 
å kle på seg hele 
pakningen. Det 
endte ikke før de 
hadde fått på seg 
38 plagg hver.

STOR I KJEFTEN. Likt en slange klarte 
Jesper på Støa å åpne kjevene for å få inn 
fire knekkebrød med sjokadepålegg.


