
Eneste avisa med nedpakket printer. 5 unike utgaver hvert år, 5 dager i juni. Årgang 20. Kr 0,-

5

>> Les mer om festen på side 12-13.

16 baksida

Vi har hørt at lemmaene har skapt entusiasme og gode 
diskusjoner rundt frokostbordene. Vi mater derfor på med 
flere dilemmaer dere kan bryne dere på.

• Senga full av smuler eller sekken full av grus? 
• Hockeysveis med trønderbart,  eller skallet med geiteskjegg??
• Gå 100% inn for å slå verdensrekorden i å spise flest pølser (69 stk) på 
10 minutter, eller  bli 100% veganer for resten av livet?
• Aldri kunne tilegne deg mer kunnskap enn du har i dag, eller glemme 
alt du har lært fra grunnskolen og oppover?
• Svelge meitemark, eller være uten mobil?
• Se alt i “negativ”,  eller tenke alt med 0,5 sek ekko?
• Aldri spille fotball igjen,  eller aldri se en fotballkamp igjen??
• Kronisk sikling ut av munnviken, eller  tatovere hitlerbart?
• Ta en arm i bakken for hvert 12. skritt du tar, eller bjeffe høyt to ganger 
i timen på tilfeldig tidspunkt?
• Kaste maten til musa eller til måken? 
• Alltid gå med fotballsko (type gress),  eller alltid måtte bruke rosa fettstift 
når du skal skrive noe?

Det meldes om utstrakt traktor- 
kjøring i utsatte strøk, særlig 
om morgenen. Senere dreining 
mot forflytning av fornøyde, men 
slitne barn og voksne inn mot 
østlige strøk. Se opp for vaske-
bøtter, særlig innenfor det som 
er utafor, og bagger her og der. 
Det blir en del fergekjøring på 
strekningen Hudøy – Budal med 
videre forflytning med buss mot 
Refstad skole utover dagen.  På 
bussene forventes det laber bris 
med snorking i kastene.

På enkelte kolonier har mystiske ting skjedd med t-skjortene, og det har 
vært tilfeller av at noen fortvilte sjeler bare har funnet avklippede deler 
av Hudøyuniformen. Det er ikke noe gøy å bare ha igjen merkelappen når 
man skal ta på seg den fine Hudøyskjorten sin. 

Koloni Bagasjen 

hentes

Møte på 

Hudøybrygga

Bussens 

avgangstid

2B/D 09:00 10:00 11:00

2A/C 09:20 10:20 11:20

3A/B 09:40 10:40 11:40

3C/D 10:00 11:00 12:00

4B/C 10:20 11:20 12:20

4A/D 10:40 11:40 12:40

5B 11:00 12:00 13:00

5D 11:00 12:20 13:20

5A/C 11:40 12:40 13:40

6A/B 12:00 13:00 14:00

6C/D 12:20 13:20 14:20

7C/D 12:40 13:40 14:40

7A/B 13:00 14:00 15:00
Fotballen venter på dere til neste år.

VÆRMELDING 
ONSDAG 



3BFF2 Generalen takker for seg!

 
Oj, oj, oj, for noen fine dager vi har hatt her på Hudøy! Det 
føles som om dagene bare har flydd av gårde i racer-fart, og 
vips så er vi allerede ved veis ende. Men du og du så moro 
alle sammen har hatt det! Barn og voksne har strålt om kapp 
med solen! 
 
Overalt hvor jeg har vært har jeg sett blide og fornøyde barn 
som har lekt og kost seg. Barn som har vært aktive hele dagen 
og som har lagt seg trøtte og glade hver kveld. Jeg synes 
dere alle sammen er helt fantastisk flotte barn! Dere opp-
fører dere så fint overfor hverandre og overfor oss voksne.
 
Dere foreldre ser også ut til å ha kost dere. Stemningen har 
vært høy alle steder jeg har vært. Dere har kastet dere ut  
i leken sammen med barna eller de litt mer alvorlige voksen- 
kampene i volleyball eller fotball. Og det ser ut til at dere 
har hygget dere under voksentiden. Takk for at dere har vært 
helt tilstede sammen med barna! Det er dere som gjør alt 
det som skjer på Hudøy mulig. Hudøy-turen er et kjempeløft 
som ikke er mulig uten at alle løfter sammen. Tusen takk for 
all den innsatsen dere legger ned!
 
Dette er min siste tur som general. Det har vært en sann 
glede og jeg er veldig takknemlig for å ha vært med på 
dette. Takk til alle hussjefene for det gode samarbeidet over 
disse to årene. Og så vil jeg rette en spesiell takk til sty-
remedlemmene over disse to årene; Charlotte Hvalby, Berit 
Sjøvik, Kristin Bjerkeland, Gøril Netteberg, Janne Dåsvand, 
Morten Westheim, Jan Erik Grøna, Sten Netteberg, Lars Kvam 
og Velimir Luketic - for fantastisk samarbeid! Jeg tar med 
meg herlige minner fra disse to årene, og gleder meg til de 
neste årene jeg skal være her som forelder.
 
I år markerte vi den 20. Hudøy-turen og ser frem mot ny 
Hudøy-tur til neste år. Aldri et år uten……!
 
Tusen takk for nå og vel hjem alle sammen!
 
Arne Jan
Avtroppende General
 

 

transporten ledet av Velimir for frakt av printer og alle 
andre sære krav fra kravstore journalister. 

Makan til gjeng,

Mange gode lederevner har vist strålende lederskap, 
her nevner vi ingen, men det gjelder hele linjen fra 
General til Dosjef.

Foreldre og foresatte for nok en gang å hente fram 
barnet i seg.

Sangere, komponister, musikanter, tant & fjas, Else, 
Krok og diller og ikke minst den grønne mannen som 
nok en gang gjør det mulig å komme tilbake. La oss 
håpe Kaptein Krok lar oss være i fred neste år.

Vi i redaksjonen hadde vært sultne og magre uten 
påfyll av bakverk og herlige matretter fra koloniene. 
Stemningen hadde også vært betrakelig dårligere uten 
vår personlige barista Eskil på Roa.

Og i år som i fjor må vi bare bøye oss i hatten for våre 
kjære barn som til tider har følt seg glemt av oss i 
redaksjonen. Dere er jammen meg noen fininger alle 
sammen.

..tusen takk!

Refstadelevene satte hverandre i stemning på sletta utenfor redaksjonen 
i går. Ikke bare var det vennskapskamper mellom sjuendeklasse jenter 
og mødrene deres, samt ditto for sjuendeklassegutta og fedrene deres. 
Jentene vant og guttene også. I all vennskapelighet. Men ikke nok med 
det – senere spilte lærere og REA-ansatte mot foreldrene. REA/Refstad 
vant. Ikke uventet. 

Etter hvert kom matansvarlige på husene (med mange gode hjelp-
ere) og rigget til megapiknik. God stemning, glade barn og voksne all 
around. Men det som trakk flest - uavhengig av kjønn, alder og alle 
andre sosiodemografiske variabler var posten der vi kunne knytte 
vennskapsbånd. Her var det fullt. Hele tiden. Anslagsvis gikk det med 
250.000 meter med garn.

Lenge etter at alle fotballkamper var avblåst, var det fremdeles fullt 
trøkk på vennskapsbånd-posten. Musikken stilnet, transporten slo 
ned teltene, pakket sammen bord, mat og drikke. Fremdeles fullt trøkk 
på vennskapsbåndene. Klokken 1800, alt er stille. Ingen musikk, bare 
lavmælt prat, latter, smil og gode venner med hver sin tråd. Mange. 

Venner. Mange gode venner. Takk alle sammen – dere er herlige!



4 Husene på øya

ØSTRÅT
Gjengen på Østråt har det så topp at selv om flere er ganske slitne har vi bestemt oss for å bli igjen her på Hudøy. I hvert 
fall så lenge det er mat i fryseren. Tusen takk for dere! 

LIA
På Lia har vi hatt Hudøyfest siden vi kom- med deilig mat, kaker, vafler, sang og dans. Vi har badet og fisket opp alle 
krabbene! Store og små er myggstukne, solbrente og lykkelige!! :)

FRYDENLUND
På Frydenlund der har vi det så bra. Full fart fra morgen til kveld. Vannkrig døgnet rundt, fotball, sang, mat, lek og moro 
med nye og gamle venner. Første gang på Hudøy ble suksess med 2. plass på sangkonkurransen og topp plassering.

SLETTA
Intet badetøy har vært tørt, vi har spist både salt og søtt. Ingen krabbe har vært trygg, spray har holdt unna all mygg. 
Vannet har sprutet fra morgen til kveld, barna har klatret i hvert et fjell, når sola skinner, er Sletta en vinner, her har vi 
skapt mange gode minner.

i 2018 5



6 Husene på øya

BUKTA
Små og store har fylt ryggsekken stappfull av gode minner, brede glis og flere vennskapsbånd. Ikke visste barna at de 
voksne spilte volleyball hver eneste kveld.

ROA
Det har vært fire dager med rein harmoni. Om man skal søke en tilstand som kan betegne ren lykke, så er det Roa.
Barna har vært venner, men jeg vil driste meg til å si de voksne har vært enda bedre venner. Leve kaffemaskina og Eskil!

HØGDA
God stemning fra morgen til kveld på Høgda. Små og store har bidratt til nok en uforglemmelig Hudøytur. Stemningen ble 
ekstatisk når 7. trinn svarte på vårt frieri og tok med festen til deres største fans på Høgda. Ekte kjærlighet.

STØA
På Støa har rekorder blitt satt- aldri før har så mange krabber blitt fanget på så kort tid, barn badet samtidig og så mange 
bursdager blitt feiret. Et fantastisk opphold ble avsluttet med boble-fest for alle 5. klassingene.
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8 Husene på øya rekorder 9

STRANNA/VIKA
Stemningen på Stranna Vika har vært så fantastisk at det gjør det desto mer følelsesladd å ta farvel med Hudøy for aller 
siste gang. Hjertelig takk til alle de flotte 7. klassingene som har skapt uforglemmelige minner for både for hverandre og 
for alle oss andre, både store og små. Det har vært en ære!

NORDA 
Tatt av Norda-vinden! Med en befolkning som en liten norsk kommune har vi levd tett på hverandre og blitt utrolig godt 
kjent. Bading, bordtennis, bonding ... brillefint. Fineste kolonien på øya. Og aller best: vi er tilbake neste sommer! 

Dette har vært en uke hvor barn har vært i fokus og vi har vært vitne 
til de utroligste idrettsprestasjoner begått av talentfulle Refstadunger. 
Men i dag kunne Hudøystyret presentere en overraskelse som var til 
stor glede for de feststemte menneskene på sletta på skrå forran Åsly. 

Til alles store begeistring hadde de invitert den verdenskjente 
barnekasteren Børre Bortkastet fra Fredrikstad, populært kalt krut-
tønna fra bak Statoilen på Rolllsøy med pallatalisering, til å gjøre 
et nytt verdensrekordforsøk i barnekast med strak leg uten tilløp. 
Dette for å kompensere for at det i år ikke skulle være rekorder i 
Hudøynytt. Barnet skal kun være frokostforet og helst ha stramme 
fletter formet i aerodynamisk fiskeflettemønster satt opp i Grorud-
palme for godt grep. 

Den tidligere rekorden var satt av Harry Limpinnen en sen 
marskveld i god medvind rett sør for Ustaoset. Rekorden som 
skulle slås var på 38,79 meter. Forholdene ved Åsly var perfekte 
med en vindretning som selv innsjøomseileren Vinnie Seilene bare 
kan drømme om. Børre fikk et entusiastisk publikum med seg der 
han stilte opp i designerrefleksvest fra Georgi Banani. Med trampe-

klapp i ryggen og stive fremre knehaser stod han klar til å sette ny 
verdensrekord. 

Sikkerheten var vel i varetatt, som det fremkommer av bildet står 
det et par syvende klassinger utplassert som korpusdempere ved 
sleivkast. Men dette var ikke nødvendig da Kruttønna fra Statoilen 
på Rolllsøy med pallatalisering strakk ut høyre leg i en utsøkt 
bevegelse som førte all kastekraft gjennom flettene på barnet. Ut-
gangsfarten til barnet, Sigrid Sprettballmoen, var enorm, og noen 
skal ha observert gnister fra hendene til Børre. Bra det regnet litt  
i går. Kastebuen var perfekt og kommentator Geir Rønnestad ble for 
første gang målløs denne dagen. Tiden stod stille mens Sigrid fløy 
gjennom luften. Landingen var trolig også perfekt utifra den vin-
kelen Sprettballmoen hadde da hun forsvant over taket på Høgda. 

Publikum måtte derfor vente på den offisielle lengden mens akti-
vitetsgruppen lette febrilsk etter kasteobjektet. Letingen holdt på 
å bli trappet opp da juksemakeren fra fotballkampen Veilimir 17 
minutter senere fant det det lille barnet med hodet langt nede i et 
pansergrevlinghi bak utedoen. Det ble ny verdensrekord på 398,76 
meter. Aktivitetsgruppen ble glade og serverte is til alle.

Kast av barn
          i flott sommervær!
Kast av barn
          i flott sommervær!



Sporten 1110 Fotball nyheter

Guttene og fedrene startet ballet. Vår kjære Astrid tok 
avspark før det braket løs med festfotball fra 7. klasse-gut-
ta. Det samme kan vi dessverre ikke si om pappaene, her var 
ikke bevegelsesmønsteret helt på høyden Unggutta vartet 
opp med mønsterangrep etter mønste angrep, uheldigvis 
for dem hadde fedrene en helt ok keeper med en del flak-
seredninger. Etter en slik første omgang regnet alle med lett 
match for gutta, men pappaene overrasket og tok ledelsen 
og senere økte den til 3-0. Gutta ga seg ikke og ryktene om 
juks begynte å gå på tribunen. Spillerne fra 7. reduserte 
etter hvert to ganger og når dommeren blåste av kampen 
var stillingen 3-2 til de voksne. MEN det viste seg at fedrene 
hadde jukset med å hente inn en ikke spillerberettiget spill-
er og mistet derfor et mål. I den påfølgende straffekonken 
var det ingen tvil. Stranna/Vika-gutta vant lett.

Hos jentene var det egentlig aldri noe tvil om hvor seieren 
skulle ende. Her var det mer snakk om å begrense tapet til 
et minimum for de mammaene som var tøffe nok til stille 
opp. Jentene spilte flott passningsfotball på høyde med 
Lyon, mens deres mødre ble stående som såkalte saltstøtter. 
June satte inn den første, mens Sigrid økte ledelsen til 2-0. 
Dette ble sluttresultatet, men vi som så på har en liiiten 
følelse om at barna på 7. egentlig ikke scoret flere mål for 
å skåne mammaene sine for ydmykelsen. Vi regner med 
samme utfall neste år.

Begge lagene (eller alle?) kjempet tappert! Publikum fikk 
se en spenningsfortettet oppvisning i lobber, smasher, 
hoppserver og voldsom atletikk. Grasiøsiteten var satt i 
høysetet, sanden var fin og solen varmet. Musikk var det 

også. Redaksjonen er ganske sikker på at noen vant til 
slutt, og sannsynligvis var de flere enn fem på laget. Vi 
skulle gjerne ha vært der og sett det og beklager kryss-
ende prioriteter…

Hudøyboerne ønsket kameratene 
velkommen til paradiset 

og gjorde sitt for at gjestene skulle 
føle seg velkomne.

Jenter og gutter fra 7. dro 
på seg fotballskoene nok en gang 

for valse over stive og støle 
mammaer og papper.

 



12 Det siste fra 7. trinn 13Det siste fra 7. trinn

I år hadde avgangselevene invitert foreldrene på øya til en 
«takk for alt»-fest. Behørig annonsert med egen invitas-
jon i herværende trykksak, hvor det også ble opplyst om at 
6.klasse måtte være barnevakter på de andre husene mens 
de voksne koste seg på festen. 

Dette var selvsagt bare tull & tøys – eller tant & fjas som 
det kalles her på øya. Etter noen lurerrunder med rørende 
vennskapsbesøk hus 4. klasse på Høgda og Bukta, sangut-
veksling og klemming, kjørte den portable festen videre til 
6. klasse. Etter å nesten ha klart å lure dem med at de bare 
kom for å hente foreldrene, slapp katta ut av sekken og 
6.-klassingene ble endelig invitert på fest. Og for en fest. En 
tur ned memory lane ved inngangen, egen bemannet bar, 
veritable fjell av kaker, muffins (pyntet til trengsel), potet-

gull, popcorn, sjokoladefontener, grønnsaker med dip osv 
osv. Underholdning i lange baner, musikk, røyk og lysshow 
naturligvis, men også Fjaseskole, bordtennis i diskolys, Las 
Vegas-spillbord, kino og sist, men ikke minst – Spøkelsess-
tien! Vi overlater til fantasien hos dere som ikke var der 
til å forestille dere hva dette handlet om, men skrikene til 
vettskremte 6. og 7. klassinger henger fremdeles i luften i 
det Hudøynytt går i trykken. Men høyest av alle skrek Elie 
og Henriette, som har satt hver sin pers på 110 m hinder 
samt 220 m grusveisprint, med innlagte øvelser i kast, rul-
le, sittende fosterstilling og regelrett ramling. 

Avgangskullet anno 2018 – dere er en vanvittig bra gjeng! 
Lykke til der ute i verden – vi ønsker dere alt godt!

Syvende – bare smak på ordet! Eldst på skolen. For mange av dem virket det ikke som det hadde gått 
helt opp for dem før de kom til Hudøy. Da ble det så tydelig. Best med og uten ball, sett opp til og 
beundret av alle.



Lia jentene på autograf jakt!

Festmuffins Stranna/Vika

Nattahistorie på Frydenlund.

14 Fra tipstelefonenen Fra tipstelefonenen 15

Dolledamer

Familien Hernandez lager vennskaps-

bånd... Colin på frydenlund, Melina på 

Høgda, og Amelia på Norda og Vesta.

Flinke gutter på 
Høgda, Adrian 
og Avanish.

Kreativitet
på Bukta

Sovende
vakt

Inspektør Kvinge i match på Lia.

Fossilfunn ved Bukta.

Gjestfrie Bukta.

Hopp i havet Norda!

Buktas grønnsaksbord
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