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5 unike utgaver hvert år, 5 dager i juni. Årgang 21. Kr 0,–

Eneste
avisa u
ten
mygg-,
flått- og
vepses
tikk.

Side 7

HAt-trick
avgjorde finalen
Tekniske finesser, susende taklinger og til tider stor vinnervilje
var standarden på Gjøabanen under årets fotballcup. Hvert
minutt fremviste fotball av ypperste klasse. For å å toppe det hele
avgjorde Erik finalen med et hat-trick for Stranna/Vika USA.

FORHEKSEDE BARN Noen barn fra 3A og 3B
våget seg inn i Den forheksede skogen, men
ett av barna ble dessverre forhekset til et rådyr.
Foresatte er varslet.
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INTERVJU
Inia i 6. klasse og Alma i 4. klasse er junior-jounalister i
Hudøynytt. De har laget en artikkel som handler om hva
Hudøy betyr for elevene. Før avreise intervjuet de Emile
som er på sin første tur til Hudøy i år.

BLIR MAN BEDRE
KJENT PÅ HUDØY?

. klasse
rd for 7
o
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Foreldre tror at vi elever blir bedre kjent på Hudøy. Vi
tror vi vet hvorfor foreldrene tror det, fordi vi sover i
samme sovesal, vi bor på samme hus, vi har vannkrig,
skriver sang og når vi spiser setter noen seg på et
tilfeldig bord.
Du kan spørre noen av de du ikke så ofte leker med
ikke vil.
Du trenger ikke alltid og leke med dine beste venner.
Hvis du ser noen gå alene, så kan du spørre om de vil
være med på det du gjør.

Visste du at...
Du kan leke
med flere.

INTEVJU MED EMILIE 2A
Alma og Inia: – Gleder du deg til Hudøy
Emilie?
Emilie: – Ja, jeg gleder meg til
godteribordet.
Alma og Inia: – Hva annet gleder du
deg til?
Emilie: – Jeg gleder meg til og ha
vannkrig, bade, leke med andre, fiske
krabber og kunne gjør hva jeg vil.
Alma og Inia: – Tror du at du kommer
til og få flere venner på Hudøy?
Emilie: – Jeg tror jeg kommer til og få
nye venner fra andre klasser.
Alma og Inia: – Hvordan tror du det
kommer til og bli og sove i sovesal og gå
på utedo?
Emilie: – Jeg gruer meg til å gå på
utedo, men jeg lurer på hvordan det
er i en sovesal.
Alma og Inia: – Hva blir det første du
skal gjør når du kommer fram?
Emilie: – Jeg skal se meg litt om når
jeg kommer fram.

🌸

Tips:
Utfordre d
eg selv
til og sitte
på et
annet bord
.

ALMA OG INIA: Her er noen råd fra oss.
– Du burde finne sengeplasser først.
– Spørre om hvor man kan gå og ikke gå,
ikke spør et barn spør en voksen.
– Finne ut hvor det er utedo aller først.

NYHETER FRA ØYA!
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Årets første HUDØYHELT er en tannlege
Marianne Bjune Hopen er årets første store Hudøyhelt etter
å ha reddet tannen til Aliza. Tannlegen på Nøtterøy åpnet sin
stengte klinikk for å redde Alizas tann som hadde knekt i to.

Helter på 2. trinn løfter trestamme
som blokkerer veien

Østerås og Frydenlund
vant brannøvelsen!

HIP

P

Salma i 6D
ble lei av sk
okaoset,
og lagde eg
et system m
ed tape
og skikkelig
orden. Huss
jef neste?

U
PP H RRA!
I
H
Edvard
klasse 5D
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FRA TIPSTELEFONEN

Tipste

lefone

940 53

tips@h

udoyny
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580
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NATTEHJELP Thom
ax og Per,
M
i,
Teddy, Lars og Ka
Giraffi
og
Amin og Herr Kanin

geria
SEIER Norge slo Ni
STORSKJERM MED
Stranna/Vika.
3-0 på storskjerm
LARVER PÅ SLETTA Det er funnet noen
merkelige skadedyr på Sletta, men ingen har
sett Markus, Sigurd, Kristoffer og Wilhelm.

A Full kontroll på
TACOKØ PÅ NORD
det serveres taco
køen på Norda når

USPORTSLIGE TILSKUERE Disse to voksne
på dette bildet gikk foran med et særdeles
dårlig eksempel. Barna, derimot, oppførte seg
eksemplariske.

VANNKRIG PÅ HØGDA Det er
viktig å øyne i nakken, stor nok bøtte
og godt nok mot for vannkrigene.

FRA TIPSTELEFONEN
FJERDEKLASSEKAMPEN Stor innsats,
skader og en kamp som endte 4-0 til ett av
lagene. 105 spillere var på banen samtidig.

NYE JOURNALISTER Hudøynytt
gikk til punktstreik over manglende
boller, men fikk rekruttert noen
yngre journalister.

HVERDAGSHELTENE
FRA REA!

ØSTERS SOM AGN Kristin, Vilde, Julia og
Salma fanget 20 krabber på Norda.
INNBRUDD I VOKSENTELT Noen voksne
sniker seg til å ta med seg ekstra proviant,
noe som kanskje noen barn får med seg.

MORGENBADING ER IKKE BERRE-BERRE
Likevel klarer disse på femtetrinn å holde
motivasjonen oppe på veien.
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NYHETER FRA ØYA!

s

Overraskende tverrpolitisk
samarbeid mellom GTF
GTF
(Gjær til Folket) og SB
Gjær til Folket
ne
(Sunne Barn)
unarn
b
Hudøynytt ble på kort varsel kalt inn til en presse
konferanse på brygga søndag morgen. Vi i avisen trodde
Berit og GTF bare var interessert i kornåkere og boller,
og politisk redaktør ble mildt sagt overasket da vi så
lederen av partiet stå med en godtepose halvveis nede i
søppelkassen. Det viser seg nå at bollepartiet går inn i et tett
samarbeid med SB.

SB

Et samarbeidsdokument er undertegnet mellom de to partiene
og hvis de vinner valget vil Hudøy i 2020 se slik ut: Fotballbanen
ved Åsly vil bestå, mens gresslettene ved Sletta, Frydenlund,
Østråt og Lia vil bli gjort om til gulrotåkere. Den nordlige delen av
øya, som omfatter Støa, Høgda, Norda, Stranna/Vika og Bukta
får øremerkede midler til økologisk rovdrift av hvete, bygg, havre,
ris, furu, gran, dugg, flått og knott.
Samarbeidsprosjektet skaper sinne blant de andre partiene.
Gjengen i TEF (Traktor er Tøft) sier i en uttalelse at de rett og
slett bli kvalme av ideen. De går ikke med på å bytte ut lukten av
bensin og diesel med ren luft, mens de skitne piratene i KKHR
sier de komme til stjele alt det grønne som eventuelt produseres
og hive det på sjøen.

Hva er
dette?
Dagens tekonologiske dupeditt var en veldig populær og praktisk liten ting man
hadde i lommen, men hva er dette for noe?
ALTERNATIV B: Dette er en temperaturmåler designet for bruk på ostepop. Når de
voksne her på øya var små likte de best og
varme opp ostepop’n på lørdag til 54,5 grader. Det var bare å holde dette fine apparatet
over ostepopbollen for å sjekke om temperaturen var rett før den ble spist.

ALTERNATIV C: Dette er de første laserne
som ble laget. NASA utviklet disse for å
utstyre astronauter med våpen i tilfelle de
møtte romvesener når de var ute i verdensrommet. Russerne hadde tilsvarende håndvåpen, men de brukte infrarøde stråler med
høy akselerasjon istedenfor laser.

GÅRSDAGENS LØSNING: ALTERNATIV B Dette er en såkalt Moviebox.

ALTERNATIV A: Dette er en såkalt personsøker. Som en forløper til mobiltelefonen
kunne man hvis man var en viktig person
skaffe seg en slik personsøker. Når noen
kontaktet deg plinget det i lommen din og du
kunne se at noen hadde prøvd å ringe deg.
Da var det bare å finne nærmeste telekiosk
og ringe tilbake.

KROK BAK LÅS OG SLÅ!
DETTE HAR SKJEDD:
• Kaptein Krok er satt i et midlertidig fengsel på Hudøy av Babb og Klabb.
• Han skal nå overføres til et fastlandsfengsel.
• Denne overføringen sammenfaller med Klabbas konsert i kveld på brygga kl. 18.
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Sjokknyheten om at Kaptein Krok er arrestert kom til oss i redaksjonen sent før trykketid.
Vi måtte google oss fram til hva en kasjott var da Babb og Klabb ringte, men det betyr visstnok fengsel.
– Dette er helt fantastisk, sier Klabb.
– Nå er det ingen ting som kan ødelegge for konserten med
favorittbandet mitt: KLABBA! sier han, og gjentar at alle barna er
invitert, og at konserten er gratis.
Babb opplyser at det var et drittoppdrag å få arrestert Kaptein
Krok. Takket være de gode tipsene fra alle barna ble han arrestert
mens han satt på do. Nå skal han overføres til et fengsel på
fastlandet.
Redaksjonen vil gjerne takke for tipsene vi fikk av de overvåkne
barna som så Krok på vei inn på toalettet. Vi klarte også å få tak
i nesten alle gullmyntene. Noen av de måtte bare testes om de
faktisk var av riktig valør.

Sofie, 2B

Tord, 2C

(Redaktørens kommentar: Bruk ordet valør i denne saken
så barna ikke skjønner at vi spiste flere hundre gullmynter.
Husk å ta bort dette før vi trykker avisen.)
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FOTBALLRESULTATER

Tidenes beste
fotballturnering
på Hudøy
Det er ingen tvil for noen, med jubileum og 20
år ble det også tidenes beste fotballturnering.

Det var høy kreativ faktor over lagnavnene
i årets fotball-turnering, og dagen før satt
laglederne i lange møter for å diskutere taktikk. En av de store utfordringene ble tidlig
tatt opp:
– Topper dere laget, eller?

På sidelinjen ble kampene kommentert av
en uhellig allianse mellom to av de største
TV-kanalene i Norge, altså Østre Aker mikro-TV og Refstad Nærfjernsyn. Rettighetene ble så dyre på grunn av alle de fremtidige supertalentene i fotball slik at kanalene
måtte slå seg sammen for å få råd.

18 lag skulle kjempe om den gjeve tittelen,
pokal og vadestøvler. Utdelingen av premier
for kreativ utfoldelse, parykkvirksomhet og
heiarop ble også diskutert. Kampene startet
10.30, og holdt på langt utover dagen.

Flere tilfeller av ispose måtte også løses og
sympatikonseptet ble utvidet for å gjelde av
flere av spillerne som trengte behandling
etter å ha liv, lemmer og Liverpooldrakter
som innsats.

Ryktene før turneringen sa at begge dommerne hadde en erfaring fra fotball, men
ingen av tilskuerne eller deltagerne så noen
indikasjoner på at dette kunne stemme. Det
virket mer som om disse to aldri hadde vært
i nærheten av en ball. FIFA-erfaringen måtte
eventuelt ha kommet fra Fantastisk ikkefotball-aking.

Aldri tidligere har så mye god fotball blitt
vist fram av så mange på så kort tid. Det
ble scoringer fra målvakter, forsvarsspillere,
ytre høyre kantspillere og nesten fra sekretariatet.
I det som selvfølgelig ikke var en tilfeldighet ble FIFA 20 annonsert samtidig som

Hudøy-turneringen ble avholdt. Spillet som
kommer 27.september 2019 har blitt sterkt
inspirert av innsatsen til spillerne på turneringen.

Semifinalen mellom Roa Pumas og Norda
Kroks Night Hawks endte 1-0 til Roa med
Sivert som kampens eneste målscorer. Den
andre finalen ble spilt mellom Roa Dogs og
Stanna/Vika USA hvor Erik satte inn den
semifinalens eneste mål. Den kampen fikk
også turneringens eneste gule kort som ble
gitt til Ida, Redaksjonen vurderer situasjonen som minst oransje.

FOTBALLRESULTATER

Finalen gikk mellom Roa som stilte med et
all-stars fra femte trinn som møtte Stranna/
Vika USA. Kampen begynte særdeles jevnt,
og et strålende målvaktsspill fra Lars hos
Roa holdt laget lenge inne i kampen før Erik
la på til 1-0 og 2-0 før Oscar satte inn 3-0
og Erik avsluttet med hat-trick og fastsatte
sluttresultatet til 4-0.
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1) Hvordan er atmosfæren? 2) Hvordan er servicen? 3) Hvordan er smaken på maten? 4) Hvordan er maten presentert?

DAGENS
BESTE
MAT!!
BUKTA

1) D
 et er en god atmosfære fordi alle snakker med
alle og ingen blir utestengt.
2) Det er veldig god service
3) D
 et er en annerledes og veldig god smak.
Det smaker egentlig litt tomat.
4) P
 resentasjonen er veldig kul, og noen ganger
kommer de til bordet med maten

Destina, Eva

FRYDENBERG/ØSTRÅT

Borghild, Sofie,
Mats/Jonathan:

Jon

og
fra 4B vil egentlig gi 6 boller, men
siden det ikke er lov får kjøkkenet på Bukta 3 kanelboller.

1) Helt, veldig bra, men litt bråkete!
2) Litt uenighet. én tommel opp og én sånn helt passe.
Spesielt bra at de serverer Sjokade!
3) Helt topp! Det er masse forskjellige gode ting oppi maten,
liker alt oppi der.
4) Ser veldig bra og deilig ut! MÅ bare spise den!
Litt uenige, TO OG EN HALV kanelbolle, og TO kanelboller!

o

2. klasse pa traktortur
Barna på Østråt/Frydenlund hadde lagt seg
på lørdag og var nok litt skuffet over ikke å
ha blitt hentet med traktor. Men transportgruppen skuffet ikke å år heller og
alle førstereisende fikk seg kjøretur rundt
på øya hvor de ble godt mottatt av mer
erfarne Hudøyfarere fra de andre koloniene.

FØLG MED - HVA SKJER…?

Første natt
på Hudøy

Del 3: 1986

Fallskjermene landet en etter en. Vel, det var folka som hadde fallskjermene som landet.
De så ut som om de kom rett ut fra en av tegneseriene som storebroren til Tom leste, og som han selv
kikket på noen ganger: X-Men. Han likte selv Fantomet, Sølvpilen, Edderkoppen og de gamle
seriene med Korak bedre. Folkene så likevel ut som om de superheltene fra X-Men
med fargerike drakter, rart hår og av en eller annen grunn noen ryggsekker.

– Hva er det der?
Astrid var ikke
like bestemt
lenger.
– Det ser ut
som soldater, sa
Markus.
Tom tok fram kikkerten han hadde
lånt fra en av de voksne litt tidligere på
dagen. Line dro den ut av hendene hans
og kikket bort på fallskjermsoldatene.

Astrid tenkte som
vanlig raskere enn
sin egen skygge. Hun
kastet seg rundt og
snudde innholdet av
plastikkposen hun
hadde hatt med seg: 4
vannpistoler fulle med
vann.

– De har vanngeværer, skrek hun ut.

– Hva skulle du med
dem, sa Tom
– Det skjønner du vel,
hadde jo tenkt å dynke
dere sa hun.

Tom så bort på Markus:
– Du, vi kan bli igjen her og holde utkikk
sa han.
Markus svarte fort:
– Ja, vi holder utkikk her.

De to jentene hørte ikke
hva de sa uansett. De
var allerede på vei ut
fra skjulestedet med en
vannpistol i hver hånd
mens de ropte høyt
heiaropet de hadde laget
etter at de hadde bodd på
rom B, D og A:

– DAAAAAAABBBB!
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HVOR ELLER HVA
ER DETTE?

Program for Oliaden

Dette bildet er tatt et eller annet sted
på Hudøy. Klarer du å se eller gjette
hva dette er?
Svaret kommer i morgendagens
Hudønytt

2.–4. trinn

Oppmøte: alle lagene møter
på Saghuset 15 min før start.
kl. 9.30 - 4. trinn
kl. 11.30 - 3. trinn
kl. 13.30 - 2. trinn

5.–7. trinn

Oppmøte på Bukta.
Aktivitetssjefen på huset har
informasjon om startrekkefølge.
GÅRSDAGENS

MØT OPP I TIDE!
Sangkonkurranse
Alle lagene må være klare til innmars
på veien ned mot brygga senest kl. 1800!
2. klasse skal stå først og 7. til slutt.

Dilemma

LØSNING:

DAGENS UTVALG AV DILEMMAER ER:

1. Falle ned hver trapp du går i eller klemme hånden hver gang
du lukker døren.

I NEED

vitamine
SEA

2. Hoppe hvert 10. skritt du tar eller
alltid krabbe når du skal løpe

3. Alltid svette eller alltid fryse

4. Kald kokt torsk fra middagen dagen
før i matpakken hver dag eller
en bare en skive gulost i nistepakken

LET THE

adventure
BEGIN

ENDE

summer
time

t på Åsly!

Klokketårne

5. Tisse ute hver gang du
må på do eller bruke bleie
fram til ungdomsskolen.

