
Politijakt på Krok – redaktør i avhør
Side 5

Hudøynytt

Sniken og Snoken 
tilbake på Hudøy

Side 4–5

mandag 16. juni 2008

Dramatisk  
fotballcupSide10



Redaksjonen

Britt 90 68 13 40 

 
Bims  93 26 67 77 

Janicke  93 24 52 61

Jørgen 93 80 14 25

Ole 90 92 25 85 
 

Vebjørn  92 06 34 09 
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Redaksjonen finner på Østly rett ved 
siden av Roa.

Hussjef på 
sykkeljakt
Å miste sykkelen når 
du er hussjef er ikke en 
god ting. Det har Fredrik 
Chiørn på Frydenlund 
insett. Her er han på 
desperat jakt etter sin 
mountainbike blant 
tangen i strandkanten.
– Med Krok på vei hit må 
den jo bare være her et 
sted, sier Fredrik.

Hudøys 
lengste?
Martin i 1 C har kanskje 
Hudøys hittil lengste sår. 
Det måtte to lange plastre 
til for å dekke riften på 
leggen, og såret er 20 
centimeter langt.
– Jeg var uheldig da jeg 
skulle lete etter noen leker 
i kjellerboden. Jeg skled 
og skrubbet meg skikkelig, 
forteller Martin. Såret sved 
skikkelig, men etter rensing 
og plastring var Martin klar 
for ny lek.

Først uti 
av første 
Adrian i 1 C var 
først uti vannet av 
førsteklassingene i 
går. Helt ufrivillig fikk 
han seg et bad, da han 

skled under 
krabbefisket.
Han hadde red-
ningsvesten 
på seg og den 
forhindret at 
han dukket 
helt under med 
hodet. Adrian 
forholdt seg 
helt rolig. Det 
var imidlertid 
godt med 
litt trøst av 
mamma Bente 
på land.

Hudøynytt presenterer et helt nytt spill 
Meld dere på og vinn berømmelse og publisitet! Vår objektive 
uhildede redaksjon vil kåre vinnerne.



Bendix 
fra Sletta: 
– Fotball- 
turneringen 
var gøy, selv 
om vi tapte.

Kristian fra Roa var en glad finale 
vinner.

Canon-
Lars fra 
Frydenlund 
kunne 
melde om 
et suverent 
arrangement 
hvor alt var i 
rute.

Jørgen fra 
Sletta var på 
vinnerlaget 
som keeper 
for Roa-laget 
som slo 
Sletta-laget.

Jesper fra 
Roa: 
– Du må 
skrive opp 
meg også!

Kristine bråvåkner. Hun gnir seg i 
øynene og ser på klokken – den er 

5 om morgenen. Det er bare to timer 
til de de skal møtes ved den gamle 
eika i parken på Lørenløkka. Hun titter 
bort på kommoden like ved sengen. 
Der står ryggsekken, en kobinasjon av 
fuglebur og ryggsekk. I buret sitter 
Pjong, duen som den  Reddende Engel 
gav til ørnegjengen. Pjong skal hjelpe 
ørnegjengen med å knekke Hr Gådigg. 

Ørnegjengen møtes presis kl 7 ved 
den store eika, som avtalt. Oppi eika 
har Truls og Ulrik laget en platting hvor 
de har tilbragt mye tid sammen, for å 
legge forskjellige planer. Det er deres 
hemmelige tilholdssted. De klatrer opp, 
Ulrik føst og Truls helt til slutt. Han 
vil forsikre seg om at alle kommer seg 
trygt opp til samlingsstedet.  

Oppi i eika setter de seg i en sirkel. 
Ryggsekken med duen Pjong står i 
midten. Kristine tar Pjong forsiktig 
ut av buret og holder den varsomt i 
hånden og strekker armen inn mot 
midten. De andre barna legger venstre 
pekefinger mot hodet til Pjong. De 
sitter slik en lite stund og så skjer 
det - Pjong forvandles til en magisk 
krystallkule. Den magiske krystallkulen 
er et hjelpemiddel som kan gjøre mye 
rart. Den kan brukes både for å se inn 
i fremtiden og forvandle noe. Den kan 
også brukes til å reise med, og gjøre 
seg usynelige. 

Ørnegjengen sitter helt stille og 
ser inn i krystallkulen. Noen bilder 
kommer frem i krystallkulen. De er 
fra Løwenstad der Hr Grådigg er 
i full gang med å gjennomføre sine 
grusomme planer. Barna ser togene med 

mennesker som blir forflyttet til nord i 
Løwenstad. Mange soldater med våpen 
passer på at ingen tør å bråke eller 
rømme. Etter hvert som menneskene 
flyttes bort, kommer store maskiner 
som skal hjelpe Hr Grådigg og få tak i 
all rikdommen som finnes i Løwenstad.  

Barna grøsser når de ser hva Hr 
Grådigg holder på med. Nå haster det 
virkelig å stoppe denne onde mannen. 

En solstråle treffer den magiske 
krystallkulen og det dannes en lyskjegle 
- en magisk reiseportal. Barna blir 
dratt inn i reiseportalen. Alle holder 
hardt i tauet slik at de ikke skal komme 
bort fra hverandre.  De har startet 
ferden gjennom lysportalen som skal 
sende dem til Løwenstad for å redde 
verden fra Hr Grådigg. Det er som å 
være i en stor rutsjebane. Det går fort 
og  de roterer i luften . Likevel er det 
ikke ubehagelig. Det kiler bare noe helt 
forferdelig i magen. 

Så, plutselig senkes farten og de 
lander mykt. Kristine holder hardt i 
krystallkulen – den forvandler seg, og 
Pjong er tilbake. Hun setter duen inn i 
ryggsekk-buret. Ørnegjengen ser seg 
rundt. De har landet midt på en stor 
grønn slette med masse høye trær 
rundt. På den ene siden ser de en svær 
gullport. De hører masse motordur og 
forstår fort at de er like i næheten 
av alt det fæle som holder på å skje i 
Løwenstad.  De går sakte mot porten..

Hr Grådigg sitter godt tilbakelent 
i kontorstolen sin og følger med på alt 
som skjer på alle TV-skjermene sine. 
Hadde han snudd seg et øyeblikk og 
sett ut av de store vinduene sine, ville 
han fått øye på seks små skikkelser 
som krysset plenen i den store parken 
hans på vei opp mot palasset. 

Ørnegjengen og den 
magiske krystallkulen 
Novelle del 3

5på 
banen

Hudøynytt er glad 
for å kunne 
introdusere 
en ny fast 
spalte i vår 
eminente 
avis Uttaforøya 
gir deg siste nytt fra verden 
utenfor Hudøy. Vi er klar over at den 
knapt eksisterer for hudøybeboerne 
disse fem dagene.  Vi føler likevel det 
er vår plikt å informere om hverdagen 
Uttaforøya. 

Paddington fyller 50 år  •	
(Dagbladet)

– Et helt fjell er borte•	  (VG Nett) 

Fant seks millioner på •	
hotellrom i Oslo ( Dagbladet)  

Politi på grevlingjakt •	
påkjørt av 83-åring (Dagbladet)  

Denne t-skjorten får Giske •	
til å se rødt  (VG Nett)  

Søndagens viktigste nyheter



––

Sniken og snoken er tilbake på 
øya. Søndagen besøkte de flere 
hus for å advare mot lureri 
fra Kaptein Krok på kveldens 
bryggefest. 

Hos sjetteklassingene utartet det seg 
imidlertid, og flere gutter ble kastet på 
sjøen da de forsøkte å rappe godteri 
fra Sniken og Snoken.

-Brygger på lureri
Sniken og Snoken kom sammen med 
De Tre Trillende Trallende Ballerina 
Trubadurene for å fortelle hudøybarna 

at Kaptein Krok og Moren hans vil 
forsøke å lure dem på bryggefesten i 
kveld. I følge de to skal Krok og Lulla/
Madam Intrikata prøve å lure barna til 
å drikke en trylledrikk, for deretter å 
stjele Hudøya fra dem. 

– Ikke stol på Krok og moren hans. 
De prøver bare å lure dere, advarte de 
to flere ganger. 

Gutter kastet på sjøen
Hudøynytts reporter, som var til stede 
under opptrinnet, fikk ingen forklaring 
på hvorfor de to tidligere ”Krok-
vennene” nå har vendt seg i mot han,.

Til tross for at Sniken og Snoken 

tilsynelatende forsøker å advare 
barna mot Kaptein Kroks lurerier var 
det flere av sjetteklasseguttene som 
sprutet vann på dem og forsøkte å 
stjele godterier fra de to prompende 
luringene. 

Til slutt var begeret bokstavelig 
talt fullt, og de to tok en våt hevn over 
tre av guttene. De ble rett og slett 
lempet på sjøen en etter en, noe alle de 
andre barna med skrekkblandet fryd 
ble vitne til. To av guttene tok badet 
med hyl og latter, mens den siste lovet 
hevn. 

– Jeg skal ta dem senere, sa han og 
forsvant inn for å skifte klær.

Pølsene gikk ned på høykant ved 
første samlemåltid for 1. reiserne på 
Frydenlund. Pølsene, store saftige 
wienerpølser ble servert med 
ferske lomper, ketchup og sennep. 
Frisk kaldt springvann gjorde susen 
for å fremheve den fantastiske 
wienerpølsesmaken. Du verden så 
godt gourmetpølsene smakte etter 
en lang busstur og frisk overfart 
med båt til Hudøy. Store og små 
matmonser ser frem til flere 
høydepunkter ved matbordet her på 
Hudøy. 

Fuktig advarsel fra 
Sniken  og Snoken

Pølsegourmetfest Fakta/
pølser
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Til venstre: Sigurd, Awar, og så er vi ikke helt hvem de andre 
på den siden er. Til høyre: Martin, Christoffer, Britt, Cathrine, og Rolf.

Pølser lages 
av malte, opp-
blandete kjøtt- og 
blodprodukter 
med forskjellige 
tilsetninger. 
Massen stappes i 
et hylster av tarm, 
vomskinn, lerret 
eller fordøyelig 
plast ved hjelp av 
en pølsesprøyte.



Full utrykning!
Politiet representert ved PSST!s Peder Kling 
og Oskar Klang har trålet Hudøy på jakt 
etter sjørøverstreker.

Det fryktes at Kaptein Krok forbereder et komplott 
mot Lørenbarna. Stadige flere spor kommer inn til oss 
sier Kling og Klang. Flere av Kroks menn er mistenkt 
for å ha inntatt Hudøy. Politiet ber barn og voksne 
om å vise aktsomhet, og ta umiddelbar kontakt med 
dem om noe mistenkelig observeres. Ikke gå til 
avisen med saken, vi frykter at Hudøynytt sitter på 
informasjon de ikke vil dele med politiet. Avisen er 
derfor ikke objektiv i saken sier Kling.
Mener du at avisen sitter på ulovlige sjørøver 
historier som kan være til fare for Hudøy?
-Vi  vil ikke si mer i saken, enn at PSST! er involvert 
og vi ser på saken som alvorlig.

Redaktøren tatt til avhør !
Hudøynytt sin 
redaktør ble tatt inn 
i avhør av politiet. 
Det er misstanke om 
at redaktøren sitter 
på fortrolig sjørøver 
informasjon. Dette 
er opplysninger om 
Hudøyrikets sikkerhet 
og en meget alvorlig 
sak. Mistanken skal 
gå ut på at avisen vet 
noe om et planlagt 
komplott fra Krok. 
Etter flere timer i 
avhør, har politiet 
ikke kommet lenger 
i saken, men hevder 
at redaktøren på 
ingen måte er utenfor 
misstanke.

––
Sokk søkk vekk – 
Kjell Kjetting stjal bekk
Politiet melder at de har funnet en sokk. Men sokkens 
kamerat er søkk vekk og er nå etterlyst av politiet. Det 
er også funnet en bekk der vannet er borte. 
Ifølge politiet er det høyst sannsynlig at Kjell Kjetting 
er kjeltringen bak begge delene. Som bildet ovenfor 
viser gikk Kling og Klang grundig til verks og sjekket 
til og med sjokoladekaken etter spor av Kjetting.

Politiet fant redaktøren på Sletta, 
og barna var tydelig overasket og 
oppskaket.

Juniorreportere 
finner Krokspor
Halve gjengen var nede og badet 
på stranden. Vi, juniorreporterne var 
oppe og spilte høy musikk i det Julie 
åpnet vinduet. Hun skrek til; ” Er det 
Krok som har skrevet dette?” 
Alle kom løpende for å se på saken. 
Ada H tok et bilde og vi spurtet fra 
Bukta til Hudøynyttredaksjonen. 
På veien møtte vi Ole og fortalte 
han om hva vi hadde sett. Utenfor 
vinduet hadde det stått; ”Utt med 
lørn bærna”Hvem kan det være, 
Krok? Kjell Kjetting? 

Foto: Ada H. Tekst: Alle, Ada D, Julie, 
Rebekka, Bushra, Adatt og Hanna 
Sofie/ J-R

Når barna på Frydenlund 
skulle hente aktivitetskassen 
fra boden, var døren satt i 
vranglås.  Mye tyder på at 
Kaptein Krok har vært på ferde. 
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Sammen 
er vi best!

Jenter fra Østeråt på tur søndag.

Guttene på Norda er gode venner.

Mange benyttet gårsdagen og regnværsperiodene til 
innelek.  Her fra Høgda.

Sara og Emil er kjærester.

Mina, Tania og Sara koser seg med 
gjørmebad. Trøtte sjetteklassinger

Jentene på Høgda baker.
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•••••••••••••••••••
Hører dere har hatt innholdsrik og drama-
tisk fotball turnering på Hudøy, og at det 
ble rettferdige vinnere. Fotball og leirskole 
hører sammen og er alltid moro. Jeg vil 
gjerne gratulere vinnerne!

Dramatisk ble det til de grader her 
i Geneve. Tyrkia og Tjekkia møttes til 
den avgjørende kampen i gruppe D. 
Hvis kampen endte uavgjort ville det bli 
straffespark direkte etter 90 minutter. Her 
hadde Tjekkia statistikken på sin side, de har 
vunnet alle tre EM-straffekonkkuransene 
de har vært involvert  i, sist mot Frank-
rike i 1996. Tyrkia har aldri vært i 
straffekonkuranse.

Jan Koller gjørde 1-0 for Tjekkia i det 35 
minuttet, og Jaroslav Plasil dobler ledelsen 
halveis i andre omgang. Tyrkia får lønn for 
presset og reduserer etter 75 minutter ved 
Arda Turan. Det hele ser ut som en klar seier 
til Tjekkia, så skjer det nesten det utrolige: 

88 min. Kahveci Nihar utligner etter en 
enorm keeper tabbe av Cech. 

90 min. Kahveci gjør det utrolige for 
Tyrkia !! Lurer offsidefella til Tsjekkia, og 
med en fantastisk avslutning sender han 
Tyrkia videre i EM.

Kampen varer til det 97. Minutt og Tyrkia 
må spille de siste tre med Sanli Tuncay som 
keeper etter at Volkan Demirel blir utvist.

I den andre kampen vant Sveits 2-0 over 
et reservespekket Portugal som allerede var 
klare kvartfinalen.

I dag skal jeg se Østerriket – Tyskland og 
Kroatia – Polen. 

Ingen har kommen-
tert så mange  
fotballkamper på 
TV som Arne Scheie 
i NRK. Nå skriver 
han til Lørenbarna i 
Hudøynytt.
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I ”Euro League” tok 
andreklassinger fra Roa en 
overraskende seier over 
tredjeklassinger fra Sletta. 
Et avgjørende taktisk valg fra 
Roaspillerne gjorde at de kunne 
ro seieren i land, og vant finalen 
3-1.

Fikk velge seg en motstander
Før den dramatiske finalen i ”Euro 
League” fikk andreklassingene velge 
seg en spiller fra motstanderne for å 
gjøre lagene mer like i styrke. En av 
tredjeklassens nøkkelspillere voktet 
derfor målet til andreklassingene 
i den jevnspilte finalen.  Laget fra 
andreklasse fikk også spille med en 
spiller mer enn tredjeklassingene.  Det 
gjorde at den harde kampen tippet i 
favør av Roa til slutt. En tydelig stolt 
lagleder beskrev innsatsen til spillerne 
sine slik; -De kjempet som løver. En 
stund lå det jo spiller strødd ut over 
hele banen.

-Litt rart.
For Jørgen i tredjeklasse ble det en 
merkelig finale. Han måtte nemlig vokte 
målet til motstanderne fra andreklasse. 
Til tross for at han var på vinnerlaget 
var det vanskelig å juble. 

–Det var litt rart å være med på å 
slå klassekammeratene mine i finalen, 
sier han til Hudøynytt. 

Laglederne gir også Jørgen skryt 
for hans moralske styrke. 

–Det må jo ha vært fristende å 
spille dårlig slik at klassekammeratene 
skulle vinne finalen. Den fristelsen falt 
ikke Jørgen for.

Taktisk triumf  
i Euro League



Klart for Oliaden
I dag er det duket for Oliaden. Alle skal 
møte opp ved Saghuset til oppgitt 
tid. Første post er talentkonkurransen, 
der hvert enkelt hus fremfører sitt rap-
bidrag. Deretter deles husene inn i lag. 
Tallet etter husnavnet er antall lag dere 
skal inndeles i.
Frydenlund (3) klokka 10.00
Østeråt (3) klokka 10.00
Norda (3) klokka 10.30
Sletta (6) klokka 11.30
Bukta (5 klokka 12.00
Roa (3) klokka  13.00
Lia (3) klokka 13.00
Stranna/Vika (6) klokka 13.30
Høgda (3) klokka 14.30
Støa (3) klokka 14.30

Sjuendeklassingene fra Vika 
gikk til topps i ”Champions 
League”, men seieren var ikke 
så overbevisende som ekspertene 
hadde tippet på forhånd. Det 
var nemlig kun tilfeldigheter som 
sendte sjuendeklasse til finalen, 
der femteklassinger ga dem 
overraskende tøff motstand.

Sinte sjetteklassinger
Det var semifinalen mellom 
sjuendeklassingene fra Vika 2 og 
sjetteklassingene fra FC Bukta som 
skapte mest følelser og dramatikk i 
”Champions League”. Ved full tid stod 
det 2-2, og etter reglementet måtte 
kampen avgjøres med kron og mynt. 

Mynten snurret sjuendeklassingenes 
vei, og sendte dem noe ufortjent 
til finalen. Dette førte til både 
sinte og tårevåte protester fra 
sjetteklassingene. For det første 
mener de at kron og mynt er en 
urettferdig måte å avgjøre kampen på. 
De retter også krasse beskyldninger 
mot sjuende fot å ha brukt spillere fra 
flere lag, og på den måten toppe laget 
sitt. 

– Usportslig og skandaløst, 
sier flere sjetteklassespillere som 
Hudøynytt har vært i kontakt med. 

En ordknapp arrangementledelse 
forsvarer seg med at kron og mynt 
skaper færre syndebukker enn en 
straffekonkurranse ville ha gjort, og 
sier de ikke vil etterforske påstandene 

om at sjuendeklasse toppet 
laget sitt i semifinalen.

Overraskende jevn finale
Sjuendeklasse mot femte-
klasse burde være rått parti, 
men guttene og jentene 
fra Norda A ga seierssikre 
sjuendeklassinger fra Vika 
tøff kamp i finalen. Sjuende 
vant til slutt finalen 4-2, men 
femteklassingene ga dem 
tøff kamp og kunne gå av 
banen med hevet hode.

Sjuendeklasse 
snublet til seier
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Brygefest mandag
Jeg, Madam Intrikata Lulla innvitirerer till 

parti fordi atte Stumpen Kaptein Krok slepper 

ut fra fengsling. Da blir det stor fest 

får ale Lørenpingler barn å d i  våksne 

såm er på øyja.

Vi har musikkk OG supe. Deilig supe. 

Sjørøvørene vil sange og danse og jøre mase tuling å 

flinke saker. Ale må kåme der dit ellers er døre 

noen økle bleiungor og puslepupper blir det ike 

så gøyalt.

Hilsenn 

Lulla Krok (født fiske) / Madam Intrikata

Sjørøverheks og Morra tell Stumpon Kaptein Krok

& funnet

Rosa strikkejakke 
gjenglemt
En rosa strikkejakke ble funnet 
ved fotballbanen etter finalen 
i går. Jakken ble levert inn til 
redaksjonen, og kan hentes her 
hos oss.

Flere funn av  
grønn matpakke
Etter at Frida og 
flere i første klasse 
fant innpakkete 
blader og kongler 
ved det hule 
treet søndag, 
spekuleres det 
i om dette kan 
være matpakka 
til den grønne 
mannen. Det var 
rene valfarten 
til det hule treet 
ved Roa søndag. 
Mange Løren-
barn var på utkikk 
etter den grønne 
mannen, og flere 
hevdet at de 
hadde sett han.

Frida og flere 
barn fant blader, kongler og tang innpakket 
i plastpose ved treet. De tror at dette kan 
være matpakken til den grønne mannen. 

Den må ha ligget der en god stund, fordi 
bladene var svært tørre. Flere uttrykte 
bekymring for at den grønne mannen kan 
være veldig sulten, siden han tydeligvis 
må ha løpt fra matpakka i all hast. Ble han 
skremt av Kaptein Krok?

STØA: Michell spådde hele huset, Gro 
tapte og måtte vaske utedoen!
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