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Krok fabrikksjef?  

Godterifesten 
avlyses. 

Skoletannlegen 
setter ned foten 
for godtefestene 

på Hudøy. 

Guffonittfunn  
kan tvinge 
Lørenbarna vekk 

fra Hudøy. 

Øya kan bli 
rasert, og 
Kaptein Krok kan 
ende opp som 

industrimagnat 

Les mer side 4 

Årets Hudøylåt med dans 

Slett ikke helt uventet raste Stella 

Mwangis låt Haba haba helt opp på 

listen av danselåter for årets tur. Etter 

en fantastisk innsats som vinner av 

Gelodi Brann Prix vil hun muligens 

holde konsert på fotballbanen  en av 

dagene vi ikke er her. 

BREDERE ENN NOEN GANG 

Døgning på Hudøy blir forbudt for 6 og 7 klasse.  

Helsesøster forbyr døgning av helsemessige årsaker.  

Døgnere blir hjemsendt. Trykk her for å lese mer 
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Vi i avisredaksjonen trenger din hjelp til å 
lage en superbra Hudøyavis! Har du tips 
om hvor Kaptein Krok befinner seg, om det 
har skjedd noe spennende på øya, om 
hvem som har fisket flest krabber eller om 
noen som har bursdag, kan du komme 
innom Åsli og fortelle oss. Jostein, Tina, 
Knut, Ragnar, Torstein, Jörgen og Vebjørn 
sitter klare med penn og papir – vi tar også 
turen ut på øya, så ser du en av oss og har 
noe morsomt eller spennede å fortelle, er 
det bare å komme bort! 

 
PS! Vi er veldig dårlig på vitser og gåter, 
så har du noen gode på lager, så del de 
gjerne med oss. 

Kontaktinfo: 

Jostein:  90185174  
Tina:  95806496  
Knut:  97039850  
Ragnar:  99248788 
Torstein: 92232121  
Jörgen:  93801425  
Vebjørn:  92063409 

Tips avisa Nå er vi snart på Hudøy IGJEN, og som vanlig 

gleder jeg meg utrolig mye. Dagene på Hudøy 

er årets høydepunkt for meg, og jeg håper og 

tror at det gjelder for akkurat deg også som 

leser dette nå! 

Vi begynner å bli mange som 

reiser, og jeg ønsker først å 

takke styret for atter en 

fantastisk innsats de siste 

månedene. Det har vært timer 

med både diskusjoner, latter og 

masse forberedelser. 

Vi er over 600 voksne og barn 

som inntar Hudøy i år (i 

skrivende stund er vi 614 

hoder), og jeg ber alle om å være greie med 

hverandre, og sørge for at oppholdet blir så 

minnerikt som mulig. 

I år må jeg få lov å si spesielt takk for mange 

fine år med 98`erne. Årets 7 klasse – 

avgangselever – eldste barna på Hudøy -  siste 

år på Hudøy med Løren skole er kommet! 

Dere er en super gjeng med gutter og jenter  

som jeg har lært å kjenne gjennom mange år – 

og ikke minst er det foreldre med tak i. Ta godt 

vare på disse dagene her ute på den 

fantastiske øya, og skap minner som dere vil 

huske med glede. 

Dere er snart ungdomsskoleelever (og minst 

igjen)....og jeg ønsker dere alle sammen 

lærerike og fine år på de skolene dere skal 

begynne på til høsten! Lykke til! 

Til alle førsteklassinger – velkommen til denne 

magiske øya! Nå kan dere glede dere til mange 

dager med krabbefisking, masse mat og gode 

venner, for ikke å snakke om mange mammaer 

og pappaer som er her bare for dere! Dra de 

med på fotballkamper og utforsk øya, gå på 

skattejakt....Kaptein krok lurer ofte bak i 

trærne...og hvis dere er riktig så heldig så får 

dere et lite glimt av den grønne mannen ! Og 

dere – en liten ting til slutt - husk å gi beskjed til 

en voksen hvis det er noe du lurer på.  

KOOOOS DERE!!!! 

Til alle førstereis og resten av 

foreldrene på øya oppfordrer jeg dere 

til å senke skuldrene, nyte dagene 

uten pc, jobb, telefoner, mas og kjas – 

og ta vare på de små øyeblikkene! 

Dette er minner dere vil ha resten av 

livet, og som skaper et godt samhold 

blant foreldre og barn på Løren skole.  

By på deg sjøl, vær barnslig, lek med barna - 

på barnas premisser, bidra til fellesskapet, og 

skap magiske øyblikk . Tenk dere tilbake til 

barndommen uten dubbeditter og tv – hva 

besto fritiden av? Jo, klatre i trærne, lage 

seljefløyter, tegne fantasifigurer, lage historier, 

fange insekter, spille dødball.....øye er her for 

dere og det er bare å utforske den og lage så 

mye gøy dere klarer ;-) 

Til slutt vil jeg si tusen takk for meg – etter årets 

tur trer jeg av som General, og jeg håper på 

mange henvendelser fra entusiastiske foreldre  

i løpet av dagene på Hudøy, som har lyst å 

bidra og stille til valg av nytt styre. Jeg har hatt 

to flotte år i styret, og ønsker nye foreldre 

velkommen! 

Nå skal jeg glede meg over kakebakst, 

fotballturnering, oliade og alle andre aktiviteter 

som foregår rundt på koloniene! 

Vi snakkes! 

Hilsen fra Tone 

Fangstmeldinger 

Det meldes om svært gode fangstforhold for lemen, frosk og iberiasnegler i år! 

 

Lyngsprett, lemus og kommelpung er det imidlertid så langt ikke meldt om fangsmessige 

forekomster av fra Noregs Bittesmåviltlag (NB!). 

Melding for fangst foretatt på Hudøy bes foreligge i redaksjonen før leggetid. 



3 

Ja, jeg gleder 
meg til å se 
Kaptein Krok 
og den 
grønne 
mannen som 
jeg har hørt 

om. Lærerinnen vår, Marianne har en 
bok som det står om hva som skjer på 
Hudøy, og den har jeg sett i. 

Ja, men jeg 
har ikke hørt 
så mye om 
det ennå. 
Storebroren 
min, Daniel, 
har vært der 
før. 

Gleder meg 
veldig. Har 
hørt at det blir 
stort 
godtebord, og 
røde slanger 
er det beste 

godteriet jeg vet om. Jeg har 2 brødre, 
Herman og Max, som har vært på 
Hudøy før. 

Gleder meg 
mest til siste 
dagen, for da 
skal vi ha 
godte-dag. 
Men vet 
egentlig ikke 
så mye om hva Hudøy er, men jeg 
kjenner Mathias i 3.klasse som har 
vært der før.  

Ja, jeg gleder 
meg egentlig, 
men vet ikke 
så mye hva 
som kommer 
til å skje der.  
Storesøsteren 

min Tuva har vært der, og hun har 
fortalt at alle må være med å lage en 
sang om Hudøy. Det gleder jeg meg til.  

Vet ikke om 
jeg gleder 
meg så mye i 
år, men det 
var i hvert fall 
moro i fjor. 

Gleder du deg til årets 

Hudøytur? 

Sander i 1A 

Gleder du deg til årets Hudøytur? 

liv: I fjor var det mest morsomt at 

jeg møtte søsteren min Ingrid, hun går 

i klasse 5B.  Og så badet vi og fant 

mange brennmaneter, men jeg ble ikke 

brent av de… 

Oda: 

Blomsterkransen min på hodet er det 

Kristin som jobber på LøA som har 

laget. Jeg var på Hudøy i fjor, og 

husker at vi bodde sammen med A-

klassen. Var gøy å spise forkost og ha 

godte dag. Og vi lekte mye forskjellig 

Lise Marie, Emilie og Veronika i klasse 

2D og Ulrika i klasse 2E: 

Vi , unntatt Veronika, var ikke på 

Hudøy i fjor, men vi gleder oss til å 

dra i år. 

Veronika: Det var veldig gøy i fjor. Vi spilte volleyball, og 

spiste godterier en dag. Kaptein Krok kom, og 

så latet alle som de hadde apefeber, og ble 

helt grønne. 

Var egentlig ikke så veldig morsomt, vi 

klatret mye i trærne. Men jeg gleder meg til 

i år. Mamma skal være med i år. 

LØRENBARNAS HUDØYSANG 
MELODI: NORGE I RØDT, HVITT OG BLÅTT 

JA, LØRENBARNA DRAR PÅ TUR  
MED BUSS OG BÅT OG JOGGESKO  
TIL MYGG OG UTEDO!  
TIL HUDØY, DET ER DRØMMEN VÅR  
ET KJEMPESTED PÅ DENNE JORD  
DER FANTASIEN GROR.  
VI SPILLER FOTBALL  
VI BADER OG LER  
KOSER OSS MASSE, JA KAN VI ØNSKE MER?  
SE DER FISKER EN RAMP NE´ VED VANNET  
MED EN VOKSEN SOM PASSER GODT PÅ.  
KANSKJE KOMMER DET KRABBER I SPANNET,  
ELLER FINNER DEN HELLER EN TÅ?   

REFRENG – VED FLAGGHEIS:  
JA, SÅ HEISER VI FLAGGET TIL ÆRE  
FOR DEN ØYA SOM VI SYNS ER FLOTT  
DET ER HER ALLE SAMMEN VIL VÆRE  
FOR PÅ HUDØY DER HAR VI DET GODT!   

REFRENG – VED FLAGGHAL:  
JA, NÅ STÅR VI OG MÅ FIRE FLAGGET  
FLOTTE DAGER PÅ DAGER VI FIKK  
TAKK FOR NÅ, TAKK TIL ALLE SOM LAGET  
HUDØY – NESTE ÅR SEES VI PÅ NYTT!  

Evelyn i 1A 

Rikke i 1A 

Jesper i 1B 

Linus i 1C 

Thomas i 2A 

Liv i 2D 

Oda i 2B 

Fabian i 2D 
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Hudøy kan bli stengt for Lørenbarna og ende 
opp som gruve- og fabrikkøy. Massiv hugst 
kan gjøre øya fri for trær og busker, og alle 
husene må rives dersom det blir funnet 
Grønn Guffonitt på øya. Kaptein Krok har stilt 
seg til disposisjon for å lede letearbeidet etter 
Guffonitt, og til å drive en gufonittfabrikk på 

Hudøy. 

Det er den muligens renomerte vitenskapsmannen, 
professor Gurre Grumle Fis som slipper denne bomben av 
en nyhet rett før årets Hudøytur. Sammen med Norske 
Myndigheter AS har han nå satt i gang et stort prosjekt 
ledet av sjefen for Overformynderiet & Co, byråsjef Børre 
Byrre Kratt. Fis og Kratt skal på befaring på Hudøy en gang 
i sommer. 

-Dersom det viser seg at dette stoffet 
finnes på Hudøy, vil vi stenge øya og 
starte Guffefabrikk der ute, sier Fis og 
Kratt i en pressemelding til Hudøynytt. 

Krok stiller opp 

Kaptein Krok har sagt seg villig til å hjelpe 
Overformynderiet & Co i å foreta 
undersøkelsene, og skal være guide og 
livvakt for Fis og Kratt på Hudøy. Til 
gjengjeld skal han ha blitt tilbudt stillingen 
som fabrikksjef på Hudøy, melder Norsk 
Piratnytt stolt. 

Uhh! Mamot! 

Hudøynytt har forsøkt å få fatt på Den Forbløffende Blå 
Ballerina og Else, men disse er ikke hjemme og dessuten 
vet ingen helt hvor de bor.  Heller ikke Den Grønne 
Mannen har svart på lapper levert i det hule treet på 
Hudøy. Hudøynyt har imidlertid klart å få en uttalelse fra 
Ykk og Okk, som er de to huleboerne som  bor på Hudøy. I 
en eksklusiv, felles uttalelse til avisa sier de; -Uhh! Mamot! 

-Dette spesielle stoffet Grønn Guffonitt inneholder sånne 
grønne greier som man kan bli flinkere og raskere av, 
uttaler Professor Gurre Grumle Fis til Hudøynytt. -Dette 
stoffet finnes nesten ingen andre steder i verden, og vi er 
sjeleglade dersom vi finner stoffet på Hudøy. 

Krok fabrikksjef  

på Hudøy? 

Grønn Guffonitt 

Grønn Guffonitt er et 
myteomspunnet mineral som i 
hundrevis av år har blitt jaktet på 
av magikere, akymister og 
vitenskapsmenn. Denne typen 
Guffonitt skal etter sigende 
kunne blandes i vann slik at 
mennesker blir bedre og mer 
veloppdragne. 

Kaptein Krok - guide og livvakt 
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MÆRVELDINGEN    
 

Vestsiden sør for Bukta: 

Meget tiltakende utover 

dagen. Fare for opphold. 

Kysten Østråt-

Frydenlund: 

Kvartskyet 

nedhogstvær. 

Østkysten: 

Fratakende 

bygevirksomhet og 

strålende regn. 

Dalsøkka utenfor: 

Antydning til flau 

orkan 

Kaptein Krok  

er en slem, men 

nok så dum pirat, 

som hver 

sommer å 

forsøke å stjele 

Hudøy fra 

Lørenbarna. Til 

tross for skumle planer har han og hans hjelpere 

så langt mislyktes. I fjor klarte han nesten å ta 

over Hudøy ved hjelp av en falsk lege som 

hevdet det var Grønn Apefeber på Hudøy, men 

Krok ble avslørt i siste liten. Lørenbarna må alltid 

passé på, for enten han er i fengsel eller sitter 

på Fosforøya, der han bor i en nesten usynlig 

pirathytte, så er det en ting som er like sikkert 

som at paven har en rar hatt. Krok gir aldri opp 

sin store drøm om å ta over Hudøy og kaste 

barna på sjøen. .  

Krok-e-dillene 

er Kroks vakre heiagjeng. MEN de er også 

skumle, for sangen deres kan trollbinde og 

forhekse barn og voksne. Krok bruker Krok-e-

dillenes evner til å spre sjørøverpropaganda. .  

 

Kaptein Blåskjegg 

Er Kroks høyre krok. 

Blåskjeg er en pirat som 

prøver å være skummel, men 

som egentlig er litt redd av 

seg. Har en lei uvane med å 

tisse på seg hvis det blir for 

skummelt. 

Else eier Hudøy, 

som hun gjerne 

deler med 

Lørenbarna. Hun 

er litt forelsket I 

Krok, selv om 

hun vet at Krok er 

en sleiping som 

hver sommer prøver å lure henne. Likevel går 

hun innimellom med på å gå tur med Krok på 

kjærlighetsstien og å danse med han på 

hemmelige steder på Hudøy. 

Den grønne mannen  

Den grønne mannen er 

Lørenbarnas lynraske 

beskytter. Han dukker ofte 

opp og hjelper Lørenbarna 

mot Krok når det ser som 

mørkest ut. Inngangen til 

hans underjordiske 

hulelabyrint er i et hult tre 

midt på øya. Mange har 

prøvd å finne ut hva eller 

hvem den grønne mannen 

egentlig er. Trolig er han 

en krysning mellom plante 

og menneske – ikke ulikt det man ville fått om 

man kunne krysse Frederic Hauge og 

politimester Bastian med en bregne.  

Den forbløffende blå ballerina  

er også Lørenbarnas 

venn. Den har 

forbløffende magiske 

evner som har kommet 

overraskende godt med 

i dens evige kamp mot 

Kaptein Krok. De to har 

kjempet mot hverandre 

siden Krok røvet fra den 

dens eneste sjanse til 

noen gang å bli en ekte 

ballerina. Den 

forbløffende blå 

ballerinaen ser også 

forbløffende puslete ut, 

men den er sterkere og 

mektigere enn man 

skulle tro. 

Ykk og Okk ble første gang observert på Hudøy 

for et par år siden, og er trolig huleboere som er 

vekket opp fra isen de var kapslet inn I da 

drivhuseffekten gjorde at permafrosten på 

Hudøy smeltet. De er litt folkesky, men det går å 

kommunisere med dem 

om man kommer i 

kontakt med dem. Ykk 

og Okk leter hele tiden 

etter Mammuter, som er 

livretten deres. 

 

 

 

 

 

Gnurre Gumle Fiis er en smågal professor 

med bustete hår både på hodet og I ørene. Han 

er spesialist på skjeldne bergarter, med 

Guffonit som et av sine spesialområder. Han 

har så langt I livet kun vært forelsket to ganger, 

og begge gangene var han forelsket i en stein. 

Børre Byre Kratt er en knusktørr byråkrat fra 

Det Norske Overforynderiet. Han leverer 

katastrofale nyheter til voksne og barn med 

medfølelse og innlevelse som et gjennomsnitlig 

stemplingsur. Børre går aldri noe sted – selv 

ikke på do – uten dokumentmappen sin. 

Gunda Flekkefrø Fysørn er Elses nerdete og 

kjerlighetssyke kusine som konstant er på utkikk 

etter en kjæreste. Hun er noe så skjeldent som 

en kvinnelig klovn, og er et elskelig, men noe 

naivt vesen. 

Hvem er hvem på Hudøy? 

Kaptein krok 

Krok-e-dillene 

Kaptein Blåskjegg 

Den grønne mannen 

Else 

Den forbløffende 
blå ballerina 

Ykk (eller Okk?) 

- Bestemor hvor gammel er du? 
- Nei, det har jeg helt glemt. 
- Dra ned underbuksa di og se da vel. 
 - Nei sånn må du ikke si lille Per. 
- Jammen i underbuksa mi står det 
fire til seks år. 
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Letekryssord – her har det skjult seg 9 ord som sier noe om Hudøy! 

Hvis du leter vannrett og loddrett – så kanskje du finner dem… 

 

B E C A F Y T I I O L P Å J S 

V L J L Ø K R A B B E R V R K 

K S O N T V U L G G T U V S A 

S E E F T G O D T E R I V Ø T 

J K R O K K L M N I F V N T T 

D V R U K N T A N T E B O E M 

L V M L O K N I D G J I T B L 

V Ø Y D O K L K P I L F T A V 

C W G T U X L M M K L U I R P 

C D G R Ø N N E M A N N E N Q 

QUIZ  

om det som skjer og det som har skjedd.  

Sett kryss  
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PETRAS BESTE HUDØYMINNER 
Jeg husker da jeg og Sara lekte sammen på gresset og 

spilte litt volleyball. Litt senere gikk vi barføtt opp til det 

hule treet sammen. Så kom det masse små barn og vi 

måtte gjemme oss. Så gikk vi tilbake til huset og spiste 

middag. Men så ville vi gjøre det igjen og da ble Hedda 

med, men hun likte det ikke så godt! Da vi var på vei 

tilbake, begynte hun å løpe og vi var såre på føttene 

dagen etter =)  

Eller da vi gikk i 6. klasse og 7. klasse kom om natten 

med knekkebrødsmuler og kaffepulver. Inne på rommet 

vårt, var det ingen som plagde oss annet enn den 

trompeten deres. Neste dag hadde jeg hodepine og var 

gretten. >=(  

Men det rareste var nest siste dagen på Hudøy i 6. 

klasse. Nesten alle gråt. Både gutter og jenter. Jeg tror 

jeg var en av de første og det er ganske flaut. MEN, vi 

må ikke glemme alle gangene vi har vært og badet og 

krabbefisket. En dag var jeg og Sara og fanget en 

krabbe med en figur formet som en nøkkel på ryggen. 

Og vi hadde fanget en vi kalte Diablo eller noe sånt. Den 

var skikkelig sint og prøvde å klype alle som kom nær 

den. Vi så også en DIGER krabbe, men den var for 

smart til å tas. Og da vi har badet. Hoppet fra brygga, 

svømt på grunt vann og sett små dyr. Ekkelt! Vi så 

tangsprell, krabber, mini fisk og flere krabber. Men den 

verste fienden vi har der er brennmaneten. Den kommer 

når det er lunkent i vannet og da slutter jeg og bade 

med en gang.  

Vi kommer aldri i livet til å glemme hudøy og jeg håper 

jeg kan dra dit en gang til i løpet av livet mitt! <3 

Fotballturneringa  
Max i 7a 

Endelig var det klart. Det så mange hadde venta på. Lagene besto av alle på 

hele trinnet. Du viste ikke hvem du skulle komme med og det var det som gjorde 

det så spennende. Lagene ble ropt opp, og jeg følte at jeg hadde et bra lag. Nå 

gjensto det å se hvilken pulje vi kom i. Vi kom i pulje en. Det var mange gode lag 

så vi måtte spille bra for å komme i A-sluttspillet. Første kamp kom på 

ettermiddagen.  Vi hadde grei kontroll og vant den. Vi viste at i neste kamp kom 

vi til å møte noen som hadde et sterkt lag så det kom til å bli vanskelig å vinne 

den. Vi prøvde alt vi kunne men det ble 2-1.  Vi viste at vi måtte vinne neste 

kamp for å komme til A-sluttspillet. Den kampen skulle vi spille i morgen. Vi var 

litt nervøse før kampen men hadde full kontroll fra start til mål. Vi var i A-

sluttspillet. Det var semifinale neste dag så vi hadde litt å tenke på. Endelig var 

kampen. De andre startet med å score to mål men vi hadde ikke gitt opp. Litt før 

slutt scorte vi på et langskudd. Det var under minuttet igjen da  vi sparket ballen 

fra forsvaret. Ballen trillet foran keeperen, han skulle sparke ballen ut men han 

bomma på den!  Det var 2-2 og kampen var over. Det gikk til forlenging med fem 

minutter. Vi sparka ballen i stolpen. De fikk en sjanse alene med keeper men 

keeperen vår redda den. Dommeren blåste av og det var straffekonk. Vi starta 

med straffe men vi bomma. Jeg sto keeper på det neste skuddet og jeg måtte 

redde. Det gjorde jeg. Vi bomma på neste. Men da satte de ballen i mål. Vi var 

ute. Men jeg har bare gode minner fra fotballturneringa. 

Hudøy-kaninen 
Det var en natt på Hudøy, hvor kaninen Jan Henrik spiste gulerot. Vi hadde sneket 

oss ut (NB! ikke gjør dette hjemme!) med en kikkert. Adrian hadde tatt med seg en 

kålrot. Jan Henrik hadde akkurat spist ferdig sin gulerot. Men han var fortsatt 

sulten. Vi ankom en liten hytte, der vi kunne søke ly for natten. Vi hadde tatt med 

oss Solrik og litt paté, som vi kjøpte i kiosken like ved. Plutselig så vi den, det 

største dyret vi noen sinne hadde sett. Jan Henrik hadde utviklet seg til en ny 

Pokémon nemlig Jna Henkir. Han hadde blitt større og grønn, han er den grønne 

mannen. PS: Dere tror sikkert på dette, men vi forsikrer dere om at det er tull. 

Husk det!       Magnus 

Beste Hudøyminner 
Hedda i 7b 

Jeg husker første gang vi gikk ombord på bussen som skulle kjøre oss til havna 

der båten ventet. Jeg var en liten jente med en stor koffert og mye mot. Hudøy 

skulle bli som et eventyr! Men likevel, da vi skulle ta avskjed med foreldrene 

våre, gråt jeg som en foss. Men fem minutter senere snudde alt sammen, jeg 

klarte jeg ikke å vente med å komme fram til havna. Vi kom fram, satt oss i 

båten og så ut mens vi fløt på havet og nærmet oss Hudøy. Da jeg skulle velge 

seng litt senere, hoppet jeg rundt og prøvde å få plass ved siden av vennene 

mine. 

En annen gang, i andre klasse, hadde vi satt oss til ro på Hudøy og tenkte at vi 

kunne dra på en oppdagelsesferd! Omtrent åtte stykker inkludert meg fant en 

hemmelig sti. Etter en stund så vi at den ledet til et hult tre! Det Hule Treet der 

Den Grønne Mannen bor. Vi ble redde for at han fortsatt var der, men klatret 

oppi treet og satt fast. De andre barna klarte til slutt å få oss ut, men jeg våget 

ikke å klatre der igjen. 

Romanser, bestevenner, Oliaden, overraskelser, godterispising, leker og 

spennende eventyr er litt av det du kommer til å oppleve på Hudøy.  

Man kan ikke snakke om Hudøy uten å nevne bading og krabbefisking. Noen av 

de beste minnene jeg har, er fra Hudøy. Det er det stedet jeg gleder meg aller 

mest å dra til om sommeren. Etter seks Hudøyturer, håper jeg den siste turen 

blir den beste! Jeg kommer til å savne Hudøy, for det er et helt spesielt sted.  

Hudøy? Hudøy! 
Alt jeg, Jørgen, husker er showene som vi hadde. Du 

vet ... med disse blå folkene og Kaptein Krok. Jeg var på 

rom med to merkelige folk. Jeg husker omtrent 

ingenting... I alle fall ikke noe mer... 

Jeg, Iver, har vært på tur i 1. klasse, 2. klasse, 4. klasse 

og 6. klasse. Og jeg vil definitivt være med i 7. klasse. 

Men Hudøy er OK. Vannkrig er gøy, men fotball er ikke 

gøy... Jeg kan huske at det var en annonse en gang i 

Hudøyavisa om noen 2. klassinger som klina. Det virker 

litt corny. Litt som en kebab i pita (fullkorn). Jeg husker 

også at vi spilte mye Hits for Kids. Var det nr. 15? Jeg 

tror det, siden dette foregikk i 2. klasse (2005). 

6. klasse var nok den KJEDELIGSTE, fordi alt man 

gjorde var å spille fotball. Jeg hjalp til på kjøkkenet noen 

ganger, men det kan man jo ikke leve på. Noen ganger 

spilte jeg sjakk. Jeg hadde ikke spilt sjakk siden 2. 

klasse, men jeg husket reglene så vidt. Vi danset til en 

sang som het Glow av Madcon. Jeg trodde de var døde 

nesten. Dansen var ganske lett, og også ganske corny 

som en kebab uten saus. Men det kuleste var 

vannkrigen. Jeg eide en 7. klassing (altså da jeg i 6.) 

ved å snike meg bak ryggen på ham mens jeg helte 

iskaldt vann inn i t-skjorta hans. Han ble så fly forbanna. 

Han kasta flaska etter meg og bomma. For en skrulling. 

Litt corny, som en sjakkspill uten brikker eller en kebab 

uten kjøtt. 
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Bildekavalkade 
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"Astrid! Nå er det ikke lenge til Hudøy. Lurer 
på om Kaptein Krok kommer?  
Hva tror du han finner på i år?" 
Dette har jeg hørt i gangene helt siden tidlig i februar 

fra dere elevene som grugleder dere til nok en 

spennende tur til Hudøy. Der skal vi bade og fiske 

krabbe mens den grønne mannen passer på oss i det 

hule treet sitt. Nå er vi endelig på vei!! Jeg gleder meg 

så mye at det kiler i magen. Og i år er vi så mange at jeg tror ikke selveste 

kaptein Krok greier å ta øya! 

Kroks Sang 

Jeg er Kaptein Krok 

Hudøys egen sjørøversnok 

Holder til på Fosforøy, 

Så du ser aldri meg. 

REFRENG: 

Hurlum hei 

Else og jeg 

Vokter vår skatt 

Som ingen får fatt på 

Rei rom rå 

Pass dere nå 

Jeg er mann 

Så det holder i bøtter og spann. 

Rundt i Hudøys 

skumleste farvann 

Raner jeg og røver jeg 

Så mye som jeg kan- 

REFRENG 

Else er min 

Deiligste dame 

Hun pleier jeg å danse med, 

Et hemmelig sted. 

REFRENG 

Inn på øya 

I bukta til Else 

Kommer jeg hver natt og 

Besøker min skatt. 

REFRENG 

Hvis det hender 

At jeg mister skatten, 

Da roper jeg ”Fy Søren” 

Til barna fra Løren. 

REFRENG 

Og når det lir mot 

Den svarteste natten 

Tar jeg tilbake 

Sjørøverskatten 

REFRENG 

Barna fra Løren 

Blir nok ganske sure, 

Men Kaptein Krok 

han går det 

Ikke an å lure 

REFRENG 

12 ½ TING DU MÅ GJØRE PÅ HUDØY: 
1. Fange en krabbe eller landkrabbe 

2. Le av vitsene til de voksne 

3. Score mål 

4. Bli kjent med enda flere i parallellklassen 

5. Spise mest mulig godteri på kortest mulig tid – og bare når du får lov av de voksne! 

6. La være å se på TV i fem dager 

7. Passe på at krokete kapteiner ikke får tatt øya fra oss 

8. Vasse eller bade i sjøen 

9. Hente kaffe til en av dem som jobber i Hudøynytt 

10. Sove på rom med gode klassevenner 

11. Delta på Oliaden 

12. Bli vant med tåfislukt 

12 ½ Hente en halv kopp påfyll med kaffe til en av dem som jobber i Hudøynytt 

OG MYE, MYE MER! 

 

GRATTIS MED DAGEN! 

Vi gratulerer Edgar i 1A 
så masse med 7-
årsdagen! 

Hipp hipp hurra for Mia i 

2A som blir 8 år i dag. 

Gratuleueuerer Hakim i 

3D som fyller 9 år i dag 

Hilsen fra Else  

og Kaptein Krok 
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Høgda: 3 B + C 
Hussjef: Endre Berge 
Telefon: 93481754 
Tlf hus: 33 30 34 31 

Vika: 7. klasse jenter 
Hussjef: Arild Helgesen 
Telefon: 90860372 
Tlf hus: 33 30 34 42 

Stranna: 7. klasse gutter 
Hussjef: Arild Helgesen 
Telefon: 90860372 
Tlf hus: 33 30 34 43 

Bukta:  5 A + C 
Hussjef: Wenche Verpe 
Telefon: 90042288 
Tlf hus: 33 30 34 39 

Roa: 2. klasse 
Hussjef: Anne Margrete Waage 
Telefon: 91655071 
Tlf hus: 33 30 34 36 

Støa: 6. klasse 
Hussjef: Nina Jøransson 
Telefon: 91143244 
Tlf hus: 33 30 34 38 

Norda: 3 A + D 
Hussjef: Elisabeth Katai Knudsen 
Telefon: 90690671 
Tlf hus: 33 30 34 40 

Sletta: 5 B + D 
Hussjef: Åge Øvsthus 
Telefon: 41669314 
Tlf hus: 33 30 34 33 

Lia: 4. klasse 
Hussjefer: 
Heidi Ates (97560537) 
Diana Schart (93409461)  
Tlf hus: 33 30 34 34 

Frydenlund: 1 B + D + E 
Hussjef: Gøril Netteberg 
Telefon: 97135927 
Tlf hus: 33 30 34 32 

Østråt: 1 A + C 
Hussjef: Kari Jevne 
Telefon: 40200215 
Tlf hus: 33 30 34 31 

Kaptein Kroks hule: 
Hussjef: Else 
Telefon: ukjent 

Åsly: 
Hudøynytt 
Telefon: Se side 2 
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Krabbe 

krabbe 

klo, i 

undiken... 

Viktige telefonnummer: 

General Tone Bjørke: 916 46 421 

Aktivitetsleder Kari Rigstad 91 55 07 68 

Transportansvarlig Marius Thorberg: 906 86 522 

Matansvarlig Steinar Bredal-Thorsen 982 63 700  

Mobilforbud på Hudøy 

Det er ikke lov for barna å ha med mobil på 

øya. Det er heller ikke lov med DS, 

Gameboy, iPod, iPad eller andre typer 

elektroniske spill. Hvis du likevel har med 

deg noe av dette kan du levere det til en av de 

voksne som kan passe på det, slik at det ikke faller i 

hendene på Kaptein Krok 

Baderegler 

Alle elever i 1.- 4. klasse skal ha på seg redningsvest når de 

befinner seg nær sjøen eller i sjøen. 

Alle elever i 5.-7. klasse må ha levert skriftlig tillatelse til å bade 

uten redningsvest. 

Elever som skal oppholde seg ved sjøen skal ha med seg 

minimum en voksen fra eget hus. 

Ved bading: 2 voksne for inntil 15 barn. 

TOTALFORBUD FOR 

BADING på Hudøy? 

Departementet for vann og helse vurderer å 

forby bading på Hudøy.  

I de nære havområder av Hudøy har det i de siste 

dagene blitt observert store mengder eder og galle 

som trolig lekker ut fra en ukjent kilde på Fosforøya 

rett sør for Hudøy. Fosforøya er bedre kjent som 

Kaptein Kroks kjempehemmelige tilholdssted. 

Førsteoverpakkekonsulent Rhesus Phluss i 

departementet, som ønsker å være anonym, sier i 

en kommentar at det er trolig kjeftbruken til Kaptein 

Krok som er årsaken til dette, men kan ikke se bort 

fra at det kan være andre storkjeftede pirater med i 

spillet. Rh. Phluss fraråder på det sterkeste bading i 

sjøen inntil forholdene forbedrer seg. 

Hudøynytt vil følge saken nærmere. 

Løsning på lete kryss: Else, Krok, Krabber, Godteri, Grønne 

mannen, Skatt, Mygg, Søte barn, Tantebo 

Løsning på Quiz: 1A, 2C, 3B, 4C, 5B, 6B 

Fotballkamp på brygga i utradisjonell stil 


