Nå på mykere, miljøvennlig og ekstra absorberende papir. Kun til utvortes bruk.

Ga ALT i Oliaden

Dopapir stjålet

Reality-TV

Blomsterplanting

Les side 3

Les side 4

Les side 10

Hemmelig konsert
på fotballbanen ved Gjøabanen

Meget eksklusivt besøk ankommer øya med helikopter MANDAG
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Hudøynytt 2012
Redaktøren er nå nødt Ɵl å seƩe
ned foten. Redaksjonen sulter.
Aviser overleveres nå kun Ɵl husene
eƩer registrert moƩak av varm
bakst/god mat. Diverse andre
delikatesser kan også brukes som
betaling.
Marian, tlf 477 55 332
Hege, tlf 994 57 506
Jostein, tlf 901 851 74
Knut, tlf 970 39 850
Bård, tlf 95 04 44 83
Ulf Inge, tlf 996 43 529
Vi kan veldig få vitser, så hjelp fra
Lørenbarna er nødvendig!

Lia får selvsagt avis i mange uker fremover takket være smakfulle ma orskyninger og kaﬀeservering.

Aktivitetskalender
Mandag: Fotballcup 5. - 7. trinn
(2. - 4. trinn må gjerne arrangere
de e også)

Oliaderesultater
Resultatene fra Oliaden er klare! Vinnerne står øverst på listen! Gratulerer
med flott innsats til alle lag!!
2. trinn
Frydenlund 4 (Månen)
Frydenlund 5 (Nerdis)
Østråt 5 (Raptus ruler)
Østråt 2 (Hudøyvinnerne)
Frydenlund 2 (Oliadevinnerne)

125p
120p
120p
120p
120p

3. trinn
Støa 2 (Poengsankerne)
Høgda 3 (Høgda 3)
Støa 3 (De store vinnerne)

127p
122p
121p

4. trinn
Sle a 3 (Supersle a)
Lia 4 (FK Lia)
Sle a 5 (The Sle a Screames)

135p
133p
130p

Tirsdag: Fotballkamp 7. trinn mot
voksne. Fellesgrilling ved Roa.
Onsdag: Rydding, pakking og
hjemreise

Gratulerer
med dagen,
Martin i 5c!

5. trinn
Roa 4
Roa 8
Roa 6

55 min.
1t. 01 min.
1t. 08 min.

6. trinn
Norda 6
Norda 5
Bukta 4

47min.
48 min.
51 min.

7.trinn
Stranna Vika 7
Stranna Vika 2
Stranna Vika 8

36 min.
41 min.
46 min.

NB! Folka på Saghuset
ønsker å takke Sletta for
omtanke og servering av
nystekte boller og kaffe.
Gratulerer med 40-årsdagen søndag, Hanne!

Dagens
transportansvarlig
Følgende personer har ansvar for
transport i dag:
• Dag og Marius,
telefon 906 86 522
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Båtavgangsansvarlig:
Morten, telefon 917 77 245

Gratulerer med dagen,
Kristoffer i 5b!

Må vi b

ruke

mose o
g
blader
?

Sten Netteberg (t.v.), Tim Figved og Endre Berge er i sjokk etter innbruddet i dopapirlageret på Hudøy.

Førsteklassene kan stå bak:

Frekke tyver
stjal dopapiret
Det går mot full dokrise etter at tyver natt til
søndag tømte Hudøy-lageret for toalettpapir.

Forsyningssjefen opplyser at det nå kun finnes noen få
doruller igjen på husene.

- Alt dopapiret er borte. Lagerlåsen er brutt opp og døra
slått inn, sier en fortvilet forsyningssjef Endre Berge.

- Selv om vi oppmuntrer alle til å bruke bare ett tørk per
dobesøk, vil det gå tomt om få dager, og da må vi finne
alternativer til dopapir, sier Berge.

Etter hva Hudøynytt forstår, rettes mistanken mot
førsteklassene, som sent lørdag ankom Hudøy med husbåten SS ”Sjøhell”. Førsteklasseforeldrene har varslet aksjoner siden de ble nektet å være med på årets Hudøytur.

Mulige erstatninger for dopapir skal være mose, eikeblader
og Hudøynytt.

Opprørsgeneral Jørgen Burud vil ikke kommentere saken.

Krevde
avstemning
om godteri

Forslaget om at 1. klassene skal
få alt godteriet i erstatning for
Hudøy-tur, vekket reaksjoner.
- Det er kjempeurettferdig at
1.klassene får godteriet, skriver

Har du alternative ideer til toalettpapir? Kontakt
Hudøynytt-redaksjonen med dine forslag!
Katrine (2a, bildet) i et brev
til Hudøynytt - Jeg krever
folkeavstemning!
Er du enig?
ja
nei
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Møt opp kl
.
18.30 på br
ygg

a

Elses kusine Gunda (t.v.) gleder seg til innspilling av TV-serie.

Else ga forsmak på
Nordisk Fjas Inviterer alle Hudøy- Gunda og jeg har allerede
barna til brygga i kveld kl 18.30
for å se på innspilling av TV-show. hørt med barna om hva de
- Vi er kommet hit for å se på location
for vår nye realityserie ”38,5 grader
SuperModell Ekspedisjon 2012”, sier
en lettere overlegen og blasert executive producer Mafalda Monster Mugg.
- Hudøy er et perfekt sted for å spille
inn denne serien, til tross for alle de
små skitne barna som løper rundt og
virker som de har det gøy, fortsetter
Mafalda med en rynke på nesen.
Else synes dette er sinnsykt spennende, og har allerede en plan for
hvordan millionene fra Nordisk Fjas
skal brukes her på øya:
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vil at pengene skal brukes
til. Jeg tror vi nå har nok til

både karuseller, svømmebasseng og
Go-cart bane. Det skal bli så bra her
nå.
Den blå Ballerina er imidlertid skeptisk. - Jeg ber barna finne ut om dette
er riktig. Min erfaring at TV-folk ikke
er til å stole på.
Kaptein Kroks pirattalsmann Blåskjegg kommer med følgende uttalelse: “Kaptein Krok er taus men er
på vei. Jeg sier ikke mer…. Derfor
understreker jeg med to sverdslag at
dette kjenner jeg ikke til.”
Etter hva Hudøynytt erfarer så er leiekontrakten allerede utarbeidet, og klar
til å underskrives.
- Vi skal ha en kjempestor fest for
å feire at vi nå kan leie Hudøy, sier
Mafalda. - Alle barna på Hudøy er
invitert, sier hun med et lurt smil…

Intervju med Else

Else har bare
kysset med en
Når var ditt første kyss og med hvem?
- Jeg har kun kysset en, og det er den dere
vet. Og det var jeg som kysset ham…
Hvem var du forelsket i da du var 12 år?
- Det tør jeg egentlig ikke si….men jeg var
litt avstandsforelsket i Kaptein Blåskjegg
Møt opp på brygga i kveld for å se mer av Iselin (under), Christina
Bombshell, Per Super-Næss (over) og resten av gjengen!

TV-showet

Hva er din favorittdings?
- Min favoritting er det hemmelige sverdet.
Hvem er din favorittartist?
- Liker countrymusikk og er litt svak for
Rune Rudberg.
Hva er din favorittrett?
- Det er kortreist mat fra Elsebukta.
Hvem er din aller beste venn?
- Det er den grønne mannen. Men Gunda
er også en god venn.
Hva synes du om Krokodlillene?
- De er ”deiligeberter” som bare tror de er
deilige og fjonge.
Hva synes du er det fineste stedet på
Hudøy?
- Ja-benken på Kjærlighetsstien.
Gleder du til TV-innspillingen her på Hudøy?
- Gleder meg til å få penger til å klippe
gresset.
Hva skal du i sommerferien?
- Jeg har det best her på øya mi, jeg.
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Oliade 2012
Tradisjonen tro ble det avholdt Oliade på Hudøy, denne gangen allerede andre
dag. Noen poster hadde som vanlig innslag av vann, så det var nok ingen som
kom tørrskodde gjennom årets prøvelser. Været var også litt lunefullt, med
veksling mellom regn, oppholds og sol.
2. - 4.-klassingen jobbet seg gjennom 10 poster med bl.a. balansekunst, tandemskigåing, svampekasting og flytting av vann. For 5. – 7.-klassingene var
det flere nyheter. Gjørmestokken var beholdt, mens quiz, koking av vann over
selvlagd bål, krysspeiling og flåtebygging var nye og populære nyheter.
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Jaktet den

grønne mannen

Andreklassene ble sent søndag kveld vekket av Løa og
tatt med ut på traktortur for å finne den grønne
mannen i skogen. Etter hva vi forstår ble flere av
barna øyenvitne til den skumle Hudøy-beboeren, som
egentlig er snill.

Jakten på den grønne mannen er en tradisjon for de
minste på øya. I år fikk 2. klasse denne turen, en glede
de også hadde i fjor. De fleste var derfor godt forberedt og dro i år med seg dyner og litt varme klær.

The Hudøy Football Trophy 2012
Årets fotballturnering går av stabelen på Gjøabanen i dag med start kl 12.30.
Arrangørene anbefaler publikum om å
komme tidlig, da det vil bli trangt om plassen
på tribunene på Gjøabanen.
Reglene er at 5.trinn har 6 spillere + målvakt
på laget, mens 6. og 7.trinn har 5 spillere +
målvakt. Alle lag skal alltid ha minst 2 jenter
på banen.
Vinneren får tittelen ”Vinner av Hudøy
Football Trophy 2012” og vinner følgende
leskende vandrepremie: (se bildet)

Kampoppsettet ser slik ut
Kl 12:30 Dream Thelma (6 trinn) – The Beliebers (7.trinn)
Kl 13.00 Dream Emilie (6 trinn) – ROA REAL (5 trinn)
Kl 13.30 ROA United (5.tirnn) – Dream Ingrid & Co (6.trinn)
Kl 14.00 Røyka Sokk (7.trinn) – ROA Barca (5.trinn)
Semifinaler spilles kl 14.30 og 15.00
Finalen spilles kl 15:30

Illustrasjonsbilde. Stemmer ikke overens med
realiteten da halve premien allerede har vandret,
melder NRK Sporten.
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Michelle, Kristian, Julie, Martine og Malin i 7. har plantet blomster i alle blomsterkassene ved brygga, og rundt huset til Finn Edvin.

7. hjelper til
med blomsterplanting
Fem frivillige fra 7. trinn stilte villig opp for å dekorere rundt huset
til Finn Edvin og nede på brygga.
Finn Edvin er sjef for Hudøy, og han
får normalt god hjelp av driftsleder

Arild. Blomster var innkjøpt, men
Arild trengte sårt noen dager fri etter
å ha stått på slik at alle koloniene fikk
nye bad - før Lørenbarnas ankomst.

Takket være Arild blir Lørenbarnas
Hudøytur alltid en suksess, så det er
en glede å kunne hjelpe litt sier
syvendeklassingene.

”Finn fant”
- spalten der Finn Tollef
finner ting og tang på øya.
I dag har Finn Tollef funnet en hvit
dusk? Hvor kommer denne fra
undrer han?
Tobias i 2c, Ellen og Adrian i 2d fant
grønn skrift på et berg: ”TV slem” og
”Stop” stod det, og så lå det også 2 grønne
egg der.
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Er det noen som savner dusken sin?

Dagens
digge pappa

Dansk fotballkrise

Carsten Pedersen på Roa fikk i morges en opprømt
telefon fra Danmark. Midt i all gleden ved danskenes
foreløpige suksess i fotball-EM har det dukket opp
en stygg sak, som dessverre har opprørt danskenes
trener Morten Olsen så sterkt at resten av EM står i
fare. I gårsdagens Hudøynytt
kom vi i skade til å kalle ham
for Morten Fjolsen, og dette
ble umiddelbart fanget opp av
Det danske fotballforbundet.
Danskene har reagert så sterkt
på denne manglende respekten for dansk fotballs store
stolthet, at saken står i fare for
å true det gode forholdet mellom Norge og Danmark.
André Seielstad, poserer i badeshorts med surfbrettskrape
Forslagsstiller: Eli Hanto Moen
Det var to punktum som gikk over en vei, så ble den ene overkjørt. Da sa den andre; komma!

Statsminister Jens Stoltenberg har personlig involvert seg i saken og bedt Hudøynytt utvise stor
varsomhet i framtidige artikler
om danskenes innsats i EM.
Han understreket at vi lever i
et fritt land der ytringsfriheten
står sterkt, men at hvis vi i
Hudøynytt fortsetter å mobbe
danskene kan det ha alvorlige
konsekvenser for pengestøtten
til Løren skole og at LØA står i
fare for å bli lagt ned.
Redaktøren i Hudøynytt sier at avisen ikke vil la seg
kneble, men at redaksjonen gjerne tar i mot mat i
bytte mot pressesensur. Hudøy-generalen har valgt
ikke å ta stilling til saken, og dette kan redaktøren
bekrefte.
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SPORTEN
Hudøynytt følger EM i fotball 2012
Italia – Spania 1-1
En av Europamesterskapets absolutte
klassikere sto på programmet i går
kveld. Kampen mellom Italia og Spania er alltid kjent jevne og sjanserike
oppgjør.

På Sletta har de bygget tårn og
pyramide av plastkoppene.

Spania er regjerende europamestere
fra 2008, og stillte med spillere som Xavi.
Iniesta, Silva og Fabregas fra start., noe som
ga de favorittstempelet før kampen
Balotelli med kjempesjanse
Italias urokråke Mario Balotelli kom i fokus
i løpet av første omgang, med kjempesjanse
til å gi Italia ledelsen, gult kort for takling,
før han ble byttet ut tidlig i 2.omgang
Innbytter Di Natale ga Italia 1-0 etter kun 4
minutter på banen, etter et fantastisk angrep
spill av Italia. Spania svarte umiddelbart
med en tilsvarende kjempescoring signert
Fabregas.
Torres feilet alene med keeper
Spania var det beste laget gjennom kampen,
og hadde flere store sjanser til å avgjøre .
Fernando Torres var nære etter 84 minutter,
men lobben strøk tverrliggeren.
Kampfakta Italia – Spania 1-1
Tilskuere 38869 i Gdansk
1-0
Di Natale (60 min)
1-1
Fabregas (64 min)
I den andre kampen slo Kroatia Irland 3-1
Her har vi satt inn plass til egne
notater:
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Dagens idrettshelt
på Hudøy
Peder i 6A klarte 56
triks…..med volleyball

Dagens (kjempe) bamse
Charlie i 5c har med årets
største bamse., Sonic.
(Sonic til venstre, Charlie til
høyre på bildet)

