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Avisen som BLIR LEST AV ALVER, 
SJØRØVERE OG SNØRRUNGER!



Hudøy- 
program
2015

Mandag – Oliaden. Egne star-
tlister blir  
distribuert på øya. 2.–4. trinn 
starter på
Saghuset, 5.–7. trinn starter i 
Bukta.   Starttidene varierer fra 
koloni til koloni, lag for lag.

Tirsdag – Fellesgrill m/
vennskapsbånd, fotballkamper 
voksne/barn og volley-
ballkamp, tidspunkt ikke avtalt 
enda.
Onsdag – Hjemreise

Redaksjonen er innlosjert på Åsly, ved siden av Sykestua. Her er det bare å 
komme innom med vitser, tegninger og annet som kan egne seg som stoff i 
avisa. 
Kom gjerne innom for å slå en rekord! Og her er det lov til å være kreativ :-) 
Klesklyper festet på diverse steder på kroppen, krabber i trusa, plukke østers, 
stå på hendene, myggstikk....... 

REDAKSJONEN I HUDØY NYTT

Ikke glem at redaksjonen kan bestikkes med kaker 
og godteri!
Hvordan få kontakt med oss? 
• Personlig oppmøte
• Be hussjefen om å sende en sms eller ring en av oss i redaksjonen
• Mail: redaktor@aldrietaruten.org 

Resultatene	  fra	  	   gruppespillet	   Res	  

Norda United Seven Years 0-‐2	  

Mixmasters Glassmanetene 1-‐1	  

FC Fighters Seven Up 1-‐0	  

Seven Eleven Brennmanetene 2-‐3	  

Støa Fighters Krabbeklo 4-‐0	  

Real Madrid Double O’Seven 0-‐4	  

Twenty Four Seven Yolo Fighters 1-‐0	  

Fast & Furious Seven Hasle Løren 5-‐0	  

Seven years Glassmanetene 0-‐0	  

Mixmasters Seven Up 1-‐5	  

Yolo Fighters Brennmanetene 0-‐1	  

Norda United FC Fighters 2-‐1	  

Seven Eleven Double O’Seven 2-‐0	  

Krabbeklo Real Madrid 0-‐3	  

Hasle Løren Twenty Four Seven 0-‐5	  

Støa Fighters  Fast & Furious Seven 1-‐2	  

	  

Fotballcup - Resultater gruppespillet



7. trinn vandrer oppover på FIFA-ranking 
Syvende trinn møter foreldrelagene på tirsdag. Det er mye som tyder på at forel-
drelagene vil møte fryktelig motstand i år. 
«Det var jo imponerende jevnt» forteller sekretariatsleder Jan Petter Saltvedt. «Det kom inn noen litt ufine 
protester på dommeravgjørelser laglederne mente var gale, men dette stemte jo selvsagt ikke. Videre var det 
jo tilskuerrekord innledningsvis. Det var varslet om veldig sterk femteklasse i år, men de fikk et lite sjokk over 
nivået tror jeg. De kom sterkt mot slutten, men må nok være bedre forberedt neste år. Mye gråt på sjettetrinn 
da Støa Fighters røk ut – der var det spilleropprør mot lagledelsen. Vi føler oss trygge på at disse også kom-
mer sterkt til neste år – det blir et knallspennende oppgjør».

SevenUp lå lenge godt an.....

Seven Years avgjør på straffe-
konk!
I finalen møttes dermed Seven Years vs Twenty 
Four Seven, etter en tett kamp står det 2-2 etter 
ordinær tid. Straffekonkurransen ga 2-1 til Seven 
Years og de vant dermed Hudøycup i år!
Jenta som avgjør det hele er Julia Eirin Drage-Mel-
lum, på straffe! Det var 2-2 før straffe og det var en 
tøff kamp. «Karianne ville ikke ta siste straffe, så da 
måtte jeg og den gikk jo i mål! Da den satt i mål, så 
ble jeg veldig glad. Jeg begynte faktisk å gråte» sier 
Julia. 

Til første semifinale gikk Seven years og Brennmanetene, og denne knakende jevne kampen endte til slutt 
overraskende 3-0. Til andre semifinale gikk Twenty Four Seven og de møtte Fast & Furiuos Seven. Denne 
rysaren av en grisekamp endte 2-0.

Vinnerlaget fra Stranna/Vika (7.trinn) besto av:
Andreas  R., Karoun, Anton, Emil (skårevt to mål i fina-
len), Julia (skåret det avgjørende straffemålet), Sarah, 
Karianne, Haytan ogHans Bertil. Stolte lagledere var 
Georg og Elisabeth.

Sekretariatet ønsker en mer ryddig lagoppstilling 
for Foreldrelagene i år. Derfor – alle foreldre som 
ønsker å spille mot vinnerne fra syvende trinn:  Ta 
kontakt med laglederne for hhv :

Lagleder mammaer vs 7. trinn: Elisabeth 906 90 671 
(kampstart tirsdag kl 14 på Roabanen)

Lagleder pappaer vs 7. trinn: Per Asbjørn 482 12 580 
(kampstart tirsdag kl 15 på Roabanen)

I forkant av dette blir det fellesgrilling, vennskaps-
båndknyting og volleyballkamper. 
Møt opp kl 12!

Syvende spiller mot 
foreldrene på tirsdag....



HUDØY 2015 - ØYEBLIKK

FØRSTE GANG

Resul i 5C er på Hudøy for 
første gang, på første dag 
forstuer han foten og er 
det første barnet som blir 
sendt til legevakten. Det er 
like greit å bli ferdig med 
ting, først som sist…mener 
redaksjonen.

Andre som er først ut med 
ting er Rune, pappa til Thea 
i 3D. Dette er faktisk min 
første kopp med kaffe, sier 
han og ser storfornøyd ut 
med å være på Hudøy!

Vikingskatter funnet 

Det tok ikke lang tid før det ble funnet gull og sølv av 22 morgenfriske barn fra 2A 
og 2C. klokken 8 møtte de opp hos Redaksjonen, med hjemmelagde boller! For å 
vise frem gull og sølv som de hadde funnet i skogen rundt Frydenlund. Othilie i 2C 
var den som fant først. Alle er enige om at det er viktig at Kaptein Krok ikke får tak i 
skattene. 

Gjengen fra Lia kom også innom med mer vikinggull og sølv!



TAPT OG FUNNET

Det er gjenglemt en liten veske eller et etui i re-
daksjonslokale etter nattas besøk.
Kan den som kjenner igjen denne, komme å hente 
den i kveld. Redaksjonen lover full diskresjon…

En pappa på Vika-Stranna lurer på om den unge 
damen som ble med på nattbad i går kveld ønsker 
sandalene sine igjen. Ta kontakt med redaksjonen 
for å begrense utilsiktet bruk av badebilder..

En pappa på Høgda har funnet kjærligheten hos 
Gunda...

En annen pappa på Norda har tapt sin kjæreste 
Gunda.. han er nok ikke alene, mener redaks-
jonen....

Dramatisk fremtid for både redaksjons
medarbeider og Hudøy.

Pia i redaksjonen klarte i dag å kjøre over det som viser 
seg å være Hudøy-ormen, eller Hudormen som man sier 
her på Hudøy. 
Hudormen har levd på øya siden vikingtiden og det 
sies at den har magiske evner. 
For-hudormen kan både berike og bringe stor ulykke 
for den som er i kontakt med den. Slik det ser ut nå, 
så hjelper det ikke å ringe 113. For Pia blir nok eneste 
løsning å gjøre Blot, en rituell norrøn offerfest til ære 
for de norrøne gudene. Hvordan hun skal overbevise 
gudene om at det som skjedde var en rituell slakting av 
dyr, vet vi ikke, men vi ønsker henne lykke til!



Nyheter

I går besøkte Else og alvene alle husene på øya for 
å be om en tjeneste. Delene til runestaven som kan 
bekrefte hvem som er den ekte dronningen  av 
Hudøy, må bli funnet! Flinke barn brukte mange 
timer på å lete, men nå påstår den usle kaptein 
Krok at alle kan slutte å lete. 

«Ha, ha,ha, ho, ho, ho! Nå er det Erika Blodfjert som 
blir dronning av Hudøy! Ingen usle Refstadbarn 
skal noensinne i hele verdenshistorien få lov til å 
komme tilbake hit, med mindre jeg fanger dem og 
tvinger dem til å vaske alle doene de har fjerta oppi 
i mer enn ti år», roper Krok mens han holder seg for 
nesa. 

Han forteller at det var en av volvene, eller trollkjer-
ringene, som fant staven.

«Nå må alle møte opp på brygga i kveld for å være 
med på den store festen der Erika endelig blir 
dronning av Hudøy. Alle må bøye seg i støv og grus 
for henne, selv om de sitter i nærheten av søledam-
mer og gjørme», brøler han.  

«Men så, i morgen, må dere pelle dere vekk like 
fort som lærerne på Refstad kan si sommerferie», 
hvisker den fæle kapteinen, før han begynne å le 
høyt den grusomme latteren sin, som folk i Tøns-
berg alltid tror er tordenvær.  

Hudøynytt mener at alle likevel må fortsette å se 
om de kan finne delene til runestaven. For kaptein 
Krok skal man aldri stole på!  

Er den magiske runestaven funnet?

Kaptein Krok påstår han har funnet den magiske runestaven som gjør Erika 
Blodfjert til dronning av Hudøy. 



Den magiske runestaven fikk sin styrke og kraft 
fra de trolske trærne i Hakadal. 

Kaptein Krok tror de samme trærne vokser på 
Hudøy, og ønsker å hugge dem ned for å lage 
vikingskip. Heldigvis har Else og alvene klart å 
holde trærne skjult med hjelp av alle barna på 
Hudøy.
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Bukta-kvinnene bjudar også på andre boller!

Det var nok disse bollene og ihuga supportere som gjorde at Bukta vant 5-2 over 
Høgda i jentekampen. 

Hudøyredaksjonen fikk flere tips om småskumle planer om ureglementerte bolle-
forsøk på Bukta søndag morgen. Da vi pliktoppfyllende som alltid møtte frem, ble vi 
møtt av boller i alle regnbuens farger, ferdig montert med melis…



DAGENS GODE 
GJERNING

Noen må alltid rydde etter vannkrigen har 
herjet. Maja på Roa tok jobben!

Jenter på Høgda finner nedbrent kors

Mesia, Maria, Dolma, Israa, Cora Min og Helene fra Høgda finner et utbrent kors i nærheten av Bukta. Det 
var helt forkullet, nedbrent og det lå sengefjærer på bakken, forteller de. Kanskje det er en grav, sier de i kor. 
De har litt lyst til å grave der for å se hva de finner, men det er litt skummelt også. De tror i alle fall at det har 
noe med Kaptein Krok å gjøre.. helt til de får høre at det kanskje er den forsvunne vikinggraven ingen har 
funnet..

Barna fra Sletta fant mange spor etter vikingene fra veldig ny dato. 
August fant båndet de bruker for å markere trær som skal hugges 
for å bygge skip. Amelia fant en dott med det grove blonde håret 
til en viking.
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vannvittig
Den store gressletta mellom Frydenlund og Østråt var dynket med vann etter gårs-
dagens kraftige regnskyll – et perfekt sted for å ha vannkrig mellom de to husene 
der 2. klassingene bor!
Barna hadde en vannplaning klar. «Først skal jeg begynne med vannballonger, og så skal jeg løpe tilbake 
og hente vannpistolen. Jeg skal gå rett mot Olai, for han er vannen min!, sa Johannes på Frydenlund. På 
den andre siden var det andre vanntanker. «Vi skal gå to og to, og jeg tror ikke det er vannskelig å treffe 
hussjefen», fortalte Axel på Østråt. 
Etter en tyvstart begynte slaget med at de to hussjefene møttes til et vanntrykk. Deretter løp vannlige 
barn,vannmenn og havfruer mot hverandre , venn mot vann og motsatt. Det bølget fram og tilbake og 
alle ble vannet. Etterpå var det mange voksne som sa de ikke var vannmerket og bare hadde fått naturlig 
«wet look» og svette som klebet til klærne!
Resultatet av krigen? Begge vannt!



REKORDER

Lievin fra Roa satt alt oppned med sitt rekord 
å så på hendene på 61 sekunder

Vetle på Bukta med 101 kleskyper!

Noen har lett for å komme i klype. Fabian 
i Støa er ikke redd for del. Etter 112 av de 
smiler han ennå.Han har pyntet seg med kles-
vaskens fjær med hjelp Av Sofie og Julie.

Nicole og Daniela har noen 
grådige kosedyr som har 
spist seg feite på boller og 

vafler  

Marthe og Brage 7 trinn, hoppet 10 
ganger i 13 graders vann. 

Bamse med rekordforsøk

Ada og Ella på Høgda med 
Hudøys minste taco

Marie, Lise Marie, Ella og Marthe (alle 
6D) overrekker redaksjonen sin ydmyke 
takk og en flott grønnsvær-bukett, 
ekslusivt sammensatt for jentene av 
blomster-Fin Sjø selv.



Helsebringende kortreist godtebord på Roa og Sletta

Maria på Høgda er Hudøys 
egen designer og stylist. 

I morgen treffer du henne 
og klasseveninnene i et 
eksklusivt moteportrett. 

Neste nummer:

Det første lærerbesøket - Eirik i 3c


