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Flagget til topps 

Lørenfolket markerte med 
heising av Hudøyflagget 
lørdag kveld, at de nå er 
voktere over øya.  

Snaue et halvt tusen men-
nesker befant seg på Høg-
dabanen lørdag kveld, da 
Hudøyflagget gikk til topps. 
Til fanfare fra messingblå-

sere i Løren Sko-
les Musikkorps, og 
jublende tilrop fra 
Lørenfolket, vaiet 
flagget friskt i 
vinden. Dette mar-
kerer overfor alle 
eventuelle inn-
trengere, at Hudøys modige 
voktere er på plass. Løren-

folket vil forsvare sin rett 
til å benytte ferieparadiset 

for enhver pris. 
Verken Krok, 
Blåskjegg eller 
andre sjørøvere 
bør prøve seg 
på å ødelegge 
idyllen. Det vil i 
så fall koste 
dem dyrt i he-
der og ære.  

Etter en velorganisert buss-
lasting i Oslo, og en behage-

lig reise, ble et halvt 
tusen Lørenfolk frak-
tet trygt over Hudøy-
sundet i ”M/S Margre-
the”. Alle er nå vel 
installert i husene, og 
transportgruppen, under 
kyndig ledelse av Jon Olav 
gjort jobben sin. ”Ingen 

organiserer transporten 
bedre enn Lørenfolkene” 
sier båtsmann Arild. 
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Ydmykende poker-
tap for gutta på 
Bukta 

Vegard og Martin 
tapte stort i Texas 
Hold’em, og måtte kle 
seg ut som jenter 
resten av dagen.  
Se side 3 

Prikkfri Transport 

Aldri et år uten... 
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Uheldige Iver er på beina igjen etter 
et stygt fall. Dramaet skjedde på vei 
fra bussen til båten.  

– Jeg snubla i en ganske stor stein sier 
Iver. – Hvor stor da? – Ca. på størrelse 
med hodet ditt, sier Iver og peker på 
journalisten. – Hvor slo du deg da? – 
Her og her, og der og der og der, sier 
Iver og peker på panne, nese, hake, 
albuer og knær. Han har foreløpig plas-
ter-rekorden på Hudøy, med 5 plaster. 
– Var det noen som hjalp deg da? – ja, 
en hadde plaster og en hadde vann, men 
nå er jeg frisk igjen, sier Iver, – og nå 
må jeg gå for vi skal ha brannøvelse, 
sier 2.klassingen og raser av gårde. – 
Løp forsiktig da, kommer det spakt fra 
journalisten. 

Her er bare noen av tilfellene, vi har 
fått rapportert mer tannfelling….  Her 
er Sander, Marius og Erik – alle i 5. 
klasse på Støa. 

 

Jesper på Lia med bandasje på foten 
etter å ha tråkka kraftig over. Hoven 
og blå fot ble godt tatt vare på. 

Uheldige Iver (bildet er sponset av 
Idun) 

Fangstfolket på Hudøy tar helt av!! 

Det var 
ikke 
grenser 
for hva 
som ble 
håvet 
inn av 
havets 
delika-

tesser på lørdag. Det var også tilløp til 

panikk da en 
kjempekrab-
be beit (nei 
- var det 
kløyp?) Mar-
kus L. på Lia. 

 

Tøffingen fra 
Østråt 
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Tannfelling over 
hele øya 

Forstua foten 

Flyndrefangst på Støa, Frans, 
Tor Gaute og Erik 

Elin på Støa fang-
et en reke, en 

stor reke, nærmest en 
scampi 

Svære krabber på Lia 



Hold’em før. Det brydde hun seg ikke 
noe om. Vegard fant fort ut at Mia var 
god, og overlot til den mer erfarne 
kompisen å spille kortene for seg. Det 
hjalp ikke. Da kortene skulle vises, kom 
gutta rett og slett til kort. Straffen 

ble å kle seg ut som jenter for resten 
av dagen. 

-Det var ganske ekkelt, innlegget vi 
brukte til pupper var sure sokker. De 
både klødde og lukta vondt, 
klagde Vegard. 

Mia var uovervinnelig, da gutta utford-
ret i Texas Hold’em. Det endte i en 
ydmykende straff fra jentene i 7. klas-
se.  

-Hun var skikkelig god, dette hadde jeg 
ikke trodd, sa Martin i 7a. Jeg regner 
meg selv som en ganske god pokerspil-
ler. Jeg spiller ofte både Texas 
Hold’em og knokepoker. Ja og klespo-
ker da, bare jentene jeg spiller mot er 
søte nok. 

Det var han, og kompisen Vegard i 7b 
som utfordret Mia i poker. Kanskje var 
de ikke klar over at Mia er et skikkelig 
talent. Hun har lært å spille poker av 
broren sin, men hadde aldri spilt Texas 

Malin var nådeløs i vannkrigen mot 
Joakim  

Pøbel midtfjords 

Mens Lørenfolket koste seg og nøt en 
deilig avslappende båttur, dukket han 
plutselig opp. 

Kaptein Krok 
gikk til an-
grep med 
vannbomber 
og forsøkte 
å hindre 
Lørenfolket 

å komme trygt over til Hudøy. 
Perfekt manøvrering av styr-
mann Arild og illsinte tilrop 
fra alle barn gjorde Kroks 
forsøk forgjeves. Udetonerte 
bomber ble fanget opp og 
slengt tilbake mot Kroken, og 
vi regner med at han ”forstår 
tegningen”, Lørenfolket gir 
ikke opp uten sverdslag. 

Gutta tapte i poker 
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Yppige gutter, etter ydmykende poker-
tap. Vegard (7b) og Martin (7a) 

Mia (7a) med en god pokerhånd, fikk 
god hjelp til å sminke gutta av venninen 
Frida (7a)  

”Kaptein Krok gikk til angrep med 
vannbomber og forsøkte å hindre 

Lørenfolket å komme trygt over til Hudøy” 

Mye vann på Roa 

Markus Ferdinand og 
Bhavnish, så Krok! 

Har du hørt om svensken som 
fløy helikopter? Han syntes 
det trakk så fælt, så han slo 
av den store takvifta? 



Arne Scheie har kom-
mentert alle VM i 
fotball siden 1974 på 
NRK. Nå skriver han 
til Lørenbarna i Hu-
døynytt. 

Arnes VM-spalte 
Sjokk for 
Tsjekkia  

Visste du at vi faktisk også har egne radiosendinger på 
Hudøy?  

Det er et variert tilbud - VM-dekning, rebuser, topp 20, 
hilsener, musikk, quiz, sommershow, liveopptredener, kon-
serter! Radio Hudøys produsent er selveste SFO-Pål,  og 
han kan fortelle at sendingene dekker en km i radius. Pål 
skryter av sine reportere fra 6. og 7. klasse, de er proffe! Produsenten synes det 
er hyggelig om du tar en tur innom radiostasjonen hvis du har noe på hjertet, 
eller bare vil se hva som skjer.  Og slagordet til radiostasjonen er: ”Vi tar deg på 
alvor” – så her er det muligheter! 

Sendeskjema søndag:  
Kl. 18.00-21.00: Sigurd R (6B), Sigurd A.(6A) og Haakon (6A) 
Kl. 21.00 og utover: Tobias (7B), Joachim (7A) 

Radio Hudøy , FM 87.5  

120 pizzaer er bakt, smakt og for-
tært. 50 kg mel og 50 pakker gjær er 
eltet og kjevlet. 40 kg kjøttdeig er 
stekt og blandet med deilige ingredi-
enser som gjorde smaken god og me-
nyutvalget stort. Over hele øya kunne 
man kjenne eimen av pizza, og appetit-
ten var på topp hos store og små. 

Mange har vært litt forundret over at 
sponsorer denne gangen har fått he-
dersplassen på T-skjortemagene, 
mens Kroklogoen er henvist til ryggen. 

T-skjorteansvarlig, Bims kan fortelle 
om stor forvirring hos trykkeriet: - 
Først fikk vi levert med sponsorene, 
på magen i stedet for på ryggen - og 
ikke noe logo i det hele tatt. Etter 
heftige overtalelser, slag, spark, og 
temmelig ufine metoder fra meg, fikk 
jeg overbevist dem om at de i hvert 
fall måtte trykke hovedmotivet - og 
da på ryggen. Det var jo tross alt der 
det var plass. Skjortene til første-
klassingene ble derimot helt riktig 
trykket, med Krok på forsiden og 
sponsorene på baksiden. 

Pizza  - velbakt 
og velsmakt 
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Sjefskokk Randall og Koldjomfru Ingri 
i aksjon på Lia 

Rikke, Mathilde og Victoria syntes 
pizza smakte dødsgodt 

T-skjorteforvir-
ringen 

Bims med T-skjorteryggen som skulle 
ha vært på magen. 

Til tross for mange 
fantastiske redninger 
av Tsjekkias Petr 
Chech, vant Ghana 2-0 
i et fyrverkeri av en 
fotballkamp. Situasjo-
nen er nå slik at alle lagene har en mu-
lighet til å nå sluttspillet.  

Allerede etter et minutt scoret Gyan 
for Ghana. Gyan misset for øvrig en 
straffe etter sju minutter i 2. omgang. 
Begge lagene holdt et fantastisk tempo 
i to fulle omganger. Ni minutter før 
slutt doblet Ghana, og ydmykelsen for 
Tsjekkia var et faktum i VMs beste 
fotballkamp så langt. 

Stjernene tok ansvar 
Portugal er videre til sluttspillet før 
gruppefinalen mot Mexico. Det etter at 
stjerner som Deco og Cristiano Ronaldo 
tok ansvar. 2-0 etter et praktskudd og 
et straffespark var det som skulle til. 
Sølvvinneren fra EM for to år siden, 
kan utmerket ta gull i årets VM. 

3 røde, blod og selvmål 
Italia – Usa (1-1). Italia tok ledelsen 
over USA ved Gilardino etter et fri-
spark i det 22. spilleminuttet. Det hjalp 
lite da Zaccardo fikk ballen i ryggen 6 
minutter senere, før den trillet i eget 
mål. Det ble en stygg kamp med tre 
røde kort. Et av dem ble tildelt Daniele 

de Rossi etter en stygg takling av ame-
rikanske Brian McBride. 

VM-favoritten i morgen 
I morgen reiser jeg til München for å 
kommentere VM-favoritt Brasil mot 
Australia på NRK. Det er en kamp jeg 
gleder meg til, fordi jeg tror Australia 
kan overraske.  

Amerikanske Brian McBride har operert 
6 plater i ansiktet fra før. Her etter 
sammenstøtet med italienske de Rossi. 



Rolf Erik Wulff er ut-
skremt medarbeider fra 
Akers Avis Groruddalen. 
Han bidrar til Hudøynytt 
med denne spalten. 

 

 

Jeg har bare gode minner fra opphol-
det på Hudøy i 1966 – bortsett fra èn 
liten hendelse. Samtlige hus skulle 
marsjere til Høgdabanen. Jeg bodde 
på Frydenlund og hadde veldig lyst til 
å bære vår fane og gå først. Valget 
stod mellom to av oss. Uheldigvis ble 
jeg ikke valgt. Synd, for jeg var veldig 
god til å marsjere. Det beviste jeg 
senere ved å bære fanen til Hasle 
Skole musikkorps på 17. mai. Men Fry-
denlund-fanen fikk jeg aldri anledning 
til å bære! 

Rolfs Quiz 
Så fem kjappe spørsmål i forbindelse 
med mitt andre land, Malaysia. 

1. Hva heter hovedstaden i Malaysia? 

2. Hva heter landet, som egentlig er 

en øy, og som har 
broforbindelse til 
Malaysia? 

3. Inntil nylig 
hadde Malaysia 
verdens høyeste 
bygning. Vet du 
navnet på den? 

4. Vi er på Hudøy, 
Malaysia er en 
halvøy, men har to 
delstater på en av 
verdens største 
øyer. Kan du nav-
net på den øya? 

5. Hva var navnet 
på TV3-serien 
hvor noen perso-
ner oppholdt seg 
på små malaysiske 
øyer?  

Svarene kommer i 
mandagsutgaven. 

Rolfs spalte Roa ruster til 
kamp 

På Roa er Krokfellene laget. Ivrige 
1. klassinger har jobbet hardt for å 
sikre hus og hjem. Her skal Krok å 
hans menn møte hard motstand. 

Klarte du Sudoku-brettet i går? 
Ryktene sier at Carl Fredrik på Støa løste 
det på 19 sekunder. - jeg løser Sudoku 
sammen med faren min hele tiden, sier han. 

Her er et nytt, litt vanskeligere i dag. 

Regler: 
Fyll inn brettet slik at hver rad, hver ko-
lonne og hver boks inneholder alle de muli-
ge tallene. 

Sudoku 
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3 2 5 1

4 1 5 3 2

5 6 3

6 3 1

1 4 2 3 6

3 6 1 5

3 6 1 4 2 5

5 2 4 3 1 6

2 1 6 5 3 4

4 3 5 2 6 1

1 5 3 6 4 2

6 4 2 1 5 3

Løsning på gårsdagens brett 

En noe utydelig skrevet beskjed på en 
soveromsdør på Vika ble tolket som at 
rommet var forbeholdt indianere. De 
fleste foreldre som var på leting etter 
et sted til bager og sekker, hvor de 
senere også kunne sove, snudde derfor 
og lette videre andre steder. Men én 
far derimot, syntes dette passet godt, 
og installerte seg med Kaptein Sabel-
tann-sengetøyet sitt.  Kanskje han er 
en skap-indianer?  

Indianere på Vika? 

mid
del

s 

Var Oda på 
Støa den 
aller første 
som badet 
på øya i 
år? 



godt overblikk på oppsamlingsplassen. 

Et genialt poeng med par-inndelingen 

Redaksjonen rakk å besøke Østråt, 
Lia og Roa for å overvære vellyk-
kede brannøvelser. 

Vi ble spesielt imponert over organi-
seringen av 1. klassingene på Roa. 

Her ble barna inndelt i faste par 
allerede før øvelsen, noe som gav et 

var den kjappe tilbakemeldingen for-
eldrene fikk om et barn skulle mang-
le. 

Det rapporteres om vel gjennomførte 
øvelser fra samtlige hus, alle klarte å 
kommer seg ut innen tidsfristen. 

Vellykkede brannøvelser  

Aldri et år uten... 

Viktige telefonnummer: 
Hudøygeneralen, Anne 
Mathisen: 922 044 477 
Visegeneralen, Marianne  
Rangsvåg: 91 66 28 17 

Hudøynytt-redaksjonen 
Rune, Anne, Ole og Svein 
Morten  
Telefon: 40 200 210 

Fotballkeeperhansker funnet der vi 
gikk av bussen på Tjøme, størrelse 
junior. Henvend deg til Hudøynytt-
redaksjonen. 

Har du funnet noe ? 
Har du mistet noe ? 

Meld fra til oss i Hudøynytt, så sen-
der vi ut etterlysningen. 

Det er foreløpig ingen 
som har meldt om ekte 
kjærlighet hit til redaksjo-
nen. Men det ryktes om heftig klining på Buk-
ta. Hudøynyttredaksjonen er på saken. 

Tapt og funnet Noen som passer for 
meg? 

Hvis den som blir stukket er allergisk, kan han 
eller hun bli kvalm og få pusteproblemer eller 
kramper. Da må man alltid ringe førstehjelps-
ansvarlig med en gang. Hvis du blir stukket 
kan du fjerne brodden forsiktig så du ikke får 
infeksjon i stikket. Du kan be en voksen hjelpe deg med det. Du kan også få 
hjelp til å smøre deg med salve som bedøver huden for å lindre smertene. 

www.lorensfo.net 

Ingen grunn til panikk på Østråt 

Orden i rekkene på Roa 

Full fart i sklia på Lia 
Dagsferske aviser kan leses daglig på www.lorensfo.net 

Hudøynytts 
førstehjelpstips: 
Insektstikk 

Det var en gang to kannibaler som 
spiste en muskelmann. Da de var 
nesten ferdige å spise sa den ene: 
”Var ikke denne littegrann 
sterk?”    

Fra barnemunn:  
”Det som er forskjellen på 
mennesker og dyr er at når 
grisen er passe feit, så blir 
den spist” 


