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BILDET:

Jan Ivar Hansen på Bergens-laget ble
kåret til beste spiller ved årets Døve
mesterskap i fotball. Her ser vi ham
i kampen mot Oslo B.
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FRA ORGANISASJONSSEKRETÆREN:

FOR MYE
SPORT lOT?
I hånden holder du årets siste idrettsut
gave. I alt 4 idrettsnumre har kommet
ut etter at Døves Tidsskrift begynte å
komme ut hver uke i 1983. Det har alt
så vært et spennende prøveår, og jeg sy
nes det har gått greit å fylle idrettsutgav
ene med stoff, selv om vi har hatt sports
sider også i ukenytt-utgaven. Dette hen
ger sammen med at en rekke store ar-

. rangement er avviklet i løpet av året og
at det derfor har vært behov for et
«spesialnummer» .

I HARDT I
Hvordan det blir med egne idrettsutga
ver i 1984, er foreløpig uklart. Som kjent
har NDF's landsmøte bestemt at DT skal
fortsette å komme ut hver uke også nes
te år. Sidetallet vil også øke. fordi bla
det også vil inneholde fagstoff. Men uan
sett vil det bli hardt for DT's redaksjon
åfylle opptil 24 sider med stoff hver uke.
Så egne sportssider vil man nok fortsatt
være avhengig av.

I SPORTSBILAG I
Men det er skuffende når noen hevder
at det er for mye sport i DT. De sports
interesserte føler situasjonen omvendt,

og de ivrigste sportsreferentene vet at de
nærmest må stå i kø for åfå spalteplass.
Dette er en av grunnene til at mye av
sportsstoffet blir unødig gammelt. Der
for bør idretten bli tilgodesett med flere
sider når DT øker sitt sidetall i 1984. Et
ønske hos mange er et «sportsbilag» på
noen sider som kan rives ut fra midten.
- Håper det går an?

I DØVEMILJØET I
Kanskje vil dette møte motstand. - Men
uansett, må vi alle anstrenge oss for å
lage gode sportssider i DT. Mange er ty
deligvis ikke klar over at sportssidene ut
gjør en meget viktig funksjon. Det er nok
å nevne det faktum at det er idretten som
står for den virkelige rekruttering til dø
vemiljøet. Mange unge kommer først i
kontakt med døvemiljøet gjennom idret
ten, og det er her det skapes grunnlag
og motivasjon for et aktivt liv i døvefore
ningen og døveorganisasjonen forøvrig.
Dette må vi huske på!

I MOTIVERING VIKTIG l
Derfor ser jeg det som viktig å lage go
de reportasjer på sportssidene. Slikt sti
mulerer de aktive, og i beste fall vil an
dre døve også bli påvirket slik at de selv
får lyst til å være med i en eller annen
idrettsaktivitet. - Målet må være å gjø
re døvemiljøet aktivt, sunt og mer
levende.

I dag er det dessverre slik at mange
døve sitter passive i sofaen hjemme, el
ler sitter og prater i timevis på en røyk
fylt kafe, dag etter dag. Slikt er menings
løst, men det bunner i mangel på
motivering.

Døveidretten har etterhvert fått et all
sidig tilbud, og det er viktig at vi skri
ver og forteller hva som skjer. slik at flere
blir motivert til å bli med. Og da er det
også viktig at lagenes ledere/oppmenn
kjenner sitt ansvar og gjør en innsats.
Gjennom personlig kontakt, kløkt og
oppfinnsomhet i rekrutteringsarbeidet,

vil lagene etterhvert oppleve hyggelige
tall når det gjelder deltakelse i klubbme
sterskap og andre tiltak.

I GLEDELIG I

Når dette er nevnt, vil jeg også nevne
en gledelig utvikling: I Stavanger blom
strer et fint idrettsmiljø, der jentene bl.a.
har begynt med volleyballserie. I Trond
heim har friidretten oppsving på spinne
siden, samtidig som guttene har begynt
med håndballserie. Oslo har en gledelig
tilgang på nye medlemmer, også der har
jentene begynt med volleyballserie. Og
i Bergen har en rekord-sugen Oddbjørn
Vågen vist de døve veien til idrettsbanen
igjen. Imens er 150 døve barn og unge
påmeldt til NDl's nasjonale skolemes
terskap i volleyball og svømming i Hol
mestrand 19.-20. november.

Så det er klart at vi må følge opp med
gode sportsreportasjer i DT. Vi må smi
mens jernet er varmt ...

K.Bj.K.

Volleyball-fest
avholdes i

Oslo Døveforenings lokale
lørdag, 5. november

kl. 19.00

Smørbrød - kaffe - kaker 
brus fåes kjøpt.

Varme karbonader selges for
kr 10,- pr. stk.

PROGRAM:

Pantomimeskuespill i 2 akter.
Originale lek-konkurranser
(spennende)
Presentasjon av volleyballjen
tene og trener'n.

DANS • DISCOTEK • DANS
på det grønne rommet i 1. etg.

Arr.:
Oslo Døves Sportsklubb

Volleyballgruppa
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Bjørn Røine (t. v.) kontrollerte forsvaret hos Oslo A og er her i kamp med unge Ove
H. Thornes fra Bergen. I bakgrunnen avventer Jan Iversen og Finn Fevang situasjonen.

_
FOTBALL _

1......----__

Sensasjon i fotball-DM:

Trondheim slo Bergen 4-1!
Oslo igjen mester

spådde sikkert at Oslo B ville tape
stort mot «superlaget». Men så er det
jo slik at gammel biff er seig. Og sei
ge var guttene på B-Iaget. Dermed
fikk A·kverna problemet med åma'
le. Stillingen ved pause var O-O, et·
ter godt forsvarspill hos B-Iaget. Spe·
sielt hadde A-lagets angripere pro
blemer med å skjære gjennom hos
Botolf Myrvold og Kjell Nysted. De er
fortsatt solide forsvarsklipper, beg
ge to.

Men mål til Oslo A ble det i 2. om
gang, der Arne Stenberg sto for en
artig, men lettkjøpt scoring. Siste
mål ordnet Jon A. Vik. Resultatet var
rettferdig, men Oslo A var kanskje
heldige som klarte å få mål. Banens
beste var Botolf Myrvold.

BERGEN - TRONDHEIM 1-4
Trondheim sto for den største bom
ben hittil i fotball·DM ved å slå
«knock out» på Bergen. I mange år
har trønderne vært sugne på revan·
sje etter det forsmedelige nederlaget
for Bergen med 9-0 i 1978. Det klar·
te de endelig i år, der Bergen ble feid
av banen med 4-1 i nederlag.

Bergen var skyhøy favoritt. Dette
preget også spillestilen. De åpnet ro
lig og selvsikkert. Men etter tre mi
nutters spill, kom sjokket. Hans Olav
Stangvik kom gjennom og ga Trond
heim 1-0. Noe senere var broren
Petter Stangvik frampå og headet
ballen i mål etter tabbe i Bergens·
forsvaret. Trondheim ledet imidlertid
3-0 ved pause, og siste målet kom
på straffe, hvor Geir Olsen scoret sik
kert. Grunnen til at dommeren pek·
te på straffemerket var at en
Bergens·forsvarer spilte uregelmen·
tert. Selv om Bergen kjørte opp et
voldsomt angrep i minuttene før pau
se, klarte de ikke å redusere, og her
gjorde spesielt John Solem og Jan
A. Fjelldalselv en god jobb i Trond-
heims-forsvaret. .

l andre omgang scoret Bergen en
delig. Mann for scoringen var Roy
Skaftun, som fikk ballen etter et
glimrende forarbeid av Jan Ivar Han
sen. Men bergenserne sluknet helt
da Hans Olav Stangvik var frampå
igjen og fastsatte resultatet tiI4-1.
I forbindelse med Trondheim·sco
ringene må vi nevne Tore Solem. Han
var en farlig herremann i dødballsi·
tuasjoner, tre av målene kom nemlig
etter hans lange innkast fra sidelin
jen og inn i Bergens målområde.

Hos Trondheim likte vi best for·
svarsklippene John Solem og Jan A.
Fjelldalselv. Bergenslaget var stort
sett jevnt besatt, med Jan I. Hansen
som den store anføreren.

vær i Døves Hus, mens fotball festen
sto på lørdag. Der foregikk premie
utdelingen, og der vanket mange fi
ne trofeer. Mange var enige om at
dette var noe av det flotteste man
hadde sett i DM gjennom årene.

OSLO A - OSLO B 2-0
De fleste hos Oslo B var old-boys
spillere. Men gamle gutter fant vi og
så hos Oslo A,. der Arne Stenberg og
Gunnar Kvitvær fortsatt er store sli
tere. Disse to ville utvilsomt vært en
forsterkning for B-Iaget, men begge
to har jo vært fast innventar på A
laget i Oslo·serien, så det er ikke så
rart at A-laget ville bruke dem selv i
fotball-DM.

Før fotball-DM lå Oslo A på tabell·
toppen i Oslo-serien, og mange

Gress eller grus
I forbindelse med mesterskapet had
de man fått tildelt 1 gress- og 1 grus
bane. Og for å gjøre fordelingen rett
ferdig, måtte hver av lagenes lede
re/kapteiner møtes til trekning. Her
var begge Oslo-lagene heldige og
fikk møte hverandre på gress i første
kamp, mens Bergen og Trondheim
måtte friste tilværelsen på grus. Beg
ge kampene gikk samtidig, fredag kl. '
15,00 med spilletid på 2x45 min.

Tekst:
AGE LAURITZEN

Foto:
PER HARALD SUNDE

STEI N LARSEN

Arets DM i fotball fant sted på Arna
stadion 9.-10. september. Det var på
meldt fire lag, men vi savnet
Stavanger og Bergen B. Dermed var
det færrest lag i DM siden 1970.

Utmerket arrangement
Bergen Døves Idrettsklubb sto som
vanlig for et utmerket arrangement.
Siden banen lå langt utenfor byen,
var det ganske mye å ordne. For dem
som trengte transport, ble det leiet
buss, som fraktet spillere og publi
kum fram og tilbake fra sentrum.
Dette gikk greit, selv om veien gjen
nom Asane var stengt første dag og
det resulterte i lang omvei. l Arna fikk
idrettsklubben leie stedets kafeteria
og sto for salg av lapskaus, likeså
fikk man låne kiosken ved fotballba
nen på lørdag. Salg av brus og var
me pølser pågikk hele dagen og ga
kjærkomne kroner i klubbkassen. De
som jobbet, skal ha ros for god
innsats.

Fredag kveld var det hyggesam-
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Flottpremiebord ved DM i fotball.

Fra premieutdelingen: Lagkapteinene har mottatt pokalene på vegne av sine lag. Fra
v.: Rolf Smenes (Oslo B), Arne Nesse (Bergen), Aslak Hansen (Trondheim) og Bjørn
Røine (Oslo AJ.

BERGEN - OSLO A 0-3
Etter to kamper på grus, fikk Bergen
spillerne endelig gress under knotte
ne mot Oslo A. Dette var avgjort tur
neringens beste kamp. Det ble vist
mange fine ting hos Oslo-laget, så
den tidligere Bergen-spilleren har alt
så gjort en god jobb som spillende
trener dette året. Bergen prøver å
bygge opp et ungt lag, med god støt
te av veteranene Pål Kjellid, Gunnar
Hansen og Arne Nesse. Alle tre har
spilt Bergen til DM-gull to ganger tid
ligere. Oddbjørn Vågen spilte ikke i
år, men han gjorde nytte for seg som
lagleder.

Thorstein Bernås ga Oslo ledelsen
etter en halv times spill, da han plas
serte ballen lett i mål med hodet. li
ke før pause var imidlertid Bergen
nær utligning, idet den unge, loven
de Ove H. Thornes scoret på en glim
rende heading. Målet ble dessverre
annullert, og for mange virket dom
merens avgjørelse tvilsom. Ove H.
Thornes er forresten fra Sogn, og
han kom inn i kampen som erstatter
for Arne Nesse.

i andre omgang spilte Oslo sik
kert. Bergen kjempet som løver, og
angrepet ble godt anført av Jan I.
Hansen og en dribleglad Frode Ris-

Alle scoringene kom i 1. omgang,
hvor Trondheim ledet med 2-0 inn
til Oslo B reduserte ved Viktor Olsen.
Geir Olsen satte inn begge Trond
heims-målene og var nærved å sco
re enda ett til på straffe. Dette red
det keeper mesterlig.

Med seieren over Oslo B, fikk alt
så Trondheim endelig sølv etter man
ge års venting. Første gang det
skjedde var i 1972 og siste gang i
1974.

TRONDHEIM - OSLO B 2-1
Trondheim spilte sin siste kamp mot
Oslo B, men var tydelig skuffet over
sin innsats. Bare 2-1 ble det mot
Oslos gamle ballkunstnere. Oslo B
burde faktisk ha avgjort kampen med
minst 3-4 mål, etter massivt angrep
mot trønder-målet i 2. omgang.

nen, og sammen med Egil Aserud var
han ansvarlig for Oslos første mål,
der ballen etter godt forarbeid hav
net pent hos Thorstein Bernås, som
scoret sikkert. Stillingen ved pause
var dermed 1-0.

Etter sidebytte forlot Geir Olsen
keeperplassen og gikk i angrep. Og
nå kjempet trønderne for uavgjort og
håpet at DM-tittelen kunne hales i
land på bedre målforskjell. Men det
hjalp bare så lite. Oslo overkjørte
Trondheim med sitt maskinmessige
spill, og knuste trøndernes gull-drøm
da unge Andreas Fjelde scoret de to
siste målene etter glimrende solo
arbeid.

Atle Haugan var banens beste.

TRONDHEIM - OSLO A 0-3
Etter den sensasjonelle seieren over
Bergen, gikk Trondheim-spillerne og
drømte om å slå Oslo A i «finalen».
Det var om å gjøre å hindre Oslo i å
få mål. Geir Olsen ble dermed satt til
å vokte trønder-buret. Ja, det var na
turlig, fordi han spiller fast som kee
per for sitt hørende-lag hjemme i
Andalsnes.

Begge lag spilte jevnt ved åpning
en. Osio A hadde imidlertid de fles
te farlige målsjansene. Særlig var At
le Haugan arbeidssom på midtba-

OSLO B - BERGEN 1-3
I «bronsekampen» mot Bergen var
det lett å se at Oslo-spillerne ikke lik
te seg på grus. I denne kampen måt
te Kjell Nysted overta som burvokter
i Qslo-området, fordi Egil Haugan sto
på skadelisten.

«Hjemmelaget» hadde overtaket
mesteparten av 1. omgang og ledet
2-1 ved pause, men det må nevnes
at Oslo-guttene spilte en god for
svarskamp. Gunnar Hansen og Ha
rald Haaverstad satte inn et mål
hver, mens Rolf Smenes ordnet Os
los scoring på et nydelig frispark.

Bergenslaget tok altså ingen over
bevisende seier mot gamlekara fra
Oslo. Men for dem ble nok slagkraf- .
ten betydelig svekket etter at Jan I.
Hansen ble byttet ut for å spare seg
til topp-kampen mot Oslo A.

Sluttresultatet ble 3-1, etter at
Frode Ristesund scoret på straffe\
spark. Dette var et av de flotteste må
lene i turneringen. Med få baklengs
mål, var forsvaret hos Oslo B patent
og besto mange prøver. Særlig fikk
bergenserne merke Roar Pedersens
tøffe spill. Botolf Myrvold var en sik
ker dirigent i laget og igjen beste
mann hos Oslo B, men Kjell Nysted
skal også gis ros for mange fine red
ninger. Best hos Bergen var utvil
somt Jan I. Hansen.
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Toppscorerne:
3 mål: Torstein Bernås, Oslo A, Geir A.
Olsen, Trondheim. (2 straffe).
2 mål: Hans A. Stangvik, Trondheim,
Andreas Fjelde, Oslo A.
10 spillere scoret hvert sitt mål.

Resultater:
Oslo A - Oslo B (O-O) 2-0
Bergen - Trondheim (0-3) 1-4
Oslo B - Bergen (1-2) 1-3
Trondheim - Oslo A (0-1) 0-3
Trondheim - Oslo B (2-1) 2-1
Bergen - Oslo A (0-1) 0-3

55-55
25-39

68-81
76-66
60-55
82-58
88-78

Basketball, herrer:
Italia - Australia
Italia - Australia
Frankrike - Sverige
Nice FRA - Augsburg FRG
Bologna ITA - Nice FRA

Basketball, damer:
Frankrike - Sverige
Hamburg FRG - Stockholm

Sverige spilte uavgjort 3-3
i. fotball mot Vest-Tyskland 4. juni i
ar. Det ble nesten svensk seier idet
Sverige ledet så klart som 3-1 ' men
slurv i de svenske rekkene 9jO;de at
tyskerne tilslutt klarte uavgjort.

Svensk DM i svømming
ble holdt i Ørebro 4.-5. juni. Peter
Thuresson var den store forgrunns·
figuren med 5 gull og satte bl.a. ny
svensk rekord på 400 m fri med
4.42,3. En annen som imponerte var
12-årige Sara Neverland, som tok ialt
3 gull. Svensk rekord ble det også på
200 m bryst ved Martin Thørnholm på
3.00,9.

Fred Bloomfield
En kjent gammel skikkelse innen
CISS er avgått ved døden. Han arbei
det i mange år for CISS, og for sin
innsats i arbeidet innen fotball
komiteen, ble han tildelt CISS he
dersmedalje i bronse i 1961.

K.Bj.K.

EM i svømming
ble avviklet i Antibes, Frankrike i
sommer. Tidene var meget flotte og
skilte seg lite fra det som ble opp
nådd i Køln 81. Spesielt gledelig er
det at europeerne virkelig er i frem·
gang. Frankrike har to meget gode
svømmere med etternavnet Metzger
og Filippi. Bl.a. var Metzger nær ver
densrekord på 200 m medley på om·
kring 2.15, men ble diskvalifisert.
Seieren gikk isteden til den nesten
blinde Filippi med 2.24,27. Filippi var
også bare 1/100 sek. fra verdensre
korden på 200 m bryst.

Hos jentene dominerte tyskerne
ved D. Reiberg og I. Weber. Deres
konkurrenter ble hengende langt et
ter og kunne ikke true dem. Neste
EM i svømming blir trolig holdt i 1986
i Southampton, Syd-England.

4-2

4-0

1-8

21-29
16-20
25-18
31-24

Kamp om 3. plass:
IK Virtus - Hephata

Finale:
Trollhåttan DIK - Surd

Utenlandsnytt
Svenskene spilte sitt DM i fotball i
Sundsvall 24.' september. Her er
resultatene:

VM·kvalifisering i Sveriges gruppe:
Belgia - Holland 0-5

Sverige møter Belgia 8. oktober i
Stockholm.

Semifinaler:
IK Virtus, Sundsvall - IK Surd,
Gøteborg 2-3
Trollhåttan DIK - Hephata,
Stockholm

Annelise Hansen
og Klaus HårdelI
fra Københavnsklubben Døvania
vant det danske DM i orientering
som ble avviklet like ved Roskilde 13.
august. Det deltok ialt fem damer og
tolv herrer. Herrene stilte også med
egen old-boys klasse, hvor Erik Bjørn
Hansen vant i konkurranse med fem
deltakere.

Vest·Tyskland
stakk av med seieren både i dame
og herresingle ved Stanglog Rupcic
da EM i bordtennis ble avviklet i Kø·
benhavn i mai. Det samme skjedde
i double og mixeddouble. Men i lag
for herrerr måtte Vest·Tyskland se
seg slått av Ungarn i finalen. En tysk
lag-seier ble det likevel til damene,
der England ble henvist til sølv. 
Neste EM går trolig i Budapest, Un
garn, 1987.

Siste nummer
av CISS-bulletin vitner om stor akti·
vitet innen døveidretten på interna
sjonalt plan. Mange landskamper og
internasjonale turneringer er utkjem
pet den siste tiden, og vi prøver her
å gjengi litt av det som har foregått.

Fotball:
England - Holland 1-0 (O-O)
Vest-Tyskland - Kuwait 7-0 (4-0)
Vest-Tyskland - Kypros 5-1 (2-0)
Antwerpen BEL - Paris Fra 5-3
Gent BEL - Hamm (FRG) 10-3
Courtrai BEL - Nord FRA 3-1
NOrnberg FRG - Nice FRA 2-1

Håndball:
Italia - Jugoslavia
Italia - Jugoslavia
Beograd YUG - Paris FRA
Beograd YUG - Paris FRA

8-0 6
6-4 4
4-8 2
2-7 O

Slutt·tabellen:
Oslo A 3 3 O O
Trondheim 3 2 O 1
Bergen 3 1 O 2
Oslo B 3 O O 3

Gult kort:
1 gang:
Torstein Bernås, Oslo A
Trond Wilhelmsen, Oslo B
Trond Brudevold, Trondheim
Knut Thoresen, Bergen
Banens beste: Jan I. Hansen, Bergen.

tesund, men det hjalp bare så lite.
Bjørn Røine kontrollerte sikkert Os·
los bakre rekker og ga stadig nye bal
ler til midtbanen. Her dominerte trio
en Atle Haugan, Egil Åserud og Per
L. Pedersen stort og sto for fine av
leveringer til spissene. Thorstein
Bernås kom på scoringslisten igjen
ved Oslos andre mål. Et hardt lavs
kudd suste i nettet bak en sjanseløs
Egil Kjellevold. Siste mål ordnet Tor·
kei Hoff, der han headet ballen i mål
for åpent Bergens·forsvar.

Oslo A vant kampen og mester
skapet .helt fortjent, takket være godt
samspill. Banens beste var igjen
uten tvil Jan I. Hansen, som sto for
en riktig oppvisning, både offensivt
og defensivt. Hos Oslo jobbet
midtbane-strategen Atle Haugan
godt, men kondisjonen begynte å
svikte på slutten. Overraskende god
var Andreas Fjelde mellom stenge
ne. Han kom inn som burvokter iste
denfor skadd Terje Jacobsen.

Sandnes Døves Sportsklubb har mø
te en gang hver måned på Eldre
senteret.

Fredag 25. november:
Årsmøte.

Tirsdag 13. desember:
Julebord.
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Torkel Hoff får drømmetur til Japan:
Arrangør betaler reise og opphold

_L.---__A_L_P_IN_T ---'_

Døve trener for lite
- Du satser for fullt til kommen

de sesong?
- Ja, sier Torkel og forteller at

han trener regelmessig nesten hver
dag. Ved siden av kondisjonstrening,
legger han vekt på å styrke musku
laturen i beina.

- Dette er altså viktig?
- Ja, absolutt! Og jeg synes at

mange døve alpinister trener altfor li
te. Fortsetter det slik, vil man aldri
nå toppen. Jeg vil be alle om å ta seg
sammen og vise mer selvdisiplin og
trene mye, selv om man ofte må gjø
re det alene. Klart at det er mye mor
sommere å kjøre slalåm når du er i
form. Med dårlig kondisjon og dårlig

- Ja, det har blitt noen etterhvert.
Deltok for første gang i alpin-EM i
Vest-Tyskland 1977. Her ble forres
ten Jørgen Holden (skytteren) mes
ter i utfor mens jeg ble nr. 2. Det sam
me skjedde i storslalåm. Seire har
det også blitt i Europa-cupen 1980 og
EM i alpint 1981. Disse rennene gikk
i Nord-Italia, og der gjorde nordmen
nene en flott innsats og tok mange
fine premier med seg hjem. Spesielt
var det morsomt da Harald Haaver
stad og jeg knuste utlendingene med
dobbeltseier i parallell-slalåm begge
ganger.

- Hvor mange vinterleker har du
vært med i?

- Det begynte med Lake Placid,
USA, 1975, og da var jeg bare 18 år
og elev på yrkesskolen i Bergen. Si
den har jeg vært med i Meribel,
Frankrike, 1979, og Madonna di Cam
piglio, Italia, 1983.

- Plassering?
- I Lake Placid var jeg fornøyd

med 4. plass i storslalåm og 7. plass
i slalåm, men skuffet med 22. plass
i utfor. Jeg bommet på smøringen,
som så mange andre, svarer gullvin
neren i 1983 og går så over til Meri
bel. - Der skar det seg i storslalåm,
i og med at alle norske mistet
bindingen. Revansje tok jeg i slalåm,
der det ble sølv, men i utfor ble det
en ergerlig 4. plass.

- I Madonna di Campiglio opplev
de du altså ditt livs største øyeblikk?

- Ja, uten tvil. Særlig gjaldt det
seieren i utfor. Godt fornøyd var jeg
også med sølv i super storslalåm og
bronse i storslalåm. Det var jo erger
lig at jeg skar ut av løypa i slalåm
rennet, men det var jo gledelig at gul
let tros's alt gikk til en nordmann, til
Harald Haaverstad, som har vært
min konkurrent og kamerat siden de
glade skoledagene på Skådalen.

Tekst og foto:
Knut Bj. Kjøde
Oslo

Tre vinterleker
- Men du har jo noen EM-medal

jer også?

Skådalsgutt
- Kan du fortelle litt om deg selv?
- Ah, hva skal jeg si, begynner

Torkel ... Jeg er 27 år gammel, døv
og bor i Asker utenfor Oslo. Av yrke
er jeg montør og arbeider ved Elekt
risk Bureaus bedrift i Billingstad.

- Jobber du sammen med flere
døve?

- Ja, Bengt Robertsen og Odd
Magne Fløystad er mine
arbeidskamerater.

- Hvilken døveskole har du gått
på?

Skådalen! - Torkel virker stolt og
tenker på alle døve topp-alpinister
som har gått der. -

- Du har vært med i mange DM
allerede, både i alpint og andre gre
ner. Det skulle være morsomt å hø
re hvor mange medaljer du har
vunnet.

- Nei, det husker jeg ikke. Faktisk
har jeg gitt opp å telle, svarer Torkel.

i Oslo et par dager senere.
- Har du fått brevet?
- Ja.
- Hva følte du da du fikk

nyheten?
- Jeg kunne ikke tro det var sant

og måtte lese brevet omigjen og om
igjen før alt gikk opp for meg. Siden
har det vært vanskelig å konsentre
re seg både på jobben og hjemme.
Mange tanker har svirret rundt i ho
det, og jeg har visst begynt å få rei
sefeber allerede.

- Det forstår jeg godt. Men har du
bestemt deg for å reise.

- Ja, selvfølgelig! - En slik sjan
se kommer kanskje aldri igjen, sier
Torkel og smiler tankefullt.

- Men vil du reise til Japan helt
alene?

- Det er helt OK for meg, men jeg
håper selvfølgelig at NDI finner en
mulighet slik at en annen også kan
være med. Det er jo et økonomisk
spørsmål.

Kjæresten først
Jeg skynder meg å oversette brevet
for å sende nyheten videre til Torkel.
Men det er kjæresten som får høre
nyheten først. Daniela Maresova
dukker tilfeldig opp og måper av for
bauselse. Hun lover å levere brevet
til Torkel, og jeg sparer dermed NDI
for kr 2,50,- i porto ...

Torkel Hoff er altså en glad gutt
når jeg treffer ham i døveforeningen

Foto: Knut Bj. Kjøde.

Forleden dag dumpet et ekspress
brev fra Japan ned på mitt skrive
bord. Heldvigvis er det skrevet på en
gelsk og ikke japansk, så språkpro
blemer gir det ikke. Innholdet får
meg imidlertid til å sperre øynene
opp! Her står det at Torkel Hoff er in
vitert til å delta i et internasjonalt
alpin-renn i Japan, i Hokkrido 9.-11.
februar. Flyreise, opphold etc. er gra
tis. Døveidrettsforbundet i Japan har
tilbudt seg å dekke alle utgifter. Det
er støtte fra japanske sponsorer som
har gjort slikt mulig.

Det er altså ingen tvil om at vår al
pinist med gull, sølv og bronse i
årets vinterleker i Madonna di Cam
piglio, Italia, nå er blitt verdenskjent.
Interessen for alpint er veldig stor
blant døve i Japan, så det er klart at
det stimulerer med internasjonal
topp-deltakelse. Og tar jeg ikke feil,
så kan vi regne med at Andrew Swan
fra Australia og de andre også
kommer.

En glad Torkel Hoff viser frem innbydel
sen fra Japan.
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SKIKURS PÅ ÅL

styrke, blir du fort sliten, og du fal
ler lett. Og når det skjer f.eks. i DM,
så er det ikke morsomt. Ha derfor
grunnlaget iorden, sier Torkel
strengt.

- Skal du holde på like lenge som
Hans Lie?

- Nei, nivået i alpint er så hardt

AI folkehøyskole for døve og NDI har
inngått et samarbeid for å avvikle ski
samlingene for alpinistene og lang
rennsløperne denne høsten.

I tiden 28. november - 9. desember
inviterer skolen til skikurs for både lan
grennsløpere og alpinister. Eirik Præst
tun, som er lærer på AI, har ansvaret
for kurset, og etter hva vi har forstått,
vil det komme topp-kvalifiserte ski
trenere og holde forelesning, samt gi
instruksjon.

Det skulle m.a.o. bli et interessant
kurs, og vår langrenns- og alpinkomi
te har allerede plukket ut en del delta-

i dag at jeg ikke vil klare det. Dess
uten trapper jeg ned når jeg merker
at jeg ikke lenger henger med inter
nasjonalt.

- Foreløpig satser du mot vinter
lekene i 198??

- Ja, og jeg håper det blir i Nor
ge, slutter Torkel Hoff.

kere. Men skulle det være noen unge,
lovende skiløpere som vi ikke vet om,
og som leser dette, ville det være fint
om disse snarest tar kontakt med:

Norges Døve·ldrettsforbund
Sven Brunsgt. 7,
Oslo 1
NDI dekker reisen og deler opphold

sutgiftene sammen med skolen, så
kurset blir gratis. Vi tar likevel forbe
hold om en begrensning av deltakeran
tallet.

Norges Døve-Idrettsforbund
Knut Bj. Kjøde
arg. sekretær.

MØRE OG ROMSDAL
DØVEFOREN ING

JULEBORD
blir holdt på Maritim,

Hotell Noreg, i A/esund
lørdag 10. desember kl. 19.

Prisene er:
For medlemmer kr 170,- pr. per
son, for skoleelever/pensjonister
kr 110,-, for ikkemedlemmer kr
200. For medlemmer som bor uten
bys, dekker foreningen reiseutgif
ter og overnatting. Men de som vil
ha enkeltrom, må betale et tillegg
på kr 85,- selv.

De som ønsker å være med, må gi
beskjed til Solveig Olsen. Siste
frist for påmelding er 28. novem
ber. Påmelding og penger sendes
til: Solveig Olsen, Molvær, 6030
Langevåg.

NAF Reisebyrå
REISEBYRAET MED MEDLEMSSERVICE

Alle reiseljenesler for inn- og utland
Slorgt. 2, OSLO 1. Tlf. (02) 429400

Granlund & Paulsen
PELSFORRETNING

Ole Berg AlS
Elektrisk forretning - Aut. installatør

v/Rutebilst. - 4800 ARENDAL
Tlf. (041) 21 704

srORIEBRAND

""NORDIEN

Glava Isolasjon
Glava A/S - OSLO 3

Tlf. 02 - 465915
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Storgt. 27 - Tlf. 429557
Roald Amundsensgt. 6 - Tlf. 421771

OSLO

Norges Fiskarlag
Sentralbord - 07 529680

Idungården - 7000 TRONDHEIM
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Medalje·vinnerne ved DM i skytning. Fra venstre Einar Jacobsen, Bjørn Jerstad og
Andreas Kallevik.

Grei avvikling, men:
Tynn deltakelse ved DM i skyting

_i.- S_K_Y_T_IN_G _

30 skudd, kne:
1. Bjørn Jerstad 169
2. Einar Jacobsen 150
3. Andreas Kallevik 142 (pers.)

Sammenlagt 3x20 skudd:
1. Bjørn Jerstad 505 (pers.)
2. Einar Jacobsen 464
3. Andreas Kallevik 404 (pers.)

50 m, 40 skudd, kne
1. Bjørn A. Jerstad, Stvgr 358
2. Andreas Kallevik, Stvgr 336
3. Einar Jacobsen, Oslo 308
4. Egil Galta, Stvgr 245

300 m standard, int. skive:
20 skudd ligg.
1. Bjørn Jerstad, Stvgr. 177
2. Einar Jacobsen, Oslo 171
3. Andreas Kallevik, Stvgr 159

20 skudd stå.
1. Bjørn Jerstad 159 (pers.)
2. Einar Jacobsen 143
3. Andreas Kallevik 103

holdes på Feriehjemmet
«Mjøsgløtt»

lørdag 10. desember kl. 18.
Meny:

Koldtbord m/varm mat
1 fl. pils el. mineralvann

Dessert
Kaffe og kaker

Dans - Musikk

Entre kr 120,· pr. person.
Påmelding innen 1. desember.

Påmeldingen er bindende.
Kr 120,- sammen med
påmelding sendes til:
Johanne Martinsen

Kornsiloveien 31, 2300 Hamar.

50 m, helmatch
1. Bjørn A. Jerstad, Stavanger. .. 1058
2. Einar Jacobsen, Oslo. . . . . . . .. 933
3. Andreas Kallevik, Stavanger. .. 902
4. Egil Galta, Stavanger. . . . . . . .. 736

Arnulf Pedersen.

HEDMARK DØVEFORENING

JULEBORD

50 m 60 skudd ligg.
1. Bjørn A. Jerstad, Stvgr 575
2. Andreas Kallevik, Stvgr 524
3. Einar Jacobsen, Oslo 520
4. Egil Galta, Stvgr. 489

50 m, 40 skudd stå
1. Bjørn A. Jerstad, Stvgr 319
2. Einar Jacobsen, Oslo 280
3. Andreas Kallevik, Stvgr 222
4. Egil Galta, Stvgr 163

av Nordisk DM i skyting neste år, i
forbindelse med 50 års jubileet. Tro
lig finner mesterskapet sted i slutten
av august, og vi håper at vi klarer det
te arrangementet like godt som vi
gjorde denne gangen. - På gjensyn
neste år!

avbud. Været var bra denne dagen,
men det blåste en frisk vind over sky
tebanen. Første øvelse var 20 skudd
liggende, og da 10 serier var unna·
gjort, ledet Einar Jacobsen med to
poeng på Bjørn Jerstad. Men på de
siste 10 skuddene kom Bjørn meget
sterkt og vant etter ypperlig skyting.
I stående og knestående dominerte
Bjørn fullstendig, hvor det ble ny
pers.rekord i stående. Ny pers.rekord
ble det også sammenlagt 3x20
skudd med 505 poeng. Einar Jacob
sen kom på annenplass med 464 po
eng, mens Andreas Kallevik på tred
jeplass også pyntet på sin pers.re·
kord med 142 p. i kne og 404 p.
sammenlagt.

Nordisk neste år
Deltakerne var fornøyd med arran

gementet, som ble avviklet på beste
måte. Dette ikke minst takket være
medlemmenes innsats, der det bl.a.
ble ordnet med kaffe og smørbrød
som ble solgt på banen. En ros skal
skytterne også ha for hurtig skyting
og den fine sportsånd som ble vist.
Det ville jo vært moro om de to fra
Oslo hadde vært med og gjort det he
Ie mer spennende.

For øyeblikket er det klart at Sta
vanger DIF er tildelt arrangementet

Stavanger Døves Idrettsforening ar
rangerte årets DM i skyting i helgen
27.-28. august. Miniatyrskytingen
foregikk på Gjesdal miniatyrskyteba
ne i Algård, ca. tre mil fra Stavanger.
Banen er ny av året og er ikke helt
ferdig. Det gjenstår å få de elektro
niske skiveskifterne på plass.

Mesterskapet ble åpnet av Arnulf
Pedersen i egenskap av idrettsfore
ningens formann. Deltakerne ble øn
sket velkommen, og han håpet på
god skytekonkurranse tross liten del
takelse. Det var påmeldt syv i 50 m
miniatyr, men tre hadde meldt forfall,
blant disse to fra Oslo - den ene
p.g.a. sykdom.

Bjørn Jerstad suveren
Da konkurransen begynte, var været
det beste med sol og varme, men et·
ter en time ble det tåke og kaldere.
Bjørn Jerstad var suveren i alle tre
stillingene og viste bra form. Andre
as Kallevik tok to annenplasser i lig
gende og kne, mens Einar Jacobsen
knep andreplassen i stående. Den
unge skytteren Egil Galta, som star
tet i sitt første DM, gjorde også sine
saker bra.

Neste dag var det 300 minterna·
sjonal skive, som ble holdt på Klepp,
ca. 25 km fra Stavanger. Bare tre
skyttere deltok, idet to hadde meldt
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_L...-__U_T_E_N_LA_N_D_S_NY_T_T _

Jutul snøt Døve for opprykk,
på bedre målforskjell

_'----__F_O_T_B_A_LL_I_O_S_L_O__--J_

Flyplass:
Ankomst skjer ved den internasjona
le flyplassen i Los Angeles. Skilting
blir satt opp rundt flyplassen og vi
se deltakerne vei dit de skal.

Besøk:
To medlemmer av lekenes organisa
sjonskomite har besøkt Europa i
sommer. Mr. Henry CHEN var i V.
Tyskland, Danmark og Norge. Under
oppholdet i København hadde han
samtaler med generalsekretæren i
CISS og to teknisk delegerte.

I Norge studerte han arrangemen
tet ved EM i håndball og skyting. Mr.
Edvard INGHAM har også besøkt ge
neralsekretæren i august og disku
tert flere ting av interesse.

Det ser ut til at arrangørene har ar
beidet godt, men noen små proble
mer gjenstår å løse ennå.

Det er bestemt at presidenten og
generalsekretæren i CISS skal besø
ke Los Angeles i mars 1984 og se på
alle konkurransesteder og diskutere
en del tekniske problemer med
organisasjonskomiteen.

Bulletinen oversatt av:
Knut Bj. Kjøde.

Kvitvær. Etter pause satte Arne Sten
berg ballen inn og Døve ledet 2-1.
Etter dette hadde vi flere sjanser,
hvor Arne Stenberg og Andreas Fjel
de skjøt utenfor fra kort hold. Men
Torden utlignet til 2-2. Her spilte
Døve vårens dårligste kamp. Ja, spil
lerne virket helt utslitt etter ti kam
per på syv uker og trengte tydelig
ferie.

Døve - Jutul 1-0
Etter ferien trente laget sammen tre
ganger før møtet med tabelleder Ju
tuI. Døve stilte med sterkt lag, men
spilte uten Bjørn Røine, som var for
kjølet. Døve spilte rotete og fant ik
ke rytmen, men takket være en våken
Terje Jacobsen, som reddet stort,
kom vi helskinnet gjennom åpnings
minuttene. Midt i 1. omgang kom Dø
ve for fullt med mange sjanser. Det
sto O-O ved pause. Etter sidebytte
var det ren krig på midtbanen, hvor

Stor skuffelse sto å lese i an
siktet til spillerne hos Oslo
Døve og lagets patrioter da det
var klart at det ikke ble opp
rykk likevel. Jutul kom sterkt
på slutten, men vi kunne ikke
tro våre egne øyne da det sto
å lese i Aftenposten at Jutul
sikret seg seriemesterskapet i
de to siste kampene ved å slå
GjøalHard med 27-1 og Pass
poros med 13-0!! Bjørn Røi
ne forteller her hvordan det
gikk i høstkampene:

SANTA MONICA: Fotball, basket
ball, bordtennis, volleyball, badmin
ton og bryting.

PEPPERDINE: Svømming, vannpo
lo, tennis og sykling.

CITY OF ,?OMMERCE: Skyting.

Klima:
Temperatur på omkring 25 varmegra
der er vanlig i juli måned.

Torden-Døve 2-2
Dette var siste kamp før ferien. Vi le·
det 1-0 etter selvmål aven Torden
forsvarer. Målet kom etter et langt
innkast av Per L. Pedersen. Torden
utlignet 1-1 etter misforståelse
mellom Terje Jacobsen og Gunnar

Tidspunkt:
Tidspunkt for lekene er 6.-21. juli
1985. Apningsseremonien skjer 10.
juli, ~å deltakerne vil få fire dager til
å akklimatisere seg.

Innkvartering:
Med sine 3.850 sengeplasser vil UC

~ LA og Pepperdine Universitet være
overnattingssteder. Der finnes også
flere kafeteriaer. Døgnprisen er frem
deles uklar, men arrangøren håper
den vil være klar tidlig i 1985.

Rita Windbrake. Her med sine medaljer
i Køln - 1981.

CISS informerer om:

15. verdensidretts
leker for døve,
Los Angeles 1985
I kommende numre av CISS bulletin
er det meningen å holde verdens dø
ve regelmessig orientert om hvordan
det går med forberedelsene til som
merlekene i Los Angeles 1985. I si
ste nummer sto det en del, som gjen
gis her:

Konkurransesteder:
UCLA-universitetsområde vil være
stedet for friidrett, samt åpnings- og
avslutningsseremonien.

Arhundredets døve
idrettskvinne kåret!
Den vest tyske døve idrettskvinnen
Rita Windbrake fikk en stor heders
bevisning da det amerikanske døve
idrettsforbundet AAAD hadde møte
i San Francisco 8. april iår. Av for
bundet er hun kåret til den beste dø
ve idrettskvinne i dette århundre med
sine 11 gull - 4 sølv og 2 bronse i
friidrett gjennom fem verdensidretts
leker for døve.

Mange fremmøtte med CISS-pre
sident Jordan i spissen hedret den
store idrettskvinnen, som har klart å
holde seg i toppen så lenge.
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Døve - Gjøa/Hard 4-1
Dette var sesongens siste kamp. Vi
åpnet best og ledet 3-0 ved pause.
Kampen var svak, idet en dårlig dom·
mer blåste utallige ganger for offsi
de. Hadde det vært en annen dom·
mer, ville vi ha scoret minst ti mål til.
Sluttresultatet ble 4-1 til Døve. Jon
A. Vik scoret to mål, mens Andreas
Fjelde og Thorstein Bernås lagde ett
mål hver.

Døve toppet nå tabellen og opp·
rykk syntes sikkert. Jutul hadde to
kamper igjen og ville få samme po·
engsum som oss hvis de vant beg·
geo Men døve hadde en bedre målfor·
sjell på 14 mål. - Så vi fikk oss en
virkelig kalddusj og følte stor skuf·
felse da Jutul vant de gjenstående
kampene og rykket opp, med så mye
som 27-1 over Gj~a/Hard og 13-0
over Passporos.

3. september p.g.a. DM i fotball. Men
det oppstod mye problemer, for sam
tidig gikk DM i friidrett så vi ble uten
Gunnar Kvitvær og Andreas Fjelde.
Enda verre var det at Torkel Hoff og
Atle Haugan var skadet, mens Jan
Iversen var syk, slik at de ikke kun
ne spille. Vi manglet altså fem faste
spillere, men klarte likevel å skrape
sammen fullt lag. Kampen åpnet
svakt og virket svært rotete. Døve le·
det 1-0 etter corner ved Rolf Sme·
nes. Ballen sneiet en forsvarer og
gikk inn. Vestre Aker utlignet til 1-1
en stund senere, der Terje Jacobsen
var .sjanseløs. I pausen ble det gjort
noen forandringer. 5 min. ut i 2. om·
gang snappet Thorstein Bernås bal·
len fra en forsvarer ved tilbakespill
til keeper og scoret. Kort etter var
Bernås frempå igjen og la på ti13-1
etter fint samspill av Per L. Pedersen
og Rolf Smenes. Noen minutter se
nere sto Thorstein Bernås for ekte
hat trick. Et langt skudd fra 25 me·
ter gikk inn. Midt i omgangen ordnet
Jon Vik 5-1 etter pasning fra Ber·
nås. Reserven Bjørn Rosland kom
inn og avsluttet med 6-1, så stem
ningen i garderoben var høy etter
kampen. - Glemt var de fem faste
spillerne. Kampens beste spiller var
utvilsomt Terje Jacobsen. Han klar·
te fire praktredninger - som en 1. di·
visjonskeeper sikkert hadde sluppet
inn!

Slutt·tabell:
Jutul 12 10 1 1 66- 7 21
Oslo-Døve 12 10 1 1 45-11 21
Passporos 12 7 O 5 45-40 14
Torden 12 3 4 5 28-27 10
Vestre Aker 12 4 2 6 34-53 10
Gjøa/Hard 12 2 1 9 26-68 5
Kjappfotkam. 12 1 1 10 16-54 3
Riskam. trukket.

1. Vidar Gran 2,06,52
2. Knut Nilsen 2,07,02
3. Odd Lan.dehagen 2,10,11
3. Jon Martm Brauti. 210 11
5. Stein Andresen 2:32;45
6. Reidar Blakstad 2,33,02

Damer:
Hallgerd Andresen, fullførte
Unn Walbækken, fullførte

1-0 (O-O)
9-0 (7-0)
3-1 (2-0)
1-7 (1-4)
1-6 (1-1)
4-1 (3-0)

1
45

Antall
kam-
per Mål
12
9

10
10
11
8
9

12
9
6 6

10 14
11 6
11 5
9 9
5
2
1
1
1

Døve - Jutul
Døve - Kjappfotkamp.
Døve - Passporos
Kjappfotkam. - Døve
Vestre Aker - Døve
Døve - Gjøa/Hard

Terje Jacobsen
Stein Erik Andresen
Gunnar Kvitvær
Jan Iversen
Bjørn Røine
Svein Asen
Atle Haugan
Per Leif Pedersen
Rolf Smenes
Jon A. Vik
Torkel Hoff
Torstein Bernås
Arne Stenberg
Andreas Fjelde
Mimoun Hammouda
Dan Pedersen
Bjørn Rossland
Knut Bjarne Kjøde
Vidar Gran
Harald Tinnesand
Selvmål

((Døve-marsjen))
Åtte gutter og to jenter deltok i
«Døve·marsjen» fra Frogner Stadion
til Døvehytta i Lommedalen lørdag 8.
oktober. Løypa var ca. 18 km lang, og
i herreklassen kvar det selveste NDI
formannen som tok ledelsen til å be·
gynne med. Det er mange år siden
Odd Landehagen var med i en marsj,
men den tidligere kappgjengeren ser
ikke ut til å ha glemt teknikken helt.
Men kiloene ble nok litt for tunge å
dra på etterhvert, så underveis så Vi·
dar Gran sitt snitt til å stikke fra. Han
ble klart klubbmester og slo neste
mann med nesten to minutter.

Alle som fullførte fikk bronseme
dalje. Vel møtt igjen neste år!!

Hytfeutva/get.

3-1 (1-1)
1-0 (1-0)
2-3 (1-1)
5-1 (2-1)
0-2 (O-O)
2-2 (1-1)

Bjørn Røine.

Resultater 9. div. av. A:
Døve - Torden
Jutul - Døve
Gjøa/Hard - Døve
Døve - Vestre Aker
Passporos - Døve
Torden - Døve

Døve - Kjappfotkam. 9-0
To dager senere spilte vi en utsatt
kamp mot Kjappfotkam. Spillerne var
fremdeles slitne etter Jutul-kampen,
men laget mange mål: 1. min. 1-0,
langskudd av Andreas Fjelde. 15.
min. 2-0, Arne Stenberg, alene mot
keeper. 20. min. 3-0, Torkel Hoff et
ter pasning fra Bernås. 24. min. 4-0,
Thorstein Bernås, hardt skudd fra
vingen. 33. min. 5-0, Torkel Hoff,
alene mot keeper. 35. min. 7-0, Jan
Iversen etter veggspill med Fjelde.
Dette var stillingen ved pause. Etter
pause fikk vi inn bare to mål, av An·
dreas Fjelde og Torkel Hoff.

Passporos - Døve 1-3
Passporos er et av de hardeste lag
vi har spilt mot. Laget består av ut
lendinger. Døve åpnet best og ledet
i løpet av et kvarter med 2-0. Tor·
kei Hoff scoret begge å ypperlige
pasninger fra Atle Haugan. Vi hadde
også flere sjanser, men det siste
kvarteret før pause presset Passpo
ras voldsomt. Vårt forsvar var en so
lid mur, så 2-0 holdt til pause. Pass
poros fikk et mål på hjørnespark tid
lig i 2. omgang, og de ble etterhvert
stadig råere, Helt korrekt ble to
Passporos·spillere utvist etter stygg
felling av Thorstein Bernås. Utvis
ningene knekket Passporos, og etter
mye press, scoret Torkel Hoff og vi
vant 3-1. Det var den beste kampen
Døve har spilt.

Vestre Aker - Døve 1-6
Kampen skulle egentlig spilles 10.
september, men ble fremskyndet til

trioen Per L. Pedersen, Andreas Fjel
de og Jon Vik spilte veldig godt. I det
6. min. vant Torkel Hoff duellen med
sin oppasser og løp fri fram ham.
Han skjøt, men ballen gikk i stolpen.
Arne Stenberg var på pletten og sat
te returen i mål. Det var stor jubel
hos spillerne og tilskuerne da Døve
vant 1-0. Jutul fortjente ikke å ta·
pe. De var best, men hadde proble·
mer med å lage mål.
Tabellen pr. 9/8:
Jutul 9 6 2 1 21- 4 14 p.
Døve 8 6 1 1 21-10 13 p.

Riskam. trakk seg
Nå sto Riskam for tur, men laget
trakk seg fra serien. Meget ergerlig
for oss, idet vi slo Riskam. 5-3 i vår,
mens Jutul spilte O-O. Da Riskam.
trakk seg, tapte Døve 2 poeng, mens
Jutul mistet bare 1 poeng. De betyd
de altså at vi måtte vinne alle gjen·
stående kamper og score mange mål
for å klare opprykk.
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Det norske volleyball-laget. Foran fra v.: Kristin Fuglås, Venche Sandvik, Mona Pet
tersen og Margareth Hartvedt. Bak fra v.: Harriet Ebbestad (lagleder), ~athrine Ørn,
Anne Sofie Sund, May-Britt Nyløkken, Ilja Ivanov (trener) og Aud Karm Støyva.1

Fin innsats av de norske jentene i
volleyball-landskampen mot Sverige

_L.....- Y_O_L_LE_Y_B_A_LL ---i_

Nordisk neste
Likevel var svenskene bedre. Sam
spillet og teknikken hos dem var det
ingen ting å si på. Men Norge er i
fremgang, så det vil ikke bli lenge til
vi slår dem. Ja, de må passe seg når
vi møtes igjen i Nordisk mesterskap
i Ørebro til våren. Tvi, Tvi. . !!

Deltaker.

Vant første sett
I Ørebro spilte vi kamper både lørdag
og søndag. I begynnelsen av lørda
gens kamp var vi norske nervøse,
men det var nok også svenskene.
Overraskende vant vi det første set
tet. Men etterhvert ble _svenskene
kjent med systemet vårt. De følte seg
tryggere og vant dermed de gjenstå
ende settene slik at sluttresultatet
ble 3-1. Selv om vi ble slått, var vi
bra fornøyd. Det eneste vi måtte job
be mer med til neste dag var sen
dingene.

Under søndagens kamp forandret
vi litt på spillernes plassering, slik at
vi fikk smashe og forsvare mest mu
lig. Det eneste dårlige var at vi had
de noen svake bak-forsvarere. Det
gjaldt å bruke baggerslag riktig, men
her tapte vi flere unødige poeng. Men
søndagens kamp var vi veldig for
nøyd med. Den var mye bedre enn
lørdagens kamp, og samarbeidet
med å sende ballen videre til3. mann
gikk fint.

nikken og samspillet bedre. Vi be
gynte å kjenne hverandre.

Under kampene i Sverige, lurte
- nok svenskene på hvordan vi var blitt

bedre på så kort tid. Hvem var det
som sto bak? Det er ingen andre en
bulgareren Ilja Ivanov. Han har net
topp flyttet til Oslo og har betydd
mye for oss. Vi som spiller volleyball
er blitt mer aktive nå enn før.

Trener fra Bulgaria
Men en uke før avreisen holdt NDI
treningssamling for volleyball
jentene. Lørdag trente vi på Sand
aker skole i Oslo og søndag på Nor
ges Idrettshøgskole, og blant de som
ble tatt ut var 4 fra Bergen, 1 fra AI
og 3 fra Oslo. Vi jobbet og trente så
svetten rant, men etterhvert ble tek-

På førespørsel fra NDI hadde Sveri
ges Døvas Idrottsforbund takket ja til
å spille volleyball-landskamp under
Wadkøpingsspelen i Ørebro 1.-2. ok
tober. Klarsignalet kom imidlertid 2
uker før kampen, og det ble litt aven
hodepine for oss å få stablet på bei
na et fullt lag. Mange hadde bare så
vidt begynt med treningen.

Forbrødring. Sverige og Norge sammen.

Landskamp volleyball Damer
Sverige - Norge
Lørdag 1. okt 3-1 (9-15, 15-1, 15-4, 15-1)
Søndag 2. okt 3-0 (15-0, 15-5, 17-15)

ØSTFOLD DØVEFORENING

NYTTARSFEST
holdes på Victoria Hotell,

Fredrikstad
lørdag 7. januar kl. 16.

Meny:
Aspargesuppe

Kalvestek
Karamellpudding

Kaffe

Entre kr 125,- pr. person. Binden
de påmelding innen 18. desember
til Odd Lohrmann, Bryggeriveien
33 a, 1600 Fredrikstad.
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_ FRI-IDRETT

_ TRONDHEIM I

Fri·idrettsserien 1983, damer
(uoffisiell)

1.25

5.92
31.4
4.12

16.92
2.56.8

Kates 7·kamp·resultater:
100 m hekk: 21.6
(ny nordisk døverekord og norsk døverek.
for sen. og jun.)
Høyde:
(norsk døverekord for junior)
Kule:
200 m:
Lengde:
Spyd:
800 m:

Samlet poengsum: 2.570 p. (Ny nordisk
døverekord og norsk døverekord for sen.
og junior.)

To gull til Ola Sande
i KM for veteraner
5.-6. september: Selsbakk IL arran·
gerte kretsmesterskap i friidrett for
veteraner, på Lerkendal. Ola Sande
tok to gullmedaljer i klassen 40-44 år,
med veteranrekorder både på 5000
og 1500 m. Tidene ble henholdsvis
16.34,4 og 4.30,6.

Vi gratulerer med innsatsen!
12. september: Døves Idrettslag

avviklet lagseriestevne i deilig høst
vær. 53-åringen Asbjørn Kjøsnes
startet på 2 eng. mil og forbedret yt
terligere sin egen veteranrekord i
klassen 50·54 år, med tiden 11.30,3.

Lysluggen Kate Traasdahl stilte
opp på 100 m til tross for vannblem
mer på foten (mye trening?) og klar·
te bare 15.4 sek.

16. juni: Ranheim IL arrangerte
lagseriestevne med innlagt Trønder
Is-cup på Lerkendal. I surt vær stilte
Asbjørn Kjøsnes opp på 10.000 m, og
sto for en sterk forbedring av sin
egen veteransrekord med tiden
37.30,3. Den gamle lød på 39,07,6 og
ble satt i 1981, så han er altså blitt
bedre med årene!!

25. juni: Selbu IL arrangerte årets
Selbuløp (halvmaraton). Været var li
kevel for varmt for et slikt løp, sa en
sliten Asbjørn Kjøsnes etter innkom
sten, hvor han kom på tredjeplass i
sin klasse med 1.23,42.

18. september: Asbjørn Kjøsnes
deltok i Trønderjoggen, et landeveis
løp på ca. 10 km ved Leangen. Han
gjennomførte løpet jevnt, og selv om
han stivnet like før mål, ble han klok·
ket inn på 38.37. For to år siden bruk
te han 40.07.

. gang løp hun 800 m, og tiden 2.56,58
var ganske sterk. Hun slo Elinor Røn
nings aldersrekord i 16-årsklassen
fra i fjor. Den var på 3.19,0.

Vi gratulerer Kate med rekordene,
og spår en lysende idrettskarriere .. !

-
Utarbeidet av Walter Pedersen

NDI's statistikk- og resultatservice

3. Oslo Døves Sportsklubb
1. Margareth Hartvedt, 200 m 31.3 408
2. Margareth Hartvedt, kule 7.01 368
3. Margareth Hartvedt, lengde 3.67 332
4. Daniela Mares, kule 5.78 263

Sum: 1.371

3. Kate Traasdahl, lengde 4.23 484
4. Ellen Nilsen, høyde ult 1.00 470
5. Elinor Rønning, 400 m hekk 81.1 464
6. Elinor Rønning, 800 m 2.52.1 460
7. Kate Traasdahl, 200 m 30.5 454
8. Elinor Rønning, 60 m 9.1 448
9. Kate Traasdahl, 60 m 9.2 428

10. Elinor Rønning, lengde 4.00 423
11. Kate Traasdahl, høyde 1.25 422
11. Kate Traasdahl, 800 m 2.56.8 422
13. Kate Traasdahl, høyde ult 0.95 405
13. Kristin Fuglås, høyde ult 0.95 405
15. Karin Skåle, høyde ult 0.90 345

Sum: 6.630

4. Bergen Døves Idrettsklubb
1. Mona Britt Pettersen, lengde 4.10449
2. Mona Britt Pettersen, kule 8.04 449
3. Mona B. Pettersen, lengde ult 2.19 392

Sum: 1.290

2. Stavanger Døves Idrettsforening
1. Marit Gjedrem, høyde ult 1.00 470
2. Marit Gjedrem, lengde ult 2.26 454
3. H.B. Kvitvær, høyde ult 0.95 405
4. Anne Ommundsen, høyde ult 0.90 345
5. Marion Moberg, lengde ult 2.00 240
6. Anita Fausk, lengde ult 1.98 226
7. A. Ommundsen, lengde ult 1.94 198
8. H.B. Kvitvær, lengde ult 1.91 177
9. Wenche Jerstad, lengde ult 1.83128

10. Britt Stangeland, lengde ult 1.60110
11. Siv Hind, lengde ult 1.77 95

Sum: 2.848

var altså den første døve i historien
som var med på 7-kamp, og hun gjor
de en fantastisk innsats. Det ble gull
medalje i kretsmesterskapet og sølv
i midtnorsk mesterskap. På toppen
av det hele ble det ny norsk og nor
disk døverekord med poengsummen
2.570 (senior og junior).

Nye døverekorder ble det også på
100 m hekk og høyde, med henholds
vis 21,6 og 1,25, jr.rek. For første

503
497

Porsgrunn Døves Sport
1. Johnny Olsen, spyd 40,95 505
2. Alfred Vangen, 5000 m 18.12,00 490
3. Bjørn K. Halvorsen, lengde 5,35 456
4. Alfred Vangen, 1500 m 4.51,9 454
5. Tore Christiansen, 800 m 2.20,6 444
6. Tore Christiansen, 5000 m 18.50,6435
7. Bjørn K. Halvorsen, tresteg 10,79431
8. Tore Christiansen, 1500 m 5.03,1 392
9. Odd Paulsen, kule 8,46 343

10. Tore Christiansen, 200 m 28,5 298
Sum: 4.248

28. august: Veteranen Asbjørn Kjøs
nes deltok i Cicignonløpet, et gate
løp på 10 km i Trondheim sentrum.
Han gjennomførte dette ganske godt
og ble nr. 4 i klasse 50-54 år av 25 del
takere. Tiden viste 38,19. Pol itiets
idrettslag og Trondheim skøyteklubb
var arrangør.

1. Trondheim Døves Idrettslag
1. Elinor Rønning, 400 m 70.3
2. Elinor Rønning, 200 m 29.8

Trondheim Døves Idrettslag
1. John Solem, spyd 67.58 851
2. Tore Solem, spyd 67.38 849
3. Ola Sande, 10.000 m 34.32.1 676
4. Petter Stangvik, høyde 1.78 662
5. Ola Sande, 5000 m 16.34.4 651
6. Tore Solem, 100 m 11.7 643
7. Tore Solem, lengde 6.15 637
8. Tore Solem, høyde 1.75 634
9. Tore Solem, kule 12.34 622

10. Ola Sande, 2 eng.mil 10.26.5 621
11. Tore Solem, diskos 36.12 607
11. Ola Sande, 2000 m 6.12.8 607
13. Ola Sande, 1500 m 4.30.6 585
14. John Solem, kule 11.59 572
15. Ola Sande, en eng.mil 4.56.9 554
16. John Solem, tresteg 11.80 546
17. John Solem, høyde ult 1.45 542
18. John Solem, høyde 1.65 540
19. Asbjørn Kjøsnes, 10.000 m 37.30.3 536
20. Petter Stangvik, lengde 5.63 521

Sum: 12.456

Flott nordisk døverekord
av Kate Traasdahl i 7·kamp
5.·6. september: Midtnorsk mester
skap i mangekamp (l·kamp) ble inn
ledet på Lerkendal, og samtidig med
mangekampøvelsene gikk kretsmes
terskapet i friidrett. Kate Traasdahl
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Flotte plasser til
brødrene Solem i fylkes
matchen i friidrett
At både Tore og John Solem er elev
er på AI, hindrer dem ikke i å gjøre
en innsats for Nord-Trøndelag fri
idrettskrets. Under Døves Kulturda
ger på Røros ble hjemlengselen og
konkurranselysten for stor, så de lot
like godt kultur være kultur, tok fly
et til Værnes og kjørte videre til
Steinkjer. På Guldbergaunet stadion
17.-18. september gikk nemlig fylkes
matchen i friidrett mellom Møre og
Romsdal og Trøndelagsfylkene. Her
smelte Tore Solem til med et kjem
pekast på 64,22 m, som holdt til an
nenplass, mens minstemann John
ble en god nr. 3 med 63.02.

Og med Solem-brødrenes hjelp,
var det ikke uventet at Nord-Trønde
lag gikk helt til topps og vant med'
296 poeng, hele 61,5 poeng bedre en
Møre og Romsdal. Vi er glade for at
vi vant, men det var en slitsom reise,
fortalte brødrene etterpå.

Sande og Kjøsnes stadig
på farten
19. september: Døves IL arrangerte
lagseriestevne på Lerkendal. Ola
Sande stilte opp på 2. eng. mil og for
bedret sin årsbeste med over ti se
kunder til 10.26,5.

22. september: Ola Sande deltok
på 2000 m på Lerkendal og var nær
ved å slette sin egen bestenotering
på 6.11,2, som ble satt for tre år si
den. Tiden ble 6.12,8.

23. september: Nidelv holdt lagse
riestevne på Lerkendal i surt gråvær.
Asbjørn Kjøsnes stilte opp på
2000 m for første gang i år og forbed
ret sin egen veteranrekord med 20
sekunder til 6.55,8. I samme stevne
hoppet Petter Stangvik 5,47 i lengde.

25. september: Strindheim og Ut
leira IL sto som vanlig for et godt

ALESUND DØVES
UNGDOMSKLUBB

arrangerer

REKEFEST
lørdag 26. november kl. 17.

Sted: Nord-Norge foreningen
i Alesund, Strandgt. 20.

Entre kr 20,
Spis så mye du orker.

Program:
Dans, musikk, underholdning.

Salg av forfriskninger.
Tombola med fruktgevinst.
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gjennomført arrangement under
Pondustrimmen i Strindamarka. Lø
pet på over 10 km var arrangert i
samarbeid med Bøndernes Bank og
Arbeideravisa. Av de ca. 650 trimme
re som fullførte i stiv kuling, var As
bjørn Kjøsnes, som fikk notert ca. 40
min.

29. september: "Studentmila" med
innlagt KM ble holdt på Lerkendal.
Ola Sande deltok for første gang på
10.000 m i år, og underskred sin egen
veteranrekord med over ti sekunder
til 34.32,1. Den gamle var fra Køln -81
og lød på 34.43,9. Han er klar favo
ritt til Wadkøpingsløpet i Ørebro 1.
oktober.

Walter Pedersen,
oppmann.

_L....._B_E_RG_E_N_

Oddbjørn

Igjen to døverekorder
av Oddbjørn Vågen
Fana IL arrangerte nasjonalt fri
idrettsevne på Fana stadion torsdag
8. september. Oddbjørn Vågen stilte
opp på 400 m og satte ny norsk dø
verekord med 52,3. Han var fornøyd
med løpet, men han vil og bør lett
klare å komme under 52 blank.

Noen dager senere var Oddbjørn
på farten igjen og stilte opp på 800
m da Fri IL arrangerte VestlandsIe
kene på Fana stadion 13. september.

Han startet i andre heat sammen
med åtte løpere, og Oddbjørn var den
som dro opp farten. Første runde ble
unnagjort på 57,5, med sterke løpe
re like bak. Etter 550 m passerte tre
løpere Oddjørn, men 150 m før mål
økte Oddbjørn farten og ble nr. 2 i
mål. 1.57,09 ble tiden - og altså ny
norsk døverekord. Spesielt hyggelig
var det at så mange elever fra Bjørk
åsen overvar stevnet og fulgte inte
ressert med i Oddbjørns framgang
på banen.

Arvid Støyva og idrettsvennen Nils
J. Bjørø satt også på tribunen og
fulgte Oddbjørn med argusøyne.
Begge mener at Oddbjørns rekordløp
var praktfullt!!

Vi alle gratulerer deg, Oddbjørn,
med rekord på 400 og 800 m.

Oppmann
Arvid Støyva.

Årsmøte, Oslo
Oslo Døves Sportsklubb's årsmøte,
som tidligere er avertert tirsdag
22. november, er flyttet til
tirsdag 29. november 1983, i Oslo
Døveforenings lokale kl. 19.00 presis.

Styret

OPPLAND DØVEFORENING
har

JULEBORD
på Oppland Turisthotell,
lillehammer
26. november kl. 19.
Musikk og dans.

PÅMELDING
Navn: .

bestiller:
D koldtbord, kr 170,-
D overnatting ml frol<ost

kr 130,- for enkeltrom.

(Kryss av det som passer.)
Klipp av og send påmeldingen
og pengene innen 11. novem
ber til:

Agnes Hølen, 2638 Fåberg.
Bindende påmelding. Pengene
skal betales på forskudd.



Storsteinnes Gjestegård
9050 STORSTEINNES - Tlf. 083/2000033

Overnattings og bevertningssted i Balsfjord sentrum.
Utstyr til kursarrangement.

Stedet hvor man bor og spiser billig.

Torshov Sport AlS
Per og Viggo Laurendz
Vogtsgt. 47 - OSLO 4

Tlf. 227781

Vi har gaver for alle anledninger
Gaven fra Magnus Aase - er gaven som gleder

Dl

Strandkaien 6 - Telefon 3201 60
5000 BERGEN

Frognerseteren Bruk
Trelastforretning - sagbruk og høvleri

Haraldrudvn. 10 - OSLO 5

als
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Norsk Data
Norsk Data A.S
Jerikoveien 20
Postboks 4, Lindeberg gård
OSLO 10
Tlf.: (02) 309030. Tex.: 18661 ndn

Sverre Johnsen
Frukt og grønnsaker

Fjordgt. 68 - 7000 TRONDHEIM
Tlf. (07) 5337 10
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Fana Steinknuseverk
T. (05) 274026·275013 - 275014

5046 RÅDAL

Retur-adresse: Postboks 97 - 5001 BERGEN

Evensen & Rønning AlS
Ur - Optisk forretning

Dronningensgt. 13
1500 MOSS

ALFARHEIM BOGHANDEL A.S
2400 ELVERUM

Torger Naversen Eftf.
Aut. Rørleggerbedrift

STAVANGER - Telefon 523383

OSLO

Grensen 2 - Telefon (02) 426680

Spesialforretning:
GULVTEPPER - MØBELSTOFFER
GARDINER - HVITEVARER
SENGER - SENGEUTSTYR
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MALER
FORRETNING A.S
ALT I OVERFLATE·BEHANDLING

Postboks 98, 5032 MINDE

E. Aaseruds Eftf. A.s
Møbler - Radio - TV

Hafslund
1700 SARPSBORG

AlS Elektrisk Produktion
Elektrisk en gros og
installas;onsavdeling

3001 DRAMMEN - Tlf. (03) 831080

Apoteket Neptun
8480 ANDENES

Hana & Holmens Potterier AlS
Telefon 661660

SANDNES

Titania AlS
4380 HAUGE I DALANE

AlS Elektrofabrikken
Postboks 55 - Skøyen

OSLO - Tlf. 555718

Drammensdistriktets
Skogeierforening

Tlf. (067) 23555
3500 HØNEFOSS
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