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På landsmøtet i Stavanger ble det endelig fremmet et forslag om at forbundet
skulle sette igang et foreningslederkurs for døve, og landsmøtet gikk enstemmig
inn for at et slikt kurs skal holdes i løpet av kommende arbeidsår.

Det er gledelig at dette vedtak ble fattet, for det har lenge vært et utbredt
ønske innen foreningene å få et slikt kurs, noe som viser at det også er et stort
behov for det.

N å er selvsagt et slikt tiltak også et økonomisk spørsmål, for det blir ingen
billig affære for forbundet å avvikle et slikt foreningslederkurs, men vi mener
at endel av inntektene ved landslotteriet neppe kan benyttes på en bedre måte
enn ved å sikre foreningene tilgang på gode ledere.

Vi har alle behov for mere kunnskaper og vi blir aldri for gamle til å lære.
Men betingelsen for at man skal kunne lære noe, er at man går helhjertet inn for
saken. Organisasjonsarbeidet krever mye av hver enkelt. En foreningsleder sitter
på en utsatt plass, men til gjengjeld gir det mye glede å se at arbeidet bærer
frukter.

Skal man ha noen glede og nytte av et foreningslederkurs, så bør man ha et
grunnlag å bygge på, og det er derfor av stor betydning at man selv, ved aktiv
innsats og egne studier, forsøker å tilegne seg mest mulig foreningskunnskap.

Vi har idag mange lovende foreningsledere som vil bli en god støtte for sine
foreninger i arbeidet fremover, men det er viktig at vi får mange flere med! Det
blir derfor foreningenes oppgave i tiden framover å ofre foreningslederspørsmålet
størst mulig oppmerksomhet, slik at foreningene har habile kandidater å stille
med på det første foreningslederkurs vårt forbund nå skal holde.

Arbeidsutvalget har allerede behandlet spørsmålet om hvorledes foreningsle
derkurset best kan avvikles, og vi kan sikkert love at en deltakelse på dette vårt
første foreningslederkurs vil overtreffe de drIstigste forventninger!

Red.



Luk. 10,29.

7Voem el da min l/le~k?

Nytt fra døveskolen i Holmestrand

ca. 12 elever, som kommer til sko
len i nærmeste framtid. Alle de
nye elever er i skolepliktig alder.

Skolen har vanlig undervisning
om formiddagen. Da den jo er
internatskole, legger man stor
vekt på nyttig beskjeftigelse av·
elevene også om ettermiddagene.
Guttene har bl. a. en omfattende
hobbyvirksomhet og lærer sløyd
og plastikkarbeid. På skolens
skredderverksted lærer guttene
søm, og skredderlærer Bernhard
Bårdsen er en meget populær kar
blant guttene. For pikene er det
selvfølgelig undervisning i hånd
arbeid, som søm, strikking o. l.
Både guttene og pikene har skole
kj økkenundervisning.

Det er nå ikke bare døve og
tunghørte som er elever ved skolen.
Man tar også inn barn som har lese
og skrivevansker. Skolen regner
dette som en fordel. De døve ele
vene får da skolekamerater som kan
være dem til hjelp og støtte. Sam
kvemet med disse elevene virker
frigjørende på de døve elevene og
virker slik at de ikke så lett får
mindreverdighetskompleks. Be
styrer Brekke forteller at alle
barna er greie å ha med å gjøre.
Forholdet mellom elever og lærere
kan ikke bli bedre.
For det nye skoleåret er skolen vel
forsynt med lærerkrefter. Det er 8
lærere som tar seg av formiddags
undervisningen. Dertil kommer et
lignende antall timelærere i spesial
fagene. Det er kommet en ny lærer
inne til skolen, Aslaug Teigen, som
tidligere har virket ved øyer døve
skole i Gudbrandsdalen. Dessuten
har fru Else Røed begynt igjen
etter en lengre permisj on.

RETTELSE.

I Tegn og Tale nr. 14 d. å. står
det en artikkel om Alm off.
framhaldsskole. I denne artikkelen
er der en feil som jeg ber om at
redaktøren vil rette.

Et avsnitt har overskriften 
«7% av barna blir døve» og seinere
står det i samme avsnittet: «Vi
regner at 0,7% av barna blir døve.
Det varierer fra 1,4% til 0,7%,
men over en 50-årsperiode regner
vi med et gjennomsnittstall av
0,7%».

Feilen er at det står prosent
istedenfor promille. Det skal altså
være 0,7 promille og 1,4 promille.

Med hilsen
Per Sigmund Bjørndal.

Conr. Svendsen.

Kjekke jenter i Holmestrand.

Men dersom vi skal se på men
neskene på denne måten, må vi
lære av Gud. Vi må ofte gå til
ham som er kjærlighet, og be om
et nytt, kjærlig hjerte. For det er
så lite kjærlighet hos oss, så liten
lyst til å hjelpe når det er nødven
dig at vi ofrer noe av vårt eget.

Men Gud som er kjærlighet, og
vil at vi skal hjelpe, han hører
gjerne vår bønn om kjærlighet.
Han skj enker oss et medlidende
hjerte, han viser oss på hvilken
måte vi skal hjelpe, når vi bare
flittig ber om det. Så vil vi be
kjenne at vi ofte har forsømt å
hjelpe, og at der er liten kjærlig
het i våre hjerter, og vi vil be ham
om ny kjærlighet.

Kjære Herre Gud! Vi har ofte
forsømt å hjelpe, når du har talt
til våre hjerter om hjelpen. Tilgi
oss vår synd og gi oss nye hjerter
og ny kjærlighet.

Amen!

liten fyr som nok vil drive det godt
både på skolen og når han som
voksen skal ut i arbeidslivet.

Så måtte j eg selvfølgelig også
hilse på alle elevene som var fra
Drammen, og som jeg jo så godt
kjente fra før.

På døveskolen er nå det nye
skoleåret begynt. Skolen kommer
til å ha et belegg på ca. 60 når
man regner med et nytt kull med

I lignelsen om den barmhj ertige
samaritan forteller Jesus oss hvem
som er vår neste. Han sier: Enhver
som trenger vår hjelp er vår neste.
Det er ikke spørsmål om hvorvidt
han hører til samme stand som vi,
ikke om det er et menneske som er
vår fiende og har gjort oss skade
eller ei. Det spørres bare om dette
ene: At et menneske er i nød og
trenger til hjelp eller råd. Når vi
ser det, har Gud stillet oss overfor
dette menneske for at vi skal hjelpe
så langt det står i vår makt. Men
her kommer de mange innvendin
ger: Jeg har ikke tid, andre for
står det bedre, jeg kan ikke gjøre
noe med dette. Men Jesus svarer
like overfor innvendingene: En
hver som trenger til hjelp, er din
neste, og han er det Guds vilje at
du skal hjelpe. Og vi skal hjelpe
med et glad og villig sinn, uten
lang betenkning, uten hensyn til
om det passer for oss, om vår tid
tillater det, eller ikke.

For en tid siden besøkte vi døve
skolen i Holmestrand en søndag
middag, og vi traff alle barna tra
velt beskjeftiget med lek og moro
ute på den rommelige gårdsplas
sen.

Vi benyttet selvsagt anlednin
gen til å slå aven prat med barna,
og det var gledelig å merke hvor
vitebegjærlige de var med hensyn
til nytt fra de voksne døves verden.
Da vi kom fra en fest i Vestfold
Døveforening, ble det naturligvis
til at vi fortalte dem om festens
forløp, og de flokket seg om oss alle
sammen for å følge best mulig med
i vår beretning.

Da vi benyttet bil på turen, var
gutta naturligvis mest interessert i
bilen, mens pikene selvsagt ville
diskutere film og rock'n roll.

Vi slo aven prat med vesle
Paul Stensrud fra Hadeland, og
han ble vår omviser da vi dro bort
for å se på det nye, flotte garasje
bygget som skolen hadde under
oppførelse. Paul hadde greie på
mangt og meget og var en kvikk
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(fortsettelse fra forrige nr.)

Referat fra
LANDSMØTE~FORHAN DLINGENE

Referat fra 2. dag, fredag 10. juli:
Kl. 10.20 åpnet formannen, Nils

Gjerstad, dagens forhandlinger, og
etter korte innlegg fra Skog-Carl
sen, Vigrstad og Sander samt Brei
teig gikk man over til å votere over
forslaget fra Vestfold Døvefore
ning om abonnementspengene for
Tegn og Tale. Man foretok vote
ring over spørsmålet om bladet
skulle inngå som et fast ledd i for
bundskontingenten. Dette forslag
fikk i 1. omgang 13 stemmer, mens
12 stemte i mot. y votering ga
det resultat at 14 stemte for for
slaget mens 14 stemte imot. For
slaget ansåes dermed som falt,
og man beholder den gamle ord
ning med at bladkontingenten
fortsetter som før, men at for
bundsstyret gjør forsøk på å finne
frem til en mere effektiv innbeta
ling av bladkontingenten gjennom
gode kommisj onærer.

Skog-Carlsen kom inn på forslag
nr. 2 fra Vestfold, nemlig ett som
gikk ut på å la alle døve konfir
manter. få ett års gratisabonne
.ment på Tegn og Tale. Hun for
klarte at det ved innsendelsen av
forslaget fra foreningen dessverre
var kommet en feil. Forslaget går i
virkeligheten ut på at det bare
skal sendes ett enest,e gl'ati~num

mer til konfirmantene. Selv dette
forslag vil Vestfold nå trekke til
bake, da man er blitt gjort opp
merksom på at de to yrkesskoler
for døve får bladet gratis, og
de fleste av de døve konfirmanter
fortsetter jo sin skolegang der.
: Solsletten la frem forslag fra Mø
re om at foreningen ønsket å til
høre sone Vest ved inndelingen av
forbundet i soner. Gjerstad for
klarte at dette spørsmål måtte hen
vises til etter behandlingen av den
nye forbundslov.

Kasserer Eikjeland ga deretter
den redegjørelse som landsmøtet
hadde etterlyst under behand
lingen av regnskapene på 1. dag.
Han forklarte hvordan posten
«Reise og representasj onsutgifter»
på kr. kr. 5.170.- fordelte seg på
forskj ellige mindre poster, og
landsmøtet sa seg helt tilfreds med
orienteringen.

Sak nr. .fj: Regnskap for Landslot
teriet.

Lohrmann kom med flere be
merkninger til regnskapet. Et par
av dem var av teknisk art, i det
han mente at regnskapet burde ha
vært satt opp på en annen måte.
Videre mente han at ved fordelin
gen hadde landsforbundet fått
mere enn en tredjedel, nemlig
omtrent 40%.

Bjelland spurte hvordan forde
lingen mellom foreningene var
fremkommet. Rolf Hansen nevnte
at regnskapet og de kommentarer
som forelå trykt, også burde ha
inneholdt oppgave over hvor man
ge lodd hver forening hadde solgt.
Solsletten mente at' det ikke var
tatt nok hensyn til hans forening,
som etter hva han forsto, hadde
samlet mange store gevinster til
lotteriet.

Breiteig ga følgende svar på
spørsmålene: Til Lohrmann svarte
han at regnskapet selvsagt kunne
settes opp som Lohrmann mente,
men at det her hadde vært viktig
å sette regnsJmpet opp så enkelt
og lettfattelig som mulig. De
spørsmål som det oppsatte regn
skap ikke automatisk ga svar på,
var godt besvart i det kommentar
som Var trykt sammen med regn
skapet. Han kunne ikke forstå
hva Lohrmann mente med at for
bundet hadde beregnet seg 40%
istedenfor 33 1/3%. Bortsett fra
kr. 289.- (kr. 93.289.- --:-
93.000.-) har forbundet beholdt
nøyaktig en tredj edel, nemlig
kr. 31.000.-.

Til Bj elland svarte Breiteig med
å gi en utførlig forklaring på hvor
dan fordelingen var regnet ut,
og han sa at denne fordeling var
skjedd i nøye samsvar med for
bundsstyrets vedtak på styremøte
i 1958.

Breiteig svarte Rolf Hansen at
det sikkert hadde vært det beste
at oversikten over loddsalget had~
de vært med i det trykte kommen
tar. Han lovet at etter sommer'·
ferien skal det bli sendt ut til fore
ningene en oversikt over hvordan
foreningene har gjort det m. h. t.
antall solgte lodd, og samtidig

skal det bli sendt foreningene en
oppgave over hvordan posten
«Andre kostnader» i regnskapet
fordeler seg på forskjellige bilag.
(Dette siste var svar på spørsmål
fra Ruud.)

Landsmøtet sa seg helt tilfreds
med redegjørelsen, etter at Brei
~eig hadde nevnt at foreningenes
lllnsats ved gevinstinnsamlingen
var temmelig jevn, og etter at han
hadde svart på et lite spørsmål fra
Ropeid.

Sak nr. 7: Fastsettelse av medlems
kontingent for neste periode.

Lohrmann foreslo på vegne av
Østfold Døveforening at forbunds
kontingenten ble satt opp fra 30
til 50 øre pr. enkeltmedlem i fore
ningene. Ohna mente at dette for
slaget burde utsettes til forslaget
om ny forbundslov var behandlet.
Rolf Hansen var ikke enig i dette,
og all den stund landsmøtet likevel
skulle fastsette kontingent denne
gang, kunne man like godt gjøre
det nå som senere på møtet.

En votering ga som resultat at
dette spørsmålet ble utsatt til se
nere på møtet.

Sak nr. 8: Avsetning av beløp til
Lars A. Havstads Minnefond.

Gjerstad meddelte at forbunds
styret hadde besluttet å foreslå
for landsmøtet at det ble satt av
kr. 300.- til fondet for dette regn
skapsår. Dette er å betrakte som
en avsetning for de tre år som er
gått. Dette forslag ble enstemmig
vedtatt.

Rolf Hansen ga uttrykk for at
forbundet burde gjøre mere for å
øke dette fondet ved at det ble
spredt mere kjennskap om det, og
at man også på annen måte søkte
å tilføre fondet kapital.

Melgaard mente at den som har
det daglige ansvar for fondet (for
tiden Gunnar Vatn, Oslo) kan
skj e på fremtidige landsmøter
kunne foreta innsamling blant del
takerne til fondet, en tanke som
vant stor tilslutning, og ble tatt
til etterretning.

Sak nr. 9: Spørsmål om avholdelse
av «Døves Dag».

Gjerstad ga en redegjørelse for
hvordan «Døves Dag» i 1959 vil bli
feiret i nabolandene den 27. sep
tember, som av Verdensunionen
er fastsatt som datoen i år. For
Norges vedkommende vil dette si
at dagen må feires dagen før valge-
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ne til høsten, og det tør derfor være
en uheldig dato. Man besluttet en
stemmig å be forbundsstyret gjøre
det som kunne gjøres med «Døves
Dag» og selv finne frem til en pas
sende dag for arrangementet.

Sak nr. 10: Spørsmål om gjentakelse
av landslotteri.

Punktet ble ikke behandlet, da
man alle:t:ede på landsmøtets 1. dag
har fattet vedtak om å arrangere
landslotteri i løpet av 1961.

,Sak nr. 11: Spørsmål om represen
tasjon ved verdenskongressen for
døve i Wiesbaden, august 1959.

Gjerstad nevnte at i 1955 på den
2. verdenskongress i Zagreb i Ju
goslavia var Norge ikke represen
tert, og han nevnte at forbunds
styret hadde drøftet saken og gjer
ne ville legge frem for landsmøtet
spørsmål om Norge skulle la seg
representere ved den kommende
~ongress. Landsmøtet ga sin til
slutning til at Norge bør være re
presentert, og forbundsstyret får
frie hender til å ordne denne sak
som det finner best.
, På spørsmål meddelte Gjerstad
at Norge sammen med de tre andre
nordiske land i årene fra 1951
~il1955 var tilsluttet verdensunio
nen som symbolsk medlem med en
felles årtig kontingent av d. kr.
100.-pr. år. Fra 1956 var hvert
av de fire nordiske land tilsluttet
,direkte som alminnelige medlem
mer' med en kontingent av d. kr,
100.-hver.

Sak nr. 12: Forslag fra.filmkoini
teen om opptak av film «Døve i
(lrbeidslivet».

Formannen i forbundets film
komite, Alf Melgaard, ga først en
orientering om filmkomiteens ar
beide. (I?et vises til komiteens be
retning i forbundets trykte' tre
årsberetning) .

Melgaard nevnte at det var sendt
et forslag til forbundet om at det
burde tas opp en film om «pøve
i arbeidslivet». Med 14-15 mi
nutters spilletid vil en 16 m/m
lydfilm komme på et sted mellom
18.000.- og 25.000 kroner.

Landsmøtet sa seg enig i et for
slag fra forbundsstyret, sålydende:
«Styret ber om fullmakt til å ar~

,heide videre ;med saken. Det er en
forutsetning at en vesentlig del av

utgiftene ved filmen må dekkes ved
tilskudd fra stat eller fra annen
kant. Før dette vedtak hadde
Bjelland anbefalt at styret fikk ar
beide videre med saken, og Rolf
Hansen uttalte at når man tenker
på det reduserte utbytte døve har
av å se på film, vil det være helt
rimelig om staten yter støtte til
opptak aven film som det her
gjelder.

Sak nr. 13: Forslag fra forbunds
styret om å rette en henvendelse til
myndighetene om egen arbeidskon
sulent for døve.

Sander nevnte i et innlegg at det
vel måtte hilses med glede om det
det nå kom en egen arbeidskon
sulent for døve. Han spurte om
man hadde oversikt over om denne
konsulent ville ha nok arbeide
blant de døve, og han stusset også
på om konsulenten ville greie å
rekke over det omfattende distrikt
som landet vårt er.

Breiteig ga en redegjørelse for
hvorledes saken om egen arbeids
konsulent hadde utviklet seg, og
fortalte også om bakgrunnen for
at saken i vår plutselig fikk fart på
seg, slik at det nå ligger inne et
forslag hos departementet fra Sta
tens Attføringsinstitutt i Bergen
om en egen arbeidskonsulent for
døve, tilknyttet dette institutt.
Landsmøtet ga enstemmig sin
tilslutning til at man retter denne
henvendelse til KQmmunal- og
,Arbeidsdepartementet:

«Norske Døves Landsforbunds
Landsmøte i' Stavanger 9.-1 l.
juli 1959 er kjent med at Statens
Attføringsinstitutt i Bergen på
sitt forslag til budsjett for neste år
har ført opp en egen arbeidskon
sulent for døve. Landsmøtet ut
taler sin glede over at dette er gjort,
og sier seg helt enig i det syn som
ligger til grunn for den eventuelle
konsulents plasering i Bergen.
Statens yrkesskoler for døve ligger
på Vestlandet, og det vil være ri
melig å. anta at en egen .arbeids~

konsulent for døve vil få en meget
!3tor oppgave med å føre elevene
fra de nevnte skoler inn i arbeids
livet. Landsmøtet retter en inn
trengende henstilling til Kommu
nal- og ArbeiQ.sd,epartementet om
at nevnte stilling må bli opprettet.
NQrges døve har et meget stort
behov for en egen arbeidskonsu
lent som forstår deres språk og som
kan ta seg av deres. spesielle pro-
blemer.» '

Sak nr. 14: Forslag til ny forbunds
lov.

Tidligere har forbundsstyret
sendt ut til foreningene et forslag
til ny forbundslov og diskusjonen
har vært livlig i flere av foreninge
ne om en del av punktene i forsla~

get. Det forelå før landsmøtet
stensilerte endringsforslag fra De
Døves Forening, Oslo, Skien-Tele
mark Døveforening, De Døves
Forening, Trondheim, samt noen
endringsforslag fra Stavanger Kr.
Døveforening. Det var på forhånd
klart at det kunne bli en maraton
debatt omkring denne.saken hvis
ikke representantene kunne fatte
seg i korthet, og ellers holde klare
linjer i diskusjonen. Representan
tene har derfor drøftet forslaget
ivrig og lenge på forhånd, og tors
dag kveld ble det holdt et møte på
uformell basis blant de fleste av
representantene, og man kom mu·
ligens til klarhet i noen av uover
ensstemmelsene.

Da saken nå skulle frem for
landsmøtet, foreslo Gjerstad at
Ohna, som har stor kj ennskap til
forslaget og som har drøftet det
ivrig med mange av deltakerne,
skulle ta vervet som dirigent under
behandlingen. Dette ble enstemmig
vedtatt, og Ohna ledet deretter
saken.

Representantene sa seg på for
hånd enig i at noen detaljert refe
rering av denne debatten ikke skuI;
le være nødvendig. De eventuelle
nye forbundslover vil jo bli trykt
og sendt til alle, og de stensilerte
endringsforslag foreligger hos re
presentantene sammen med for
bundets trykte forslag.

Ohria foreslo først at man skulle
sette den gamle lov ut av kraft
under behandlingen av det nye
forslag, og dette ble enstemmig
vedtatt. Deretter kunne man gå til
punktvis avstemning på det nye
forslag, og fatte vedtak med van
lig flertall.

Følgende metode ble brukt:
Først ble forbundets trykte for
slag lagt frem. Så fikk de forenin
ger som hadde lagt frem stensi
lerte endringsforslag ordet i tur
'og orden, og deretter de represen
tanter som ønsket' å komme med
innlegg. Alt dette skjedde punkt
vis ned gjennom lovforslaget.

Da formiddagens møte ble he
vet kl. 14.00, var man kommet
halvveis i § 4.

Kl. 15.15 : Busstur for landsmø
tedeltakerne. Turen, gikk først til
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Fra bussturen.

Foreldreforeningen deler ut is.

Vistnes, der Stavanger Døves Id
rettsforening og Foreldreforenin
gen for døve harn har en koselig
hytte. Der hle deltakerne ønsket
velkommen med forfriskninger (en
hehagelig overraskelse, som del
takerne satte stor pris på). I det
deilige været gikk .turen videre
over Hafrsfjordhrua til Tananger
og Sola, der man heså flyplassen.
Turen gikk deretter inn til Sta
vanger igj en, og hussene stanset
utenfor Stadion, der Døvemester
skapet i friidrett tok til kl. 18.30.

Kl. 20.00: Aftens.
Kl. 21.15: Forhandlingsmøtet

fortsatte med videredrøfting av
sak nr. 14: Forslag til ny forhunds
lov.

Dette møtet varte til kl. 23.00.
Ved slutten av møtet spurte

Breiteig om deltakerne ville si seg
enig i at en protokollkomite som
m·åtte hli oppnevnt, kunne foreta
signering av forhundsstyreproto
kollen etter landsmøtets slutt.
Breiteig mente nemlig at det kun
ne hy på vansker å få protokollen
ferdig før landsmøtets slutt, der
som den planlagte referattjeneste
skulle gå sin gang. Landsmøtet sa
seg enig i dette.

Forhandlingsmøtet 3. dag hle
herammet til kl. 9.45.
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Som protokollkomite hle valgt:
John Vigrestad, Rolf Hansen og
Harald Nesse.

Ved begynnelsen av kveldsmø
tet hle arrangøren av landsmøtet
vi Tormod Ropeid overrakt hlom
sterhilsen fra Vestfolddeltakerne
på landsmøtet med takk for hygge
lig mottakelse og strålende vert
skap.

Det hle opplest et telegram til
landsmøtet fra Aggi Peterson og
Aggi Handherg, Oslo.

*

Referat fra 3. dag, lørdag 11. juli:

Kl. 10.10 åpnet Gjerstad for
handlingsmøtet med å lese et
hilsningstelegram fra Paris, fra
skolestyrer Toralf Eng.

Ohna overtok deretter dirigent
klubhen og fortsatte hehandlingen
av forslaget til ny forhundslov.

Omkring forslaget til punkt 10,
søknad om offentlige hidrag, ut
spant det seg en meget intens
dehatt. Representantene delte seg i
to grupper, nemlig de som ønsket
at alle søknader på forhånd skulle
godkjennes av landsstyret også de
som ønsket å stå fritt. De som
ønsket at landsstyret skulle ha
høve til å godkj enne, delte seg
igjen i to grupper, og det kom da
forslag fra Vestfold vi Melgaard,
fra Oslo vi Vigrestad og fra Bergen
vi Sander. Oslos forslag fikk 7
stemmer, Vestfolds 6 stemmer, og
Bergens 17 stemmer, slik at Ber-.
gens forslag dermed var vedtatt.

Ved hehandlingen av forslag til
§ 11, medlemslagenes eiendom,
viste det seg at Stavanger meddel
te at foreningen der på grunn av
særlig hestemmeise i sine lover,
hlir nødt til å melde seg ut av for
hundet. Oslo meddelte at denne
forening ni~tte forandre sine he
stemmelser i lovene på dette punkt,
og foreningen hadde ingen garanti
nå for at det kunne la seg gjøre.

Etter forslag fra Breiteig he
sluttet man å ta denne paragraf
opp til fornyet hehandling på
neste landsmøte, etter at forenin
gene til da har hehandlet para
grafen i sine årsmøter med hen
hlikk på å endre sine lover i sam
svar med den nye paragraf.

Etter endt gjennomgåelse hle så
alle punktene i det nye forslag satt
under avstemning under ett, og
forslaget til ny forhundslov hle
da godkjent med 28 stemmer. 2·
repr. var fraværende.

Sak nr. 15: Fastsettelse av medlems
kontingent for n"este treårsperiode.

Lohrmann foreslo 50 øre pr.
medlem pr. år.

Rolf Hansen og Rasmus Bjelland
foreslo kr. 1.00.

Karl Lundquist foreslo kr. 2.00.
Solsletten mente at man av hen

syn til de små foreninger hurde
være meget varsom med å sette
kontingenten for høyt opp.

Melgaard var- også av det syn
at man ikke hurde heve kontin
genten noe nevneverdig og støttet
forslaget om 50 øre pr. år.

Hansen etterlyste forslag fra
forhundsstyret om stipulering av
kontingenten.

Sander mente at det var vikti
gere å unngå å helaste foreninge
nes økonomi for meget, enn det var
å tilføre forhundet høyere for
hundskontingent. Denne vil like
vel ikke kunne hety noe nevnever
dig i selve forhundsregnskapet.
Han anhefalte derfor forslaget om
50 øre. "

Det hle deretter vedtatt at for
hundskontingenten skal være 50
øre pr. år pr. registrert medlem i
foreningene. Dette var i samsvar
med forslag fra Østfold Døvefore
ning vi Lohrmann.

Sak nr. 16: Valg.
Før valgene diskuterte man hvor

ledes foreningene skulle plaseres i
de forskjellige soner. Dette at
Olllo nå er hlitt egen sone ifølge
de nye lover, bringer litt uhalanse
i den tidligere status. Det kom øns
ke fra Møreforeningen vi Solsletten
om å tilhøre sone Vest, fra Stavan
ger vi Ropeid om å tilhøre sone
Sør, og ellers var det en del inn
legg om plaseringen av enkelte
andre foreninger.

Følgende inndeling hle vedtatt:

Sone øst: Østfold, Drammen,
Skien- Telemark, Vestfold.

Sone Oslo: Oslo.
Sone Sør: Aust-Agder, Kristian

sand, Stavanger.
Sone Vest: Haugesund, Bergen,

Møre.
Sone Midt: Trondheim, Hamar,

Innherad.
Sone Nord: Helgeland, Salten,

Ofoten, Harstad, Tromsø.
Forannevnte inndeling hle ved

tatt med 20 mot 6 stemmer.

Man gikk deretter over til selve
valgene, og i henhold til loven gikk
man først til valg på formann:

Hansen foreslo Eilif Ohna.



Bjelland meddelte at det på
medlemsmøte i Oslo var vedtatt
enstemmig å nominere som for
mannskandidat John Vigrestad,
hvorfor han tillot seg å foreslå
ham.

Gunvor' Ruud foreslo også Eilif
Ohna.

Karl Lundquist foreslo Melgaard,
men denne meddelte at han av pri
vate grunner og på grunn av sitt
arbeide i døveforeningen i Vestfold
måtte få lov å si nei takk til tilliten.
Han foreslo Nils Gjerstad gjen
valgt.

Kommedal foreslo John Vigre
stad.

Lundquist gikk også inn for
Nils Gjerstad.

Hansen mente at siden Gjerstad
var foreslått som kandidat, burde
kanskje en annen lede valge:t på
formann, hvoretter Svare omgå,
ende foreslo Rolf Hansen som diri
gent.

Hansen summerte så opp at det
forelå tre forslag på form,a~n, nem
lig Ohna" Vigrestad og' Gjerstad.
Man gikk til skriftlig votering,
og den ga som resultat at Ohna
fikk 12 stemmer, Gjerstad 10
stemmer og Vigrestad 8 stemmer.
Det ble deretter omvalg mellom
Ohna og Gjerstad. Resultat: Ohna
17 stemmer, Gjerstad Il stem~er.

2 stemmer ble forkastet. Eilif
Ohna var dermed valgt som ny for
mann.

, j
Valg av sonemedlemmerga

dette resultat:
Sone Ost: Hansen foreslo Finn

Johansen, Drammen, "Olav Haug
fores~oAlf Melgaard. Vigrestad
foreslo Thor Gisholt, men denne
ønsket ikke åta imot'val,g.

Valgt ble Finn Johansen med
18 stemmer. Melgaard fikk-, 11
stemmer. l stemte blankt.

Sone Midt: Hansen foreslo Gun
vor Ruud. Det kunne være godt å
ha en kvinne i forbundsstyret,
mente han.

Skog-Carlsen, Svare på vegne
av de tre Oslo-representanter og
H. Moe foreslo alle gjenvalg på
Harald Størkersen, Trqndheim.
Størkersen ble valgt med 27 stem
mer. Gunvor Ruud fikk 3 st.

Sone Nord: Bjelland foreslo gjen~

valg på Karl Lundquist, Jarvik,
og da det ill;gen andre forslag kom,
ble han gjenvalgt med akklama
sjon.

Sone Oslo: Bjelland nevnte ,at,
Oslo selvsagt hadde samme forslag
som ,ved formannsvalget; nemlig

John Vigrestad. Det var ingen
andre kandidater foreslått, og
Vigrestad ble deretter valgt med
akklamasjon.

Sone Sør: Hansen foreslo Arne
Birkenes, og Birkenes foreslo Kar
sten Samuelsen. Skriftlig votering
ga det resultat at Karsten Samuel
sen, Stavanger, fikk 21 stemmer,
mens Arne Birkenes, Kristiansand
fikk 9 stemmer. Samuelsen var
dermed valgt.

Man gikk deretter over til valg
på varamenn:

Sone Vest: Det kom forslag på
Sander og Nesse fra Bergen. Nesse
ba seg fritatt' på grunn av sine
mange gjøremål som formann i fo
reningen i Bergen, hvoretter San
der ble valgt enstemmig.

Sone Sør: Birkenes ble foreslått.
Ingen motkandidat. Birkenes valgt

Sone Midt: Gunvor Ruud fore
slått. Ingen motkandidat. Gunvor
Ruud valgt.

Sone Nord: Leif Henriksen,
Tromsø, ble valgt uten motkandi-
dat.' .

Sone Oslo: Rasmus Bjelland ble
valgt uten motkandidat.

Som revisor: ble gjenvalgt Ber
gens Revisjonsinstitutt, Bergen.

Sak nr. 17: Tid og sted for neste
landsmøte. , '

Følgende meldte seg som inn
bydere til neste landsmøte i 1962:

Bjelland innbød på vegne av De
-Døves Forening, Oslo, til møte i
hovedstaden, I som ikke har hatt
arrangementet av landsmøtet si-

, den 1928. Han minnet om at Oslo
også -innbød ved møtet i Skien
i 1956, uten at Oslo fikk arran
gementet.

Ruud innbød på vegne av Ha
mar og Omegns Døveforening til
landsmøte på Hamar. Man hadde
undersøkt mulighetene for inn
kvartering m. v., og alt skulle ligge
vel til rette for et vellykt møte der.

·Lohrmann innbød på vegne av
Østfold Døveforening til lands
møte i en av Østfold-byene.

H. ,Moe innbød på. vegne av De ,
Døves Forening i Trondheim. Han
nevnte at foreningen riktignok
hadde landsmøtearrangementet i
1948, -og det var jo ikke så lenge
siden. Man'måtte imidlertid huske
på at et landsmøte i Trondheim

,ville bety at svært mange av de
døve i Nord-Norge ville få anled
ning til å besøke møtet, og han
hadde fått inntrengende henstil-

ling nordfra om å understreke
dette forhold.

Hansen nevnte at Drammen og
Omegns Døveforening hadde an
tydet på forhånd at denne fore
iling gjerne ville påta seg arrange
mentet av neste landsmøte, men
det var egentlig kun dersom det ik
ke meldte seg andre innbydere.
Foreningen trakk seg derfor nå.

Første avstemning, som foregikk
skriftlig, viste at Hamar fikk 15
stemmer, mens Trondheim og Oslo
fikk 7 hver. Østfold fikk l stemme.
Da Hamar dermed ikke hadde
absolutt flertall, måtte det om
valg til. Denne gang mellom de tre
førstnevnte. Hamar fikk da 15
stemmer, og Oslo fikk 15 stem
mer. Et nytt omvalg mellom disse
to ga som resultat at Hamar fikk
20 stemmer, mens Oslo fikk 10
stemmer.

Hamar og Omegns Døvefore~
ning ,står' dermed som arrangør av
landsmøtet i 1962 på Hamar.
Gunvor Ruud takket på vegne av
Hamar-foreningen for tilliten. Vi
skal gj øre alt for at dere skal bli
tilfredse. Hj ertelig velkommen alle
sammen, sa hun.

Sak nr. 18: Eventuelt.
Rasmus Bjelland: På landsmø

tet i Skien 1956 la Oslo-foreningen
frem et forslag om at all represen
tasjon ved de fremtidige nordiske
kongresser skulle bekostes av for
bundet. Dette ble vedtatt den
gang. Jeg spør nå hvorledes for
bundets styre akter å gå frem ved
utpeking av representantene på
kongressen neste år i Danmark.
Skal forbundsstyret utpeke repre~

sentantene selv, eller skal forenin
gene få anledning til å oppnevne
dem? Så vidt jeg kjenner til skal
hvert land møte med inntil 10 re
presentanter på kongressen. Hvor
mange blir det i tilfelle fra for
bundsstyret som skal reise, og hvor
mange fra foreningene? Jeg ber
-om en orientering her på møtet,
slik at vi senere på våre medlems
møter hjemme vet hva vi har å
holde oss til.

Gjerstad mente at det med den
avsetning som sannsynligvis ble
gjort i løpet av 1959, ville man til
våren ha kr. 5000.- til disposisjon
for reise til kongressen. Vi har lov
å sende 10 representanter, sa han.
'og hvis vi sender full kvote, er det
kanskje praktisk at vi sender f.
eks. 6 fra foreningene og 4 fra for
bundsstyret.
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Av Nils Andersen

Kn. 1042
Kn. 10 9 7 2
E Kn.4
10

«
Giver Vest. Sone N.~S.

Andakt - Bevertning
Diverse underholdning

N 973
Y-I-lø 853

863
-5- KKn.63

ED
E K64
92
E9852

Utspill ru. 8. Vest bruker D og
Esset vinner stikket. Nord ser at
han kan vinne 11 stikk ganske sik
kert og muligheten for 12 stikk er
tilstede idet' spar dame kan for
svinne på ru. kn. Hvis hj. d. sitter
singel eller dobbel blir det ingen
hj. taper heller og da er det bare
et ruter stikk til motparten.

Yel vi får se hvordan det utvik
ler seg. Kl. til esset og en liten ru
ter blir spilt som vest stikker med

STEVNE FOR DØVE
avholdes på

feriehjemmet Risperlen
Yeland

søndag 13. sept.

N

vi lø BRIDGE
s

Y. N. 0. S.
lru. pass pass dobl.
pass l hj. « 3 hj.

« 4 hj. « pass

Y. N. ø. S.
l ru. pass pass dobl.

p l hj. « 2 kl.
« 2 hj. « 3 hj.
« 4 hj. « pass

Etter Yienna og med Herbert
konvensjonen vil meldingene gå på
denne måte.

Etter Culbertson med de nye
poengberegninger blir det følgende.

K 865
D
K D 10 7 5
D74

Kl. 14.00 var det middag på
SolliQrg.

Kl. 15.00 fortsatte idrettslekene.
Kl. 20.00: Stor avslutningsfest

på Atlantic.

U.S.A.
Den franske filmskuespillerinne

Brigitte Bardot skal i en film spille
en døvstum sauegjeterske. I den
anledning har etter forlydende en
døveforening i Paris innbudt miss
Bardot til å besøke deres forening,
hvor medlemmerie har tilbudt å
lære henne tegnspråket.

Under speiderledersamiingen i
Sandefjord nylig fant det sted
en særdeles hyggelig begivenhet,
idet to lærere ved døveskolen i
Andebu avla sitt speiderløfte. Det
var flokkassistent Else Filseth,
Romedal, og Edvin Skjauff, Ande
bu. Sammen med flokkleder Sol
veig 0stenberg, Sandar, og tropps
leder Einar Slettemo, Sandar,
driver de ulvunge- og speiderar
beide med 17 døve gutter. Fra før
drives også speiderpikearbeid.

Speiderguttarheidet på Dø-veskolen
i Andebu. - To ledere opptatt.

Ohna sa bl. a.: 9 år er gått siden
Nils Gjerstad ble valgt som for
mann. Jeg husker godt den gangen
i Bergen, og akkurat den situasjo
nen som var aktuell. Jeg husker at
da han på spørsmål om han ville
stille seg som formannskandidat
dersom den daværende formann
trakk seg, svarte han ja på den
betingelse at han fikk en hørende
sekretær ved siden av seg. Jeg
spurte da Breiteig, og dermed var
det i orden. Jeg vil gjerne takke
Gjerstad fOl det standpuqkt hll;n
tok den gangen. Styret kan vise
tilbake til store resultater i denne
tiden, og jeg vil her bare nevne
Døves Trykkeri a.s. I dag tar vi
denne bedriften spm en selyfø~ge,

men den gangen våget vi liksom
ikke å tenke tanken riktig ut.
Du skal ha stor takk for din inn
sats, Gjerstad, og igjen takk for
ditt standpunkt i 1950.

Ohna sa deretter at det var med
stor glede han kunne si om møtet
at det hadde vært et vellykket
landsmøte, og erklærte det der
med for hevet. Klokken var da
nøyaktig 14.00.

Breiteig nevnte at forbundsstyret
hadde drøftet saken på et møte
nylig og kommet til det resultat
at det gj erne ville høre landsmøtets
mening om denne sak. Personlig
kunne han tenke seg den ordning
at forbundsstyret anmodet fore
ningene om forslag til represen
tanter som hadde tid til å reise, og
at så forbundsstyret selv pekte ut
de som skulle avsted. Noen fra
forbundsstyret måtte man også

. regne med, mente han.
Rolf Hansen sa seg helt enig

med Breiteig. Bjelland nevnte
hvordan man i Oslo så på denne
saken, og synet falt stort sett sam
men med hva Breiteig og Hansen
hadde fremholdt.

Representantene vedtok der
etter at styret skulle følge nevnte
prinsipp ved uttakingen av repre
sentanter til nordisk kongress.

Bjelland grep igjen ordet og la
frem sine tanker om hvordan for
bundets filmarkiv best skulle eta
bleres, et arkiv som forbundsstyret
hadde anmodet ham 0:jD. å stå an
svarlig for. Han mente at arkivet
burde ligge i Oslo, og at alle fore
ninger som hadde filmer av felles
interesse skulle sende dem inn til
dette arkivet. Der s~ulle ogs.å for
bundets egne filmer ligge. En for
tegnelse over alle filmer med utleie
priser og annen spesifikasjon skulle
sendes foreningene, som dermed
kU;nne se hvil\<.e filmer det var å
veige mellom. Det burde regnes
en liten leie for dem. Utgiftene til
å få dette arkivet i drift, regnet
han med at forbundsstyret ville
bevilge.

Skog-Carlsen spurte om forbun
,let hadde vært i kontakt med
verdensunionen eller andre na
sjoners døveforbund for å få leie
filmer. Dette ble det svart nei til,
men Bj elland kan nå undersøke
om det kan etableres kontakt på
den måten også.

Representantene sa seg enig i.
Bjellands skissering av retnings
linj.er for arkivet, og Bjelland kan
trøstig gå i gang.

Gjerstad minnet om festen på
Atlantic om kvelden. Den begyn
ner presis Itl. 20.00, så deltaker~e

bør være ute i god tid. . .
Han takket alle representantene

og tilhørerne ellers for hyggelig
samvær under forhandlingsmøtene,
og overrakte så formannsklubben
til den nye forbundsformann, Ohna
- med ønsket om hell og lykke
fremover.
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Forbunds-styremøtetkonge og fortsetter med nok en
ruter, som blir stikket med kn.
og spar dame forsvinner. En liten
hj. stikkes med esset og dame fal
ler. Spar esset blir innkassert ~
deretter kløver til trumf. Nå skulle
det være sikkert at 12 stikk er et
faktum. Hj . dame var nok singel
og når nord har knekt 10, 9 i hj.
kan ikke disse stikkes av øst. Spar
og kløver blir nå trumfet vekselvis
og motpartens fikk kun et stikk.

Med spar i utspill blir det også
12 stikk idet rutertaperen da for
svinner på spar knekt. Spar konge
blir da det eneste kort motparten
får stikk for.

N år det alltid blir 12 stikk skulle
det jo meldes 6 hj. men dette er jo
avhengig av at kortene sitter spe
sielt godt, og det kan det ikke all
tid meldes på.

Oslo Døves Bridgeklubbs
20 års jubileum.

Jubileumsturnering i bridge hol
des i De Døves Forenings lokaler,
Sven Brunsgt. 7, lørdag og søndag
10. og Il. oktober.

Startkontingent kr. 15.- pr.
deltaker.

Lørdag 10. oktober holdes en
jubileumsfest i restaurant «Grot
ten». Festkontingent pr. deltaker
kr. 26.-.

Anmeldelse til jubileumsfesten
og bridgeturneringen, samt even
tuell beskjed om vi skal ordne
med hotellplass må være oss i
hende innen 18. sep.tember.

Anmeldelse sendes til: Oslo Dø
ves Bridgeklubb, Olaf Skoglund,
Sven Brunsgt. 7, Oslo.

*
KINA

Presidenten for de døves for
bund i Kina har ved sitt besøk
i Roma gitt en gave til Verdens
forbundet på 1.600 dollars for å
hjelpe forbundet å gjennomføre
et felles tegnspråk for å lette for
ståelsen landene imellom.

FINNLAND
I Finnland .har man dannet en

forening hvis formål er å stifte
vennskapelig forbindelse med døve
i Afrika. Medlemmene vil utveksle
fotos og brosjyrer med hverandre.
Foreningen har avsatt en sum
penger som muliggjør reisen for en
afrikansk. døv å besøke Finnland.
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Tilstede: Alf Melgaard, Finn Jo
hansen, Harald Størkersen, Karl
Lundquist, Torkel Eikjeland og
Albert Breiteig.

I formannen, Nils Gjerstads fra
vær, ble møtet ledet av nestfor
mannen Alf Melgaard. Fra og med
nr. 3 ble møtet ledet av formannen
Nils Gjerstad, som da var kommet
tilstede.

Regnskaper 1956-57-58.
a) Forbundet. I tiden fra 1/1.56

til l/l-59 er forD:l.;uen økt fra
kr. 117.005.~ til kr. 134.833.-;
en økning på netto kr. 17.828.~.

Eikjeland ga en kort orientering.
Vedtak: Regnskapet enstemmig

godkjent.
h) Tegn og Tale. Regnskapet for

1958 viser et underskudd på
kr. 1.704.-. På spørsmål om ute
stående bladkont. pr. l/l-59,
kr. 5000.- meddelte Breiteig at
dette beløp var det samme som
ifjor.

Vedtak: Regnskapet enstemmig
godkjent.

c) Døves Trykkeri A.s. Regnska
pet eri mars 1959 godkjent på ge
neralforsamling i trykkeriet.

Ingen bemerkninger.

Treårsberetning .
På spørsmål fra Finn Johansen

om hvorfor årboken ikke er kom
met ut før landsmøtet, svarte
Breiteig at tidsnøden var skyld i
det. Årboken er klar til trykning,
men hvis man nå venter til etter
landsmøtet, vil man få med kor
re).it, godkjent 3~årsberetning og
referat fra landsmøtet, nye god
kjente lover m. m.

Vedtak: Utgivelsen av årbok et
ter landsmøtet ble godkj ent. og
deretter godkjentes beretningen i
sin helhet.

Regnskap for landslotteriet 1959.
Regnskapet er avsluttet med

et nettooverskudd på kr. 93.289.
hvorav kr. 31.289.- tilfaller for
bundet og kr. 62.000.- foreninge.
ne på deling. På spørsmålet fra
Finn Johansen meddeltes at netto
overskuddet ble noenlunde som
beregnet. Uavh. gevinsters verdi
er nå ca. kr. 10.000.- (innkjøps
verdi) fordelt på ca. 140 gevinster.

Regnskapet ble enst. godkjent.
Man besluttet å foreslå for lands-
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møtet at uav-h. gev. selges og at
inntekten går til et landslotteri
fond.

Lån til barnehagen for døve i Bergen.
Formannen meddelte at et tid

ligere gitt lån på kr. 3.000.- til
nevnte barnehage nå er tilbake
betalt i sin helhet.

Statens Feriefond 1959.
Det ble meddelt at Feriefondet

også for 1959 har bevilget inntil
kr. 25.000.-. Fordelingen fra siste
styremøte står derfor ved makt.

StatensHusmorferiefond-utvalg.
Det ble meddelt at man i sam

svar med søknad er blitt innvilget
inntil kr. 2.800.- for 1959 til fore
ningene i Oslo, Helgeland og Dram
men.

Søknad fra Skien-Telemark Døve
forening om lån kr. 4.000.-.

Foreningen søker· i brev av
8.6.-59 om å få låne inntil kr.
4.000.- til dekning aven del av
utgiftene ved utbygging av fore
ningens feriehjem. Lånet tenkes
evt. tilbakebetalt ved fremtidige
trekk i bidrag fra Feriefondet.

Vedtak: Styret besluttet med
5 mot 2 stemmer å gi garanti for
inntil kr. 4.000.- om det skulle
vise seg nødvendig.

Innstilling fra hedersmedaljekom.
Det forelå innstilling fra komi

teen om tildeling av forgylt me
dalje til pastor Conrad Bonnevie
Svendsen, og i sølv til fhv. skole
styrer Per Anderson, fru Marie
Helgesen, Oslo.

Vedtak: Styret godtar komiteens
innstilling fullt· ut.

Beretning fra filmkomiteen.
Sammen med beretning fra ko

miteen er mottatt brev av 28.5.-59,
der det foreslås at forbundet be
koster opptak av film «Døve i ar
beidslivet». En sådan 16 m/mlyd
film av 14-15 min. spilletid vil ialt
komme på ca. kr. 20.000.- til
kr. 25.000.- etter foreløpig inn
hentet kostnadsoverslag. Melgaard
redegjorde litt for bakgrunnen for
forslaget. Man vil etter Melgaards
uttalelse kunne håpe på bidrag fra
Statens Filmsentral.



Forbundsstyremøtet

Vedtak: Styret legger saken frem
for landsmøtet og ber om fullmakt
til å arbeide videre med saken.
Det er en forutsetning at en ve
sentlig del av utgiftene ved fil
mene må dekkes ved tilskudd fra
stat eller annen kant.

Verdenskongressen for døve i Wies
baden, august 1959.

Man drøftet spørsmålet om re
presentasjonen der, og Finn Johan
sen foreslo full bekostniI!-g for l
representant. Størkersen foreslo
at representanten bekoster reisen
selv, og at forbundet dekker opp
hold OK diett.

Vedtak: Spørsmålet om det skal
sendes representant til kongressen
overlates til landsmøtet til av
gjørelse. Forbundsstyret ser det
som rimelig at det bekostes en
repr. til kongressen, da det nemlig
skal holdes Nordisk Samarbeids
komitemøte i København straks
etter verdenskongressen.

"Døves Dag" 1959.
Verdensunionen for døve har i

noen år arbeidet for innføringen av
en «Døves Dag» verden over, og
i år er den berammet til 27. sept.
Det er ment som en dag da man
kan lage propaganda for døvesa
ken.

Vedtak: Man besluttet å gå inn
for «Døves Dag» 1959 og ber føl
gende komite stå for det tilrette
leggende arbeide: Finn Johansen
(formann), Rolf Hansen og'Harry
Landen. Komiteen står i kontakt
med Arbeidsutvalget.

Innkomne forslag til landsmøtet.
Man drøftet de forslag som var

anmeldt fra foreningene uten å ta
noe standpuJ;l.kt.

Forslag om formulering av henven
delse til myndighetene om egen ar
beidskonsulent for døve.

Breiteig redegjorde for de for
handlinger som hadde vært ført
med myndighetene i denne sak og
om den attføringskonferanse han
hadde deltatt i på Gran 3.-6. juni
59. Han kunne meddele at Statens
Attføringsinstitutt i Bergen nå
har ført opp en egen arb.konsulent
for døve på sitt neste budsjett.

Vedtak: Man ble enige om å rette
en henvendelse til Komm. og
Arb.departementet om at nevnte
arbeidskonsulent blir ansatt.

Avsetning til Lars A. Havstads
Minnefond.

Fondet var pr. Ill-59 på kr.
6.740.78 og var da på de siste 3
år økt med kr. 815.67.

Vedtak: Styret vedtok å foreslå
for landsmøtet en bevilgning på
kr. 300.- til fondet.

Nordisk Samlingsmerke.
Formannen meddelte at man

har en beholdning på 249 små og 9
store merker.

Vedtak: Man går til salg av det
lille merket på landsmøtet til en
pris av kr. 7.- pr. stk.

Søknad om reisetilskudd til lands
møtet.

Forelå søknad fra Ofoten, Helge
land og Møre Døveforening om til
skudd.

Vedtak: Man besluttet å dekke
reisen en vei for Ofoten og Helge
land Døveforeninger, men ikke for
Møre som har kortere vei.

Tilstede: Eilif Ohna, Karl Lund
quist, Harald Størkersen, Finn
Johansen, Karsten Samuelsen, J.
Vigrestad, Torkel Eikjeland, Nils
Gjerstad, Alf Melgaard og Albert
Breiteig.

Saksliste for møtet ble vedtatt i
samband med at referat fra siste
styremøte ble lest opp.

Valg av nestformann:
Finn J ohaI).sen og J ohu Vigre

stad ble foreslått.
Vedtak: Finn Johansen ble valgt

som nestformann med 4 stemmer.
Vigrestad hadde 2 stemmer.

Oppnevning av repr. til komiteer.
a) Nordisk samarbeidskomite.
Vedtak: Eilif Ohna og John Vi

grestad ble oppnevnt som repr. til
komiteer.

b) Nordisk Tegnspråkkomite.
Vedtak: Ansgar Breiteig, Nils

Gjerstad og Einar Stueland.
c) Innstillingsutvalg for forbun

dets hedersmedalje.
Vedtak: Helmer Moe, Harald

Størkersen, Lunde Johansen.
d) Plannemnd for utbygging av

døveskolene.
Vedtak: Alf Melgaard fortsetter

som repr. oppnevnt av Kirke- og
Underv.deptet.

Referering av fullmakter.
Fullmaktene ble gjennomgått

og funnet i orden. I alt møter 24
representanter fra foreningene og
7 fra forbundsstyret, tilsammen
31 med stemmerett.

Valg på landsmøtet.
En rundspørring viste at styre

medlemmene alle var villige til å
stille seg til gjenvalg på lands
møtet, om det var ønske for det.

Lovforslaget.
Man drøftet enkelte detaljer i

det nye lovforslag som !ikal legges
frem på landsmøtet.

Vedtak: Styremedlemmene stil
les fritt under diskusjonen på
landsmøtet. .

Nils Gjerstad, Alf Melgaard, Finn
Johansen, Albert Breiteig, Karl
Lundquist, Harald Størkersen, Tor
kel Eikjeland.
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e) Landsnemnda for yrkesvalg
hemmede.

Vedtak: John Vigrestad og pas
tor Odd Lillehaug fortsetter som
medlemmer i nemnda. Forbunds
sekretæren er varamann.

f) Varekrigs Fond for døve og
sterkt tunghørte.

Albert Breiteig fortsetter som
repr. oppnevnt av Helsedirektora
tet.

g) Sentralrådet for ,yrkesvalg
hemmede.

Pastor Ragnvald Hammer fort
setter som varamann i rådet, opp
nevnt av sosialdepartementet.

Ansettelser:
Man spurte Albert Breiteig og

Torkel Eikjeland om de ville påta
seg vervet som henholdsvis sekre
tær og kasserer på de premisser den
nye forbundslov sier. Begge sa seg
villige.

Vedtak: Albert Breiteig ble an
satt som forbundssekretær med en
lønn av kr. 2.000.- pr. år. Torkel
Eikjeland ble ansatt som forbunds
kasserer med en lønn av kr. 500.
pr. år. Døves Trykkeri A.s ble
ansatt som forretningsfører for
Tegn og Tale med en lønn av
kr. 7.000.- pr. år.
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Klipp ut! Klipp ut!
Til medlemmene.

Oslo Døves Kvinneforenings ter
minliste for 2. halvår 1959, i Sven
Brunsgt. 7, Oslo:

Onsdag 9. september
Onsdag 14. oktober
Onsdag Il. november
Onsdag 9. desember

Finn Johansen ble ansatt .som
redaktør for Tegn og Tale med en
lønn av kr. 3.000.- pr år, samt
en fast årlig dekning for forskj.
utgifter med kr. 500.-. Arbeids
utvalget bør se om bladets økono
mi tillater en økning av redaktø
rens lønn, og i så fall avgi innstil
ling til landsstyret.

Økonomi:
Man drøftet hvilken øking av

utgiftene man skulle påta seg
m: h. t. forbundets lønnsutgifter og
reIser.

Vedtak: Man vedtok å sette et
foreløpig «tak» for utgiftene til
sekretær og kasserer og formann,
samt kontorhold til kr. 8.000.
for hele 1959.

«Taket» for utlegg til reiser og
dermed forbundne utlegg settes
foreløpig til kr. 6.000.- for hele
1959, under forutsetning av at det
ikke holdes nytt landsstyremøte i
1959.

Representasjon ved verdenskongres
sen iWiesbaden.

Vedtak: Forbundsformannen re
presenterer Norge ved kongressen
i slutten av august 1959.

Nordisk Samarbeidskomitemøte i
København.

Vedtak: Ohna og Vigrestad del
tar i møtet under forutsetning av
at det holdes på et tidspunkt da
man likevel er på gjennomreise til
eller fra Wiesbaden.

Foreningslederkurs.
Man drøftet spørsmålet om det

skal holdes landskurs eller distrikts
vise kurser.

Vedtak: Arbeidsutvalget får i
oppdrag å forberede et landskurs,
mest mulig utgiftsfritt for delta
kerne.

Filmarkiv.
Vedtak: Man anmoder Vigrestad

om å være en slags kontaktmann

mellom arbeidsutvalget og Rasmus
Bjelland, som styrer filmarkivet,
og må først undersøke hvordan
filmene vil bli oppbevart.

Film « Døve i arbeidslivet».
Melgaard foreslo at man skulle

la forbundets filmkomite ta seg av
arbeidet med å skaffe midler for å
dekke utgiftene til filmene. Vik
tigere søknader m. m. kunne så
sendes landsforbundet til under
skrift.

Vedtak: Man vedtok å følge Mel
gaards forslag. Filmkomiteen til
skrives om dette, samt om lands
møtets vedtak.

Landslotteriets uavhentede gev.
Vedtak: Det overlates arbeids

utvalget å arbeide videre med
spørsmålet om å bli av med ge
vinstene.

«Døves Dag» 1959.
Vedtak: Saken overlates til den

på forrige møte nedsatte komite,
likeså valg av dato for arrange
mentet.

Lars A. Havstads Minnefond.
Vedtak: Arbeidsutvalget tar seg

av arbeidet med gjennomføre
landsmøtets ønske i denne sak.

Dekning av utgifter v/reiser til sty
remøtene og landsmøtene.

Vedtak: Satsene fra 10. nov.
1955 står ved makt. Utenbys styre
medlemmer bor på det hotellet
arbeidsutvalget har ordnet med,
og utgiftene under oppholdet dek
kes fullt ut av styret.

Garantiforpliktelser.
Fra Innherred Døveforening fo

relå anmodning om fornyelse av
garanti for et banklån som var på
kr. 10.000.- i 1957 - det skal
fornyes med kr. 9.800.- pr. 6
mndr.

Vedtak: Man gir den ønskede
garanti, og meddeler samtidig at
foreningen neste gang bør betale
et avdrag på kr. 500.-.

Man vedtok å fornye for et tids
rom inntil 31. juli 1962 garantien
på kr. 60.000.- for Døves Tryk
keri A.s overfor Vestlandsbanken,
Bergen.

Representasjon til generalforsam
lingen i Døves Trykkeri.

Vedtak: Man vedtok å la Nils
Gjerstad representere forbundet
på neste generalforsamling. Man

ber ham også fortsette som for
mann i trykkeriets styre.

Nord-Norge-stevne.
Vedtak: Man vedtok å avholde

et nytt stevne i Nord-Norge innen
1961, såsant økonomien tillater
det. Stevnet bør søkes avholdt
mest mulig ved hjelp av forbun
dets egne krefter. .

Da man ikke kan regne med
særlig mange deltakere nordfra til
et foreningslederkurs i Sør-Norge,
bør arbeidsutvalget undersøke mu
ligheten for å lage et særskilt kurs
i Nord-Norge i dagene før eller
etter N ordoNorge-stevnet.

Uttakning av repr. til Nordisk
Døvekongress .

Vedtak: Arbeidsutvalget forbe
reder denne sak før neste styre
møte etter at foreningene har fått
god tid på seg til å avgi innstilling
om representanter.

Film-mapper.
Breiteig ga en redegjørelse om

hvordan arbeidsutvalget hadde
mottatt henvendelse fra Eirik
Stig, Oslo, med tilbud om salg av
film-mapper til inntekt for for
bundet.

Vedtak: Arbeidsutvalget arbei
der videre med saken. Styret kan
i prinsippet være interessert i en
avtale.

E. Ohna, Karsten Samuelsen, J.
Vigrestad, Albert Breiteig, Harald
Størkersen, Karl Lundquist, Finn
Johansen, Torkel Eikjeland.

I forbindelse med vedtaket på
landsmøtet i Stavanger om at
Døves Trykkeri A.s skulle hjelpe
til med innbinding av bladet for
de som ønsker dette, har vi gått
gjennom beholdningen av tilovers
blevne blad fra de siste årene. Det
viser seg at vi mangler:

1954: nr. 13, 14, 17 og 19.
1955: nr. l og 2.
1956: nr. 22 og 23.
1958: nr. 2, 5, 6, 22 og 23.

Det ville være fint om de som
har de manglende numre ville
sende dem til Døves Trykkeri A.s,
Møllendalsvei 17, Bergen, til glede
og hjelp for de som vil ha bladet
innbundet.
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Landsmøtet i Stavanger

Det var med den største for
ventning vi så fram til landsmøtet
i Stavanger 1959. For det første
møtte det denne gang mange skarp
skodde representanter, og for det
andre var det atskillig «krutt» i
forslaget til den nye forbundslov ,
samt flere saker av de som sto opp
ført på dagsordenen.

Det viste seg da også at det ble
tildels kraftige diskusj oner om
mange saker, og som rimelig kan
være, ble det den nye forbunds
loven som det ble vanskeligst å
komme overens om. Nå var det jo
en ganske radikal endring som
vår forbundslov var gjenstand for,
og da var det rimelig at man ofret
tilstrekkelig tid på å få den best
mulig.

Representantene skal ha ros for
den interesse som ble lagt for da
gen i denne sak, og for den sam
arbeidsvilje de viste ved å holde
ekstra møter i de sene kveldstimer
for å diskutere lovforslaget.

*
Når det først skal pekes på en-

kelte saker, så tror jeg at det en
stemmige vedtak om avholdelse
av et foreningslederkurs er det
mest gledelige. Drammens forslag
fikk støtte av samtlige represen
tanter, og det var bare en mening,
at et slikt kurs i høy grad var på
krevet! Dette viser at også fore
ningene er klar over hvor «skoen
trykker».

*
Like gledelig er den melding

forbundssekretær Breiteig ga om
døvekonsulentsaken. Det ser nå
ut for at denne vår ønskedrøm nå
står foran sin snarlige oppfyllelse.
Lenge har det vært håp å få en
konsulent til hjelp for de døve som
skal inn i arbeidslivet. Vi håper
derfor at den resolusjon lands
møtetsendte departementet, gjør
det klart hvilket stort behov de
døve har for en egen arbeidskon
sulent.

*
Referat-tjenesten har i alle år

vært svær å greie på våre lands
møter, men denne gang hadde for
bundssekretæren tatt hypermoder
ne midler i bruk. Ved hjelp av
diktafon, . skrivemaskindame, og
stensilering gikk referat-tjenesten
denne gang som en lek, og vi hadde
fornøyelsen av å få ferdigskrevet
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referat fra møtene før neste dags
forhandlinger tok til.

Dette var noe representantene
satte stor pris på, og forbundsse
kretær Breiteig og hans kontor
dame skal ha takk for vel utført
arbeid. Landsmøtet bestemte seg
for å beholde denne referat-tjenes
ten også ved de framtidige lands
møter.

*
Soneinndelingen ble gjenstand

for en ganske omfattende foran
dring. Oslo fikk sin egen sone, slik
lovkomiteen hadde anbefalt, og
dette resulterte i at endel av de
øvrige forenii:J.ger ønsket å dra på
«skogtur»!!! Således ble Møre flyt
tet over til Vestlandet, Stavanger
til Sørlandet og Hamar dro helt
til Midt-Norge! Vestfold og Skien
Telemark ble flyttet tilbake til
Øst-Norge. Nå spiller det jo mindre
rolle for Landsforbundet hvilke
soner de respektive døveforeninger
er plasert i, men det bør jo være
en rimelighetens grense også her.
Hamars plasering sammen med
Trøndelagsforeningene ser j o noe
merkelig ut, og vil nok bli gjen
stand for endel diskusjon. Men i
og med at Oslo fikk sin egen sone,
ble jo Hamar og Østfold liggende
i «Ingenmannsland». Det mest na
turlige hadde vel vært å slå disse
tre foreninger sammen i en sone
da de geografisk og ikke minst
kommunikasj onsmessig har gode
forbindelser med hverandre. Vel,
landsmøtet har talt, og det får
man bøye seg for!

Skien-Telemark, Vestfold og
Drammen har jo gode forbindelser
med hverandre, så det var rimelig
at disse tre kom sammen i en sone,
Østfold kommer derimot til å ligge
noe i periferien av denne sone,
men dette bør selvsagt ikke være
noen hindring for et godt samar
beid foreningene seg imellom.

*
På forespørsel om hvorfor Sta-

vanger ønsket å flytte over fra
Vest til Sør-Norge, svarte Ropeid
på vegne av Stavanger at den
korteste vei var bestemmende for·
deres standpunkt. Til dette repli
serte Breiteig at det var nok plas
sen i forbundsstyret Stavanger var
ute etter! Vel, Stavanger fikk sin
plass i forbundsstyret, og det er
dem vel undt! .

Vi fikk to nye representanter i
forbundsstyret. Nemlig Vigrestad,
Oslo og Karsten Samuelsen, Sta
vanger. Begge er dyktige forenings
ledere som sikkert vil gjøre god
fyldest for segl Vi ønsker dem hjer
telig velkommen i arbeidet for lan
dets døve, og til en positiv innsats
for saken vår.

*
Foreldreforeningen ble mektig

populær for sin servering av is på
hytta ute på Viste under utflukten.
Etter reisen i den varme bussen,
smakte det godt med en is ved
framkomsten til hytta. Ære være
dem for det tiltaket, og motta vår
alles takk for serveringen.

*
Solborg Ungdomsskole fortjener

et kapitel for seg selv! Det var
nemlig en enestående god service
landsmøtets deltakere fikk på sko
len. Såvel bestyrer som husmor og
betjening var elskverdigheten selv
og visste ikke hva godt de skulle
gjøre for at deltakerne skulle tri
ves. Og trivdes det gjorde vi alle
som en!

*
Så til slutt en takk til arrangø-

ren Stavanger Kr. Døveforening
for en utmerket avvikling av lands
møtet. Foreningen skilte seg fra
oppgaven med bravour, og kan se
tilbake på dette landsmøtet i
bevissheten om å ha ytet utmerket
service!

Red.

FORSINKELSEN
av dette nummer skyldes at ma
skinsetteren ved Døves Trykkeri
A.s har vært sykemeldt en tid.
N este nr. håper vi kan komme i
rute.

TYSKLAND
Professor Angeluschef anser det

for trolig at hvert menneske blir
døv på 2000-tallet. Han studerer
elektriske forstyrrelser på mennes
kenes hørsel og sier at høylydte
vibrasjoner kan ha en skadelig
innvirkning på hørselsnervene..

Født.
Vi fikk en sønn 14. august.
Ruth og. Ingv. Rondestveit.



r ':1)øl'e..,
IDRETTSVERDEN

Redaktør:
Thorbjørn Sander

\... Mannsverk 61, Bergen

623
608
562
555
555
519
502
423
413
409
391
368
335
312
226

Sum 6.801

120 deltakere i Diisseldorf
I pinsen ble det avviklet en

firkantturnering mellom døvelag
fra Hannover, Bremen, Diissel
dorf og Frankfurt i Diisseldorf,
med overveldende deltakelse. De
beste res.:

100 m Horand og Wallach 11.7,
Schmidt 11.8. 800 mWesch 2.05.0.
Høyde Hogrefe 1.70.400 m Wallach
53.4, Kreutz 53.9. Lengde Ho
grefe 6.08. De andre resultatene
var middelmådige. Vinneren av
diskos nådde f. eks. bare 29.62 m,
og 3000 m ble vunnet på 9.44.6.

øst-Tyskland
14/6 ble Schafer, Dresden, krets

mester for Dresden i spydkast med
50.98 m. Det er fellestysk døve
rekord, og Schiifer er den første
døve tysker som har kastet over
50 m.

5. STA VANGER
l. Arnulf Pedersen 100 m 11.9 ....
2. A. Pedersen 400 m hekk 58.8 ..
3. Arnulf Pedersen 200 m 24.4 .
4. Arnulf Pedersen 400 m 54.5 .
4. Arnulf Pedersen høyde 1.60 .
6. Arnulf Pedersen tresteg 12.02 .
7. Endre Grytnes tresteg 11.88 .
8. Gabriel Rafoss kule 10.02 .
9. A. Pedersen 110 ID hekk 17.1 ..

10. Andreas Kallevig tresteg 11.06..
Il. Oddvar Særheim tresteg 10.89 .
12. Ingvald Sinnes 100 ID 13.1 .
13. Andreas Kallevig kule 8.81 .
14. Sem Bratland spyd 37.28 .
15. Arnulf Pedersen stav 2.70

6. Kåre Johansen høyde 1.45 420
8. Per Hauklien lengde 5.48 395
9. Per Hauklien høyde 1.40 380

10. Per Hauklien 200 ID 26.4 359
Il. Erling Skriden 1500 ID 4.47.4 .. 354
12. Per Hauklien 400 ID 59.3. . . . . .. 341
13. Osvald Olsen 1500 ID 4.50.2 .. .. 333
14. Jan Refsahll00 ID 13.4 316
14. Erling Skriden 100 m 13.4 316
16. Jan Refsahl 200 m 27.0 308
17. Per Byvold 100 m 13.5 300
18. Per Byvold 200 m 27.2 292
18. Per Byvold lengde 4.98 292
18. Per Byvold diskos 26.19 292

Sum 7.391

4. HAMAR
l. Arne Olsen 100 m 12.5 482
2. Arne Olsen høyde 1.50 464
3. Per Hauklien 100 m 12.6 461
4. Per Byvold kule 10.27 441
5. Kåre Johansen spyd 44.17 425
6. Per Byvold høyde 1.45 420

2. TRONDHEIM
l. Walter Pedersen tresteg 12.95 637
2. Olaf Garberg høyde 1.68 635
3. Olaf Garberg kule 12.06. . . . . . .. 587
4. Walter Pedersen 100 m 12.2 548
5. Walter Pedersen lengde 5.94 497
6. Geir Jensen høyde 1.50 ... . . . .. 464
7. Asbjørn Kjøsnes 3000 m 9.53.6 . 459
8. Olaf Garberg diskos 33.18 451
9. Olaf Garberg tresteg 11.43 450

10. Olaf Garberg h. u. t. 1.31 447
Il. Walter Pedersen 200 m 25.5 444
12. Olaf Garberg l. ult. 2.68 410
13. Asbjørn Kjøsnes l.u/t. 2.67 404
14. Walter Pedersen 400 m 58.2 384
15. Thor Harper l. ult. 2.62 374
16. Olaf Garberg slegge 31.69 369
17. Olaf Garberg 100 m 13.3 333
18. Jon Pettersen 100 m 13.4 316
19. Thor Harper h. ult. 1.16 280
20. Kåre Høgsve l.u/t. 2.42 274

Sum 8.763
Nye: Kjøsnes 3000 m. Garberg

tresteg og slegge.
Utgått: Nilsen h. ult. 1.11

(237 p.), Kirkreit l. U.t. 2.34
(242 p.), Martinsen l. ult. 2.39
(262 p.).

3. OSLO
l. Kjell Larsen 1500 m 4.20.2 612
2. illf Pedersen høyde 1.65 . . . . . .. 605
3. Kjell Larsen 800 m 2.03.9 ..... 593
4. Halle Angeltvedt 800 m 2.04.6 . 577
5. Einar Walbakken 100 ID 12.1 .. 572
6. Kjell Larsen 400 m 55.4 510
7. Halle Ang.eltvedt 100 ID 12.5 482
7. Arne Stenberg 100 m 12.5 •.... 482
9. Halle Angeltvedt 1500 m 4.34.0 468

10. Arne Stenberg høyde 1.50 464
Il. Odd Landehagen 100 ID 12.6 461
12. Halle Angeltvedt 400 ID 56.4 460
13. Arne Stenberg tresteg 11.50 458
14. Odd Landehagen spyd 39.15. . .. 342
15. Einar Walbakken 400 m 60.3 .. 303
16. Arne Stenberg lengde 4.97 290
17. Halle Angeltvedt 200 m 27.4 276
18. Odd Landehagen 200 m 27.6 262
19. Odd Landehagen 800 m 2.23.8 . 227

Sum 8.444

Trondheim igjen forbi Oslo
Igjen forbedret «alle tiders» av
Brenden

Den duellen mellom Oslo og
Trondheim som vi lenge har vært
forberedt på, er i full gang. For
rige gang gikk Oslo forbi Trond
heim. Idag viser stillingen at
Trondheim igj en er kommet opp
på 2. plass. Skal vi tippe at Oslo
går forbi igjen i neste oversikt?
Dette blir spennende! Men det
har vært altfor stille i lagene etter
DM.

Bergens seier kan ikke trues.
Det er velopplagt. Brenden har
igjen forbedret toppresultatet i
serien, slik at hans 1500 m har
gått forbi hans 3000 m på listen.
Bergen har bare scoret 14 p.

Trondheim har scoret 537 p.
og har som nevnt gått opp på 2.
plass igjen. Asbjørn Kjøsnes be
gynner å røre på seg, og allsidige
Olaf Garberg har prøvd seg med
hell i to nye øvelser. Men forspran
get på Oslo, som bare har 19 re
sultater, er ikke stort.

Oslo, Hamar og Stavanger har
vi ikke hørt noe fra etter DM.

Stillingen pr. 15/8:

1. BERGEN
l. Reidar Brenden 1500 m 4.01.6 .. 876
2. Reidar Brenden 3000 m 8.43.0 .. 867
3. Reidar Brenden 800 m 1.58.2 ... 748
4. Reidar Brenden 5000 m 15.39.4 .723
5. Olav Espedal h. ult. 1.45 653
6. Harry Jegersen 100 m 11.9 623
7. Jarle Lid 100 m 12.0 597
8. Tore Christiansen tresteg 12.49 .. 577
9. Kjell Fiskergård h. ult. 1.40 574

10. Erling Eriksen 100 m 12.1 572
Il. Kjell Fiskergård l. ult. 2.93 571
12. Erling Eriksen tresteg 12.44 570
13. Willy Johansen spyd 51.53 557
14. Kjell Fiskergård lengde 6.11 540
15. Bj. Tømmerbakke tresteg 12.18 .538
16. Erling Eriksen lengde 6.06 527
17. Kjell Fis-kergård 100 m 12.3 .. ,.525
18. Reidar Brenden 400 m hekk 60.6.520
19. Reidar Brenden 400 m 55.7 495
20. Erling Eriksen 200 m 25.0 494

Sum 12.147
Nytt: Brenden 1500 m (før 4.02.4).

Friidretts-serien 1959
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OS LO

Kjell Larsen 2.03.9
Halle Angeltvedt 2.04.6

Kjell Larsen og Haral~ Angel
tvedt startet på 800 m ved Readys
stevne på Frogner 17/6.- De kom
i samme heat. .Halle åpnet hardt
og ledet ca. 600 m, m~n så sviktet
kondisjonen, så tiden ble bare
2.13.5. Kjell åpnet svakt og lå
lenge som sistemann, men hans
sterke innspurt brakte ham opp
på 2, plass i heatet. Tiden ble
likevel ikke god, 2.06.9, men det
var jo hans første løp i år.

*
Ved Vestheims stevne på Frog-

ner 26/6 startet de samme to,
dennegang på 400 m. Det var god
bane og vindstille. Kjell løp på
55.4, og Halle på 56.4. ,Ulf Peder

,sen hoppet igjen 1.65 i høyde. ,

*
Oslomesterskapet i fri-idrett ble

avviklet på Bislet 29. og 30. juni.
Bare Kjell og Halle var anmeldt
fra vår klubb. Det var god bane,
med litt vind og nokså kaldt.

På .400 m fikk begge akkurat
samme tid som forrige gang:'
Kjell 55.4 og Halle 56.4.

Annen dag var været bedre,
og vi fikk en god 800 m av våre
gutter, som kom i .det sterkeste
heat. Kjell åpnet bra og ledet første
runde, men så ble han puffet så
han mistet balansen, og flere' gikk
forbi ham. Halle løp jevnt og
klarte å forbedre sin pers. rek.
betydelig, til 2.04.6, som var akku
rat samme tid som vinneren av 2.
heat brukte. Kjells 2.03.9 kan
han nok forbedre i neste løp. (Hal
les gamle pers. var på 2.07.9.)

*
8/7 ble oppnådd følgende resul

tater på 100 m på Frogner:
Halle Angeltvedt 12.5, Arne

Stenberg 12.7 og Einar Walbak
ken 12.8.

BERGEN

E. Eriksen 6.06 i lengde
Nordenvinden ødela meget for

stevnet som kretsen arrangerte
på Skansemyren 15/6, og det var
ufyselig kaldt. Likevel var det god
deltakelse.

1500 m vant Reidar Brenden
helt ov~rlegent, og tiden 4.12.9
var flott under dagens forhold.

I lengdesprang viste endelig
Erling Eriksen gamle takter igjen.
Han plaserte seg som nr. 3 med
gode 6.06, til tross for at tilløpet
(ifølge pressen) var helt ødelagt av
været. Og så ble Erling annenmann
over 6 mi år.

Willy Johansen ble nr. 4 i spyd
kast med 49.85 m, som viser at han
er stabil. Det skal ikke meget til
før han flytter rekorden sin igjen.

Reidar 8.50.8
på regntung baue

Etter rekordartet nedbør i flere
dager på rad,' øste regnet ned også
17. juni, da Bergensalliansen skulle
ha sitt internasj on~le, stevne på
Kfohnsminde. Arrangørene ble
mer og mer fortrolig med tanken
om avlysning, men utsatte av
gjørelsen så lenge som mulig. Og
en time før åpningen stoppet reg-

, net, men alt håp om gode resulta
ter var forsvunnet. I tillegg til den
vannmette banen blåste det også
svært friskt, så løperne stadig
holdt på' å miste pusten.

Reidar Brenden stilte opp på
3000 m, sin første i år. Han fikk
det ikke riktig til, men likevel gikk
han i mål på flotte 8.50.8. Han
kunne tatt 3. plass, hvis han ikke
var blitt overrumplet av Gulars
Ingvald Hagen på oppløpssiden.

Det skal bli verdensrekord for
døve på denne distansen i år, på
står Reidar.

5-kamp, av Reidar
ga dobbeltrekord

Ved kretsmesterskapet i 5-kamp
25/6 ble den eldste norske junior
rekord for døve slått, da langdistan
se-spesialisten Reidar Brenden mo
ret seg med å delta. Han leverte en
ganske fin serie, åpnet med hele
5.52 m i lengdesprang, et merkelig
fint resultat, fortsatte med 34.37
m i spyd, 25,9 på 200 m, 19.59 m
i diskos, og avsluttet med 4.09.0
på 1500 m. Alle res. uten på 1500
m er pers. rek. for ham. Den sam
lede poengsum ble 1978, som fak
tisk gir en smak av at Reidar med
litt trening i kast og hopp kan bli
en glimrendemangekjemper. Men
la oss be ham la være med det.

Den gamle jr.rekorden. i 5-kamp
var satt i 1945 av Konrad Thunes,
Bergen, og var på 1.172 p., så det
ble altså en kolossal forbedring.
Ettersom seniorrekorden i 5-kamp
er strøket fordi enkeltresultatene
manglet, blir' Brendens res. dob
beltrekord.

Også Kjell Fiskergård 'startet:
Han åpnet med 5.88 i, lengde, i
spyd ble det bare døde kast, 200
m løp han på 26.3, diskos 21.00 m,
og han avsluttet med 1500 på
4.52.2. Res. i diskos og 1500 m er
pers. rek. Sammenlagt ble det
1.353 p., altså kom også han godt
over den gamle jr.rekorden.

Reidar ble nr. 4 og Kjell nr. 6
i juniorklassen. '

Willy Johansen startet i senior~

klassen, men med dårlig resultat.,
Han kastet riktignok 50.31 m' i
spyd, men trakk seg etter at det
bare ble døde kast i diskos. ,

Tore Christiansen
gjør store fremskritt

'·l7.-årige Tore Christiansen over
rasket i vinter med flotte 2.81 i
lengde ult. og 1.25 i høyde ult. Disse
resultatene viste at han var en
kar som vi måtte se oppfo~.Uten~
dørs imponerte han m.e~ 12.19
i tresteg, t~l tross for at han bare
klarte elendig~ 13.4 på 100 m.

Et1;er å ha kom.met hjem på som·
merferie, startet han 28/6 for oss i
«Grane»s stevne i Arendal, og det
ble kraftige forbedringer av hans
pers. rekorder på 100 m og i tre·
steg~ På 100 m ble han nr. 4 med
12.6, som forteller at han har fått
opp farten, og i tresteg oppnådde
han flotte 12.49 m, altså hele 30
cm forbedring. I denne øvelsen ble
han nr. l i juniorklassen.

Det kunne blitt rekord.

Banen var tørr og «dau» ved
Gulars treningsstevne 30/6. Like
vel var det nære på at vi fikk opp
leve ny rekord' av Reidar Brenden
på 1500 m. Han skulle følge etter
Christian Nielsen, men ble stengt
inne så lenge at sjansene ble øde
lagt. Hans tid ble likevel så god
som 4.04.4, hans nestbeste tid på
distansen, og han ble nr. 2 foran
en rekke gode A-løpere.

I lengdesprang hadde vi 5
deltakere, men tilløpet var dårlig.
Resultatene ble: Erling Eriksen
5.90 (nr. 6), Kjell Fiskergård 5.80,
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Vår første landslagsmann, Reidar Brenden:

Rekord 8.43.0 på 3000, beste hittil

Sølv og bronse til Reidar Brenden
i Norgesmesterskapet for juniors
Rekord på 1500 m: 4.01.6

Jarle Lid 5.41, Harry Jegersen
5.32, Bjarne Tømmerbakke 5.23.

I 400 m hekk noterte Lorents
Ness seg for 65.7.

*
Litt bedre var banen ved Drotts

stevne 2/7, og Erling Eriksen viste
gamle takter på 200 m ved å løpe
på 25.0 tross meget dårlig start.
Kjell Fiskergård løp på 25.8 og
Lorents Ness på 26.9.

Brenden igjen:
Klubbrekord hekk 61.7
og 800 m på 1.59.1

Vel hjemme i Bergen igjen etter
DM i Stavanger, startet Reidar
Brenden ved Norrønas stevne på
Skansemyren 16/7. Han løp først
400 m hekk, hvor han forbedret sin
klubbrekord fra ifjor kraftig, fra
64,4 til fine 61.7, og det må sies
å være flott for en som er spesialist
i langdistanser. Han truer nå faktisk
Arnulf Pedersens juniorrekord.

Etter hekkeløpet startet han på
800 m, og til tross for at hekke
løpet nok «satt i bena», leverte han
et gnistrende løp og tok 2. plass
blant de gode seniorene med tiden
1.59.1, som forresten sportsjourna
listene mente var for svak tid i for
hold til vinnertiden. Han gikk
nemlig i mål nesten likt med vin
neren, som fikk 1.58.6.

Dette skulle altså tyde på at
Reidar når som helst under gode
forhold kan pynte på sin sterke
rekord.

3000 m 8.45.4
Reidar Brenden sikret seg igjen

en fin 2. plass ved Frøyas stevne
23/7 på Krohnsminde, hvor han

Juniorlandskampen Danmark/
Norge i Haderslev 5/7 ble en stor
seier for Norge, og den første nors
ke døve landslagsmann, Reidar
Brenden, gjorde en innsats som vi
bør være fullt ut fornøyd med. Den
norske lederen hadde lagt opp et
rundeskjema som skulle gi slutt
tiden 8.45, men dette var ikke nok
til at de to nordmennene klarte å
ryste av seg den beste dansken,
som overraskende viste seg ster
kest i innspurten og vant foran

løp 3000 m på 8.45.4., bedre enn
den gamle rekorden, men litt sva
kere enn hans rekord i junior
landskampen mot Danmark. Han
slo klart Gulars sterke Ingvald
Hagen.

Mot hekke-rekorden
Ved Vikings stevne 28/7 hadde

Reidar Brenden tatt sikte på å
avlive Arnulf Pedersens junior
rekord i 400 m hekk på 59.8, men
han var ikke helt heldig med løpet.
Det ble 60.6, som jo ikke er langt
fra, og som er forbedring av klubb
rekorden hans med LI sek. Klarer
han det neste gang?

Reidar 1.59.0
Det småregnet og var nokså

surt ved Bergens Turnforenings
stevne 6/8, men banen var bra.

På 800 m startet i L heat Lo
rents Ness og Kjell Fiskergård.
Kjell var ikke mer beskjeden enn
at han tok ledelsen og holdt den de

Reidar Brenden deltok i Norges
mesterskapet for juniors i Oslo
9.-10. august, hvor han var på
meldt i 1500 og 3000 m løp, og vi
var temmelig sikre på at han ville
komme hjem igjen med en eller to
medaljer, tross rekord-deltakelse.

3000-meteren gikk søndag mid
dag i en for Reidar ganske uvant

Saue og Brenden, som ikke hadde
noen vansker med å slå den andre
dansken. Reidars tid ble 8.43.0,
som er ny norsk døverekord (hans
rek. fra ifjor var 8.46.2). Denne
rekorden overtar nå plassen som
den sterkeste av alle våre rekorder,
med 867 poeng.

Reidar kom hjem med en flott
medalje og strålende fornøyd med
Danmarks-turen. Danskene var
utmerkede verter og Haderslev
en meget koselig by.

første 200 m, men dette knekket
ham så han sakket mer og mer
akterut og ble klar sistemann på
2.23.5. Lorents var mer fornuftig
og hadde bra med krefter til en
god innspurt, men han løp forsik
tig. Tiden ble 2.11.8, som er hans
beste tid på denne distanse iår.
I neste heat kom Reidar Brenden
sammen med de farligste folkene.
Han ble straks stengt inne og måtte .
bremse flere ganger, så det ble et
ubehagelig løp for ham. Likevel
ble tiden så fin som 1.59.0, den
nest beste tid han har oppnådd
på distansen, og vi ble igjen klar
over at han når som helst kan
pynte på sin rekord.

Spydkasterne fikk bare 3 kast.
Etter et mislykket første kast
bedret Willy Johansen seg med to
bra kast, begge på vel 47 m, det
lengste ble målt til 47.50, men
det så ut til at han sparte seg.
Han ble nr. 4. Samme plasering
fikk også Reidar på 800 m (hvor
det startet 28 mann.)

sterk varme. Han åpnet likevel
optimistisk, og han var vel favo
ritt i dette løpet, men varmen tok
dessverre «knekken» på ham, så
han maktet ikke å gjennomføre
løpet slik som han pleier. Det var
derfor flott at han likevel klarte
bronsemedaljen, og hans 3. plass
var ikke truet, da de andre kom
langt etter. Vi gir ordet til «Ber
gens Tidende»s utsendte medar
beider, som skriver i avisen:

«Bergenserne hadde håpet på at
Reidar Brenden skulle ta mester
skapet i 3000 meter-løpet, og han
hadde selv tatt mål av seg til det.
Han åpnet i stor fart, og ledet etter
1500 m, som passertes på så god
tid som 4.16, men farten hadde
nok vært for hard, og den gode
Brenden sloknet totalt noen run
der senere. Varmen tok for sterkt
på ham og hans løpesett ble stivt
og steilende, og han måtte se seg
passert av to mann, trass i at vin
nertiden på 8.50 skulle vært barne
mat for Brenden.»

Tidene ble 8.50.4, 8.54.2 og for
Reidar 8.57.0. Som kjent er Rei-
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dars årsbeste tid på denne distan
sen, oppnådd i juniorlandskampen
mot Danmark, 8.43.0.

Neste formiddag startet han i
1500 m forsøk, hvor han med lett
het klarte å kvalifisere seg for
finalen, etter en frisk siste spurt
runde.

TRON DH El tv1

Freidig arrangerte lagseriestevne
22{6, hvor vi hadde med hele 4
juniors, men resultatene ble ikke
spesielt gode. Klart best var Olaf
Garbergs 1.65 m i høyde, tan
gering av hans årsbeste, som ga
ham 3. plass i øvelsen. Her viste
også Geir Jensen lovende takter.
Han kom nesten rett fra skole
benken ved yrkesskolen i Bergen
og klarte pene 1.50 i sin første kon
kurranse.

På 100 m ble Walter Pedersen
best med 12.4. De andre kom nok
så langt bak, men de er ikke sprin
tere heller. Olaf Garberg tangerte
sin pers. med 13.3, Jon Pettersen
13.4, Geir Jensen 14.2.

Walter Pedersen
klubbrekord 12.2.

Ved Trond's nasjonale stevne på
Trondheims Stadion 25{6 startet
vår junior Walter Pedersen i 3
øvelser, og resultatene ble: Tre
steg 12.49 -lengde 5.63 -100 m
12.2.

Resultatet på 100 m er klubb
rekord og pers. rek. for Walter.

Om kvelden gikk finalen. Vi
siterer igjen «Bergens Tidende»:

«Dobbelt vestlandsk seier ble
det også i 1500 m løpet, hvor sunn
møringen Stig Rekdal, som er årets
juniormester i terrengløp, grep
titelen foran Reidar Brenden fra
Døves l. K., Bergen. Men det
var Brenden som laget dette løpet.
Klok av skade fra 3000 m i går
la han første del av løpet rolig bak
seg og lå sist i første runde, men
etter 800 m tok han ledelsen og
satte farten opp slik at hele feltet
ble spredt og han selv sikret seg et
forsprang på 15 m da klokken
ringte for siste runde. Seiren syn
tes sikker, men Rekdal satte i en
kraftig langspurt og hentet inn
hele forspranget og gikk forbi 50
m fra mål, da Brenden stivnet til.
Men han satte nå likevel personlig
rekord og norsk døverekord med
sin tid 4.01.6.»

Brendens gamle rekord, satt
før i år, var på 4.02.4. Hans nye
rekord rykker nå opp som det
beste norske res. for døve gjennom
tidene.

Hipp, hipp .....

Hans gamle pers. var på 12.4, satt
i 1957, og den gamle klubbrekor
den var satt av Lorents Ness un
der DM i Oslo 1957. Den var 12.3.

Slegge-rekord av Olaf G.
31.69 m

Ved Vestbyens stevne på Ler
kendalbanen 28{7 startet Asbjørn
Kjøsnes for første gang på bane
iår, og han ble overraskende nr.
1 i klasse B på 3000 m, tid 9.53.6.
Etter sin fotskade er han nå for
alvor gått igang med løpetrenin
gen, og han lover bedre tid neste
gang. Olaf Garberg startet i tre
steg og fikk ganske bra resultat,
11.43 m.

*
3{8 arrangerte Strindheim stev

ne på Stadion, og der startet Olaf
for første gang iår i slegge. Det
ble klar forbedring av hans rekord
notering fra ifj or, nærmere 5 m,
til 31.69 m, som forhåpentlig blir
godkjent som norsk døverekord
både for seniors og juniors. Den
gamle noteringen hans var på
26.89 m.

STAVANGER

Arnulf 58.8
Arnulf Pedersen deltok 25{6

i Sandnes på Stavangers bylag
mot Jæren, og han oppnådde det
flotte resultat 58.8 på langhekken.
l stavsprang hoppet han 2.70 m.

Vi må slå Sverige
i serien iår også!

Det var stor glede over hele lan
det ifjor, da vi for første gang i den
nordiske friidrettsserie for døve
klarte å plasere oss foran Sverige.
Det var julegaven vi satte størst
pris på i fjor.

Vi er nå kommet så langt at vi
er begynt på innspurten i årets
sesong, og det viser seg at vi står
riktig bra, så bra at vi sikkert slår
Danmark iallfall. Men klarer vi
Sverige? Det ser slik ut, men sven
skene kan komme med ubehage
lige overraskelser. l løpene er det
bare Reidar Brenden som har
overgått seg selv sammenliknet
med sluttstillingen iljor, og sam
menlagt står derfor løperne våre
svakest hittil i år. Hopperne er
kommet lengst, spesielt har tre
steghopperne vist stor framgang,
samt Olaf Garberg i høyde. Men
særlig Ulf Pedersen og Arnulf Pe
dersen bør kunne pynte på sine
res. i høyde. Da kommer vi et
pent stykke på vei mot ny rekord
for Norge. Hopperne mangler bare
15 p. for å slå hopprekorden. - l
kast er det bare Garberg og Willy
Johansen som er på rekordsiden,
henholdsvis i kule og spyd. De
andre ligger i underkant, så vi må
nok få med Brynjulf Dammen for
å «ordne regnskapet».

Pr. L august ligger vi sammen
lagt ikke så langt etter vår rekord
fra ifjor høst, men alle mann må
gå fullt inn for å bedre sin resul
tater utover høsten. Det er jo me
ningen at vi skal ta opp jakten på
Finnland.

Vinterlekene.
Ved neste vinterleker vil alpin

kombinasjon omfatte alle tre al
pine øvelser: Spesialslalåm, stor
slalåm og utforrenn. (Tidligere
bare spesialslalåm og utfor.) Dette
må våre alpinister merke seg.
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Sandakervn. 20 - OSLO

Reg. nr. 917 Telefon nr. 1407 - 1265

Sentral bord 38 18 85

B. Brynildsen & Sønner

CEMENTVAREFABRIKK

MOS S - Telefon 2525

Alt i betongvarer

Kjelstad Kafe
BAKERI & KONDITORI
Anbefales

SKREIA

Fritz Bergstrøm
Kjøtt- og pølsevareforretning

HALDEN
Festningsgt. 20 - Tlf. 1322 - Svenske
gate - Tlf. 1339 - Torvet - Tlf. 1673
Privat 1683

Nidarå Tømmersalgslag
Tlf. 1688 - ARENDAL

Skogeigernes faglige og økonomiske
organisasjon

A.s Rakkestad Sag &Høvleri
RAKKESTAD - Tlf. 73 og 134

Skurlast og tømmer kjøpes.
Høvellast, bygningsmaterialer,
plater og finer selges.

VADSØ

Alminnelige bankforretninger

En spiker
i granleggen
kan koste en
mann livet

I verste fall kan dette skje.
I mange tilfeller vil en spiker
bety stans i prod uksjonen og
tapt arbeidsfortjeneste for ar
beiderne og bedriften og min
dre valuta for landet. Husk
det når du vanker i skog og

LØiTEN ALMENNING mark.

ROInedal Allnenning
VALLSET

Alle sorter tømmer - høvlet eller
uhøvlet trelast i prima kvaliteter.
Postadr. : Tangen. Vareadr. : Stange
Tlf. sentralbord Vallset 120.

A.& R.Ødeby
HERREEKVIPERING

LILLESTRØM

A.s Vendor
Dieselmotorer, Stål, Metaller

Prinsensgt. 5, OSLO

Tlf. 42 40 32, 42 45 55, 42 33 48
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Levanger Speil- & Gullistefabrik A.s

Sølvmedalje Trondheim 1930

Gullmedalje Levanger 1936

Telegr.ad resse: Listefabri kken

Telefon 89

Levanger

Titan MetallverKsted A.s
Masseartikler i jern ogmetall.
Galvanisk. anstalt. Utfører dører og fa
sader i rustfritt stål og metaller.
Waldem. Thranesgt. 86
Tlf. 37 08 05, 38 12 15

Joh. P. Danielsen og Sønner
BILLAKERINGSVERKSTED

Brønngt..- LARVIK
Tlf. 1507

Jasper Bergh & Søn
Agentur - Kommisjon
Telegr.adr.: «Agentur» - Tlf. 2500
TROMSØ

Søker agenturer uten lagerhold.

Fotograf Ludwigsen

Telefon 1031 - LARVIK

ALT I FOTO

A.s MESNA BRUK
L1LLEHAMM ER

Kvernelands Fabrikk A.s
KVERNALAND

Landbruksmaskiner og redskaper

H. Stensen & Sønner
Hemnesberget
BATBYGGERI
Nybygg og reparasjoner
Telefon 2 a og b. Telegr.adr.: Stensen

Engeseth & Christiansen A.s
SKOFABRIKK
Spesialitet: Beksømstøvle.r. Kikut
Gummiskotøy en gros
Platousgt. 11 - Telefon 670083 OSLO

Brødr. Hetland
Trelastforretning - Mekanisk verksted - Spesialitet:

Sildoljemaskineri - Patenterte losse-apparater
Telegramadr. : Hetland

BRYNE

Moltzau & Christensen
Skipsrederi

OSLO

Erl. A. Kristiansen
Byggmester & Entreprenør

MOSS

AÆ DAH L, Jø RGEN SEN & CO.
STAL OG JERN

OSLO - Telef. 423217 - 42 5408



Aktieselskabet Sydvaranger

TREFI BE R PLATEN

BRU~UNIT
Til paneling,
isolasjon,
lettvegger
osv.

Rens og farg hos fagmannen

Fabrikk og kontor: OSLO
Chr. Kroghsgate 60.
Telefon 41 3379 og 42 21 84

Skedsmo - Betong - Fabrikk
Ferdigblandet betong

Fabrikken Skedsmo telefon 207

Harry Bråthen
ENTREPRENØRFORRETNING

Nygaten 41. STRØMMEN - Tlf. 711850

Sandvika Veveri A.s
HASLUM·

Hotell Gyldenløve
Nytt hotell

Alle rettigheter
Telefon 744
KONGSBERG

Henvend Dem til bransjeforretninger for nærmere
opplysninger.

Fabrikant: Berger Langmoen
Brumunddal

O. B. SØRENSEN & CO.
S. H. SMITH SØRENSENS

TANKREDERI AlS
AlS HERON

ARENDAL

Trondhjems Sparebank.
Opprettet 1823

TRONDHEIM

Utfører alle Deres bankforretninger

Fabrikker: Indre Aalvik, Hardanger.

OSLO

Akersgt. 8

Viking Shipping Company
G. GUnORMSEN

Telefoner 335824
335825

W. ZACARIASSEN

SKIPSMEGLERE

Telegr.adr.: «Vikingboat»
Telex 1008 - OSLO

TRE OG FINER

Sentralbord 41 70 06
Storgt. 38

OSLO

Døves Trykkeri A.s - Bergen


