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Feitsildfiskernes Salgslag
TRONDHEIM - HARSTAD

Bøndernes Salgslag
TRONDHEIM

Alt; KJØTT - FLESK - PØlSEVARER 
SPEKEVARER - FISKEMAT

Rølles-Hauen Kafe
GALLEBERG

Telefon Sande 1838

Til byggverk som skal stå gjennom tidene
brukes

Boliden impregnert trelast
fra

Messel Dampsag & Høvleri
Rise st. - Tlf. 38 265 - Arendal

Eier: Rygene - Smith & Thommesen AfS

BRUUSGAARD KIØSTfRUD & CO.
DRAMMEN

Telegramad resse: «Brusgards»

Sentralbord: 835490

AGDER BILRUTER
Holdeplass og kontor: Rutebilstasjonen
Tlf. 26980, V. Strandgt.

KRISTIANSAND

Daglig ruteforbindelse til Greipstad, Finsland, Laudal,
Konsmo, ØV1'ebØ, Hægeland, Bjelland, Grindheim, Åseral,
og Setesdal. (Se rute nr. 5800 i Ruteboken)

Totens Sparebank
Hovedkontor og postadresse: LENA
Avdelingskontor: RAUFOSS

BANKBUSS med 14 holdeplasser
iTotenbygdene

Forvaltningskapital kr. 44.39 mill.
Fonds » 2.86 mill.

s. O. Eitran
Korgen'
Etablert 1890

Båter· Møbler· Jernvarer
Kolonial
Glassvarer og elektrisk utstyr

Godt utvalg
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Skaper ((hørsel-klassene))

alvorlige ungdomsproblemer?

Pastor Poul Hansen, Danmark, satte fingeren på noe meget vesentlig da
han på X. Nordiske Døvekongress framholdt at det å være døv ikke er
det samme som å være hørende -=- hørsel. Den psykologiske belastning,
som uvegerlig følger i hørselshandikapets kjølvann, blir det ikke tatt
tilstrekkelig hensyn til i dag. Enkelte døve og sterkt tunghørte kan bli
beundringsverdig flinke til å snakke, lese på munnen og utnytte sine
hørselsrester - men blir de dermed harmoniske, lykkelige mennesker?

Dette spørsmålet blir særlig brennaktuelt i forbindelse med den utvikling
vi er kommet inn i med utstrakt undervisning av handikapte i spesial
klasser innenfor normalskolen. Logisk og rent pedagogisk sett, skulle
denne form for spesial- eller støtteundervisning være en god løsning. For
hørselskadde har vi fått en del hørsel- eller tunghørtklasser, og flere vil
det bli. Disse klasser er gjerne bedre utstyrt enn de offentlige spesial
skoler, og de gir barna anledning til å bo hjemme i skoletiden, hvilket
anses som et stort pluss for barnas normale utvikling. Fra foreldrehold
øves det sterkt press for å få også døve barn inn i disse klassene.

Psykologisk sett, er løsningen med «hørselklasser» neppe fullt så god.
Vi vil anta at systemet vil skape til dels ganske alvorlige ungdomspro
blemer. Vi får en ny type ungdom, som foreldrene (og pedagogene?)
venter skal finne seg til rette i og bli akseptert av de hørendes ungdoms
miljø på en ganske annen måte enn de som har gått på internatskole og
finner hverandre igjen i våre døveforeninger. Men spørsmålet er om
denne «avanserte» hørselskadde ungdom blir akseptert og får en lykkelig
ungdomstid i harmonisk utvikling, eller om han lir nederlag og trekker
seg tilbake til familien eller ensomheten, bitter og ulykkelig. I våre
døveforeninger vil han ikke føle seg hjemme, da alle vil være ukjente for
ham og han vil stå fremmed overfor et tegn-miljø. Dannelse aven
klasse-gjeng, kan vi se bort fra.

Vi tror at de som går ut fra hørselklassene står overfor et alvorlig og helt
spesielt problem, som må bli gjenstand for grundig forskning. Og det
haster. Forfengelighet og uvitenhet må ikke sette de hørselskadde barnas
framtid i fare.

Th. S.

\.----------------' - . - . - • , - .
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Videre utdanning for døve
Av skolestyrer P~r Sigmund Bjørndal

. -
~vø~

Bare kr. 15.- pr. år.

Blinde og døve POH-LIN
l Singapore (Malaya) lever den

blinde og døve Poh-Lin. Hennes for
eldre var fattige folk. Da hun var
11 år ble hun etter en alvorlig syk
dom døv og blind. Hun kom da i en
blindeskole, hvor en av lærerne selv
var blind. Med stor tålmodighet
lærte hun Poh-Lin det engelske språk.
Etter noen tid ble Poh-Lin av staten
sendt til Perkin Blindeskole i Bos
ton, USA. Hennes gamle lærerinne,
Wong Shui-sin, fulgte henne dit og
hjalp henne hver dag med skolear
beidet. Poh-Lin var uhyre flittig.
Så ble hun lærerinne. Nå er hun til
bake i sin gamle skole i Singapore,
men denne gang som lærerinne.
Hun underviser døve og blinde barn.

fram til et sams nordisk tegnspråk,
samtidig som en kunne dyrke dette
språket og få det så brukbart som
råd var.

Det er mange, mange innvendin
ger mot et framlegg som dette. En
er at en slik skole eller kurs ikke gir
noen kompetanse. Men kunne det
ikke være bra om en framleis hadde
skoler der en gikk, ikke for å få et
eksamensvitnemål, men for at en
følte at en hadde behov for å få lære
noe mer. En kan også si at en måned
er for kort; at det er det samme som
ingenting. Jeg er ikke så sikker på
det. Det er mange kurs på fire uker
som gir mye til den som går der.
Det står og faller på hvordan kurset
er lagt opp. Og kurstida må kunne
utvides når en har fått erfaring både
om elevtilgang, om fagplaner osv.
l alle høve kan en si at det prosjek
tet som er lagt fram her er realiser
bart. Bare det skulle gjøre sitt til
at en tok saka opp til debatt.

_ P'~•-
Også DU
bør abonnere på

En ser det slik at den mest effek
tive løsning vil Være å sette i gang
videregående utdanning som et felles
nordisk tiltak. Et felles nordisk sko
leprosjekt vil gi mange føremonner.
For det første: Når en s år de nor
diske land sammen, vil en kunne få
et stort nok utvalg av døve, slik at
en kunne plukke ut de beste, de som

\ kunne gjøre seg best nytte av opp
læringa. For det andre: Ved et sams
nordisk tiltak har en større sjanse til
å få dyktige lærere.

En ser det slik at en så snart råd
er bør ta opp med de nordiske skole
myndigheter om å sette i gang en
felles nordisk ungdomsskole for døve.
Tiltaket bør komme fra de døves
egne organisasjoner. Skolen bør ligge
i Sverige, som er det geografiske
midtpunktet i Norden. For at en
ikke skal gape over for mye til en
begynnelse, bør skolen begynne som
sommerkurs, på ca. en måneds varig
het. Dette på grunn av at mange av
de døve som burde få høve til å lære
mer, er arbeidstakere og har bare
en måneds ferie. Undervisninga bør
baseres på forelesere som blir en
gasjerte for kurset. Hvilke emner en
bør ta opp er vanskelig å si, det er
så mye å ta av. Men de fleste grans
kinger på området viser at den døve
står tilbake når det gjelder kunn
skaper om seg sjøl i relasjon til om
verda, dvs. at den døve bør få lære
mer om det samfunn han lever i, om
seg sjøl som medlem av dette sam
funnet osv. Undervisninga bør gå for
seg ved hjelp av tegn. Det sier seg
sjøl at det er så stor skilnad i de
nordiske talespråk at det ville være
uråd å bruke talemetoden. En kan
nok si at det er forskjell i tegnsprå
ket også, men dette skulle ikke være
så vanskelig å overvinne. På denne
måten ville en også komme fortere

Felles nordisk ungdomsskole for
døve? Saken bør tas opp med de
nordiske skolemyndigheter snarest
mulig, av de døves egne organisasjo
ner, hevder styrer Bjørndal ved
Alm off. framhaldsskole for døve
og tunghørte, som håper at det blant
de døve og blant døveskolens folk
kan bli debatt om denne saken.

Et av de mest aktuelle spørsmål
når det gjelder skolegang for døve
er hvordan den videre utdanning
skal ordnes. Hva mener en med vi
dere utdanning? En har på norsk
ikke noen entydig definisjon, men
en vil her tøye begrepet så mye at
en med videre utdanning mener all
undervisning en får etter at en er
ferdig med den obligatoriske skole
gang. Spørsmålet blir da: Hvilke
muligheter har så den døve til å få
opplæring etter at han er ferdig med
barneskolen? Teoretisk står den døve
på lik linje med den hørende. Det
er ingen ting i norsk skolelovverk
som hindrer en døv i å begynne på
realskole, gymnas osv. Men i prak
sis er det helt annerledes. Vi har i
Norge, av statsskoler for døve, to
yrkesskoler og en framhaldsskole,
som gir undervisning ut over barne
skolen. De er ikke obligatoriske, da
kapasiteten er for liten.

Det skulle derfor være klart at en
ikke gir den døve et skoletilbud som
gir høve til utnytting av de evner
han måtte ha. Alle er enige om at
det burde være et slikt tilbud, men
hvordan skulle så dette skoletilbudet
være? Det er meget vanskelig å sitte
og si at det tilbudet passer, men det
passer ikke. Det en ønsker å komme
fram til er et tilbud som kan gi mest,
innenfor de grenser som hørsels
tapet setter. Det mest alminnelige
skoletilbudet etter den obligatoriske
skolegang, har for hørende vært real
skole. Det skulle derfor være nær
liggende å tenke at realskole for døve
ville være en heldig løsning på spørs
målet. En bør derfor ta opp til vur
dering om realskolens fagplan er den
som gir den døve mest av det han
trenger av kunnskaper. En annen
ting er spørsmålet om hvor mange
døve det ville være som kunne greie
en realskole-eksamen, enda om en
fikk en spesialrealskole. For det
tredje skal nå realskolen gå ut av
det norske skoleverket, og det ville
da være urimelig å tru at det ville
bli satt i gang en slik for de døve.

Kan så denne saka, som er så vik
tig, løses på noen annen måte, eller
skal en resignere og godta det fak
tum at det er slutt på skolegangen
for den døve når en er ferdig med
yrkes- og framhaldsskolen?
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BERGENS TIDENDE skriver:

fiJuhoeoo fot dølJe teatet-amatøtet

«Maskerade», som ti amatører fra
Bergen Døveforening oppførte i går
aftes, ble en stor suksess. Kontakten
mellom scene og publikum ble eta
blert fra første replikk. Stemningen
holdt gjennom hele Holbergs for
nøyelige komedie om de to unge
som vil følge sin hjertens kjærlighet
framfor den av foreldrene påbudte.

Skuespiller-prestasjonene var ama
tør-teater av første klasse, med peri
oder av rent profesjonelt preg over
forestillingen. Bedre kan neppe ama
tører gjøre det.

Bak denne forestillingen ligger der
måneders iherdig arbeid, så vel fra
de ti amatørene som fra instruktø
ren Hjørdis Ring.

Belønningen ble kraftig bifall og
blomster til instruktøren, på pre
mieren. Det bør være en spore til å
fortsette teaterarbeidet.

De som var med i «Maskerade» er
Toralf Ringsø, Dagny Nesse, Kurt
aksnes, Sverre Bjørø, Gøsta Rougnø,
Sigmund Ness,Turid Sandvik, Birget
Torsteinsrud, Tordis Viddal og Ulrik

Sverdrup. Johan Moldekiev sto for
dekorasjonene som prydet den trange
scenen i Handelshøyskolens festsal.

Forestillingen ble introdusert av
Konrad Rendedal. Publikum hadde
ingen vansker med tegnspråket,
bare finnene strevde en del. For den
hørende del av publikum kom re
plikkene via høyttaler.

Fra venstre: Leander, Kurt Oksnes.
Leonora, Turid Sandvik. Henrik,
Sverre Bjørø. Jeronimus, Toralf Ring
sø og Magdelone, Dagny Nesse.

Dansk ros
I «Effata», Danmark, skriver pas

tor Poul Hansen om skuespillet
«Maskerade», som ble framført på
X. Nordiske Døvekongress av døve
bergenske amatører:

«Tirsdag fikk vi en morsom teater
aften i festsalen. Norske døve ama
tør-skuespillere hadde innstudert
Ludvig Holbergs komedie «Maske-

rade», under instruksjon aven riktig
ekte skuespillerinne, fru Hjørdis
Ring, som hadde forstått sin opp
gave på beste måte og kunne være
stolt av resultatet. De døve skuespil
lere bevegde seg fritt og naturlig på
scenen. Vi moret oss godt. Jeg kunne
ønske at våre danske døve amatører
hadde overvært denne forestilling;
her var virkelig noe å lære.»

OM RØMMEGRØTEN
skriver Poul Hansen: «Vi fikk

servert norsk nasjonalmat : «Røm
megrøt», hertil kommens-kringler og
speke-pølse (meget merkelig) og gult
saftvann. Baketter kom kaffen (den
kunne danskene bedre forstå!) med
firkantede pannekaker: «lefse».
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Arlig statsstøtte på 19.5 mill. kroner
til. det italienske døveforbund

Rubino mest imponert over våre døvelæreres samarbeidsvilje

Francesco Rubino, Italia, til venstre, hadde meget på hjertet. Her har han Vukotic, Plum
og Ropeid som publikum.

Under X. Nordiske Døvekongress
nyttet vi anledningen til å intervjue
italieneren F. Rubino, somu~entet
dukket opp på kongressen sammen
med verdensunionens presi<;lent. Ru
bino er en av visepresidentene i ver
densunionen.

Vi tok fatt på ham på selve av-
slutningsbanketten. "

- Jeg har hørt at det italienske
døveforbund får masse penger av
staten - hvor meget på ett år?

Rubino begynner å regne.
- Vårt forbund, E.N.S., får årlig

statsbidrag som svarer til 19.444.444
norske kroner.

- Et fantastisk beløp; hvordan
klarer dere å bruke opp alle disse
pengene?

- Det er mange penger, sier
Rubino, men det er likevel for lite.
Vi trenger mere.

- Fortell hvordan dere bruker opp
pengene.

- E.N.S. har sitt hovedkontor i
Roma, og kontoret beskjeftiger 80
personer når vi regner med også
vaskehjelp osv. Men mesteparten av
pengene går til yrkesopplæring av
døve. Vårt forbund har hele ansvaret
for yrkesopplæringen. Vi har yrkes
skoler i 8 byer. I Roma har vi 2
skoler med tilsammen 230 elever og
70 personer som er knyttet til sko
lene som lærere og øvrig personell.
1 skole i Padova med 105 elever og
30 lærere m. v.lskole i Torino med
45 elever og 20 lærere m. v. 3 skoler
i Milano med 60 elever og 15 lærere
m. v.lskole i Palermo med 40 ele
ver og 8 lærere m. v.lskole i Ancona
med 25 elever og 4 lærere. 2 skoler i
Trieste med 50 elever og 8 lærere.
Dessuten skal det nå åpnes en skole
i Reg-gio Calabria. Alt dette dirigeres
og bekostes fra vårt forbunds hoved
kontor i Roma, og da blir det ikke
meget tilovers til andre ti~g.

- Hvem er det som går på disse
yrkesskolene? Er det bare ungdom,
eller er det også anledning til om
skoling av døve som er litt eldre?

- Yrkesskolekursene er for alders
gruppene fra 14-15 og opp til 22 år.

- Hvem leder forbundskontoret i
Roma - er det hørende?
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- Nei, det er formannen i vårt for
bund, Vittorio leralla, som er døv,
som er sjefen der.

- Arbeider det mange døve på
kontoret?

- Nei, dessverre, sier Rubino. Det
er så få døve som har utdannelse nok,
og de hørende er derfor i stort flertall
på vårt kontor. De døve har stort
sett underordnede jobber, som det
ikke kreves spesiell utdannelse til.
Men det er altså vårt forbundsstyre
som tar alle viktige avgjørelser.

- Hvordan er forbundsstyret sam
mensatt?

- Det består av 9 personer, alle
døve, valgt på representantmøter.
J eg er for tiden nestformann i for
bundet.

- Du er bosatt i Milano. Hvordan
er ellers din stilling? Er du lønnet
funksjonær?

- Nei, jeg har mitt arbeid ved
siden av, svarer Rubino. - Men jeg
skal også på en måte overvåke yr
kesopplæringen i Milano, og jeg er
formann i døveforeningen der. Det
blir mye arbeid.

- Men når du er med på forbunds
styremøter, får du vel dekket tapt
arbeidsfortjeneste?

Rubino rister på hodet.
- Forbundet har ikke råd. Vi må

holde forbundsstyremøter i Roma
når vi har lørdagsfri. Forbundet
dekker bare reise, kost og losji.

- Får alle døve barn undervisning
i Italia i dag?

- Ja, men det finnes mange an
alfabeter. I Sør-Italia har det vært
dårlig med skolegang for døve barn,
men i dag regner vi med at hele lan
det er dekket tilstrekkelig med bar
neskoler.

- Til slutt: hva har gjort sterkest
inntrykk på deg ved denne kongres
sen?

- Som jeg sa i min tale, er jeg
blitt mest imponert over at de døve
i Norden lmn diskutere med døve
lærerne som jevnbyrdige. J eg er
gledelig overrasket over at represen
tanter for døvelærerne er kommet til
en slik kongress og har diskutert
skolespørsmål åpenhjertig med de
døve. I Italia står vi langt tilbake



Kampen nlot kreftpå det området. Døvelærerne tåler
ikke at vi stikker nesen opp i noe
som· har med barna og barneskolene
å gjøre.

Rubino sukker. Kongressen har
vært en stor opplevelse for ham. Og
noe av det som har overrasket ham
mest under oppholdet i Norge, er
været. Han hadde regnet med at
det skulle være temmelig kaldt på
våre breddegrader ...

Red.

Norges Hørselverns
landsmøte

ble holdt i Kristiansand 25.-27.
juni. Professor dr. med. Opheim sa
i åpningstalen bl. a. at skaren av
hørselsvekkede dessverre ikke ser ut
til å minke. Det· står fast at støyen
i økende grad utgjør en trusel mot
vår hørsel og trivsel. De fleste av
oss forstår først betydningen av å ha
hørsel - når vi ikke lenger har den.

Statssekretær Andenæs opplyste i
sin tale at Vikhov off. skole for
tunghørte innen 1968 vil ha plass til
112 elever. Vikhov skal dessuten bli
et sentrum både for observasjon og
rådgivning for tunghørte barn og
deres foreldre. Det vil være naturlig
at de sterkt hørselsvekkede får 10
års obligatorisk skolegang når den
vanlige grunnskolen (folkeskolen)
blir 9-årig, sa statssekretæren. En
særskilt plan om dette vil foreligge
om et års tid.

Departementet planlegger nå en ny
yrkesskole for hørselskadde i Bergens
området, med plass for 96 elever, halv
parten jenter og den andre halvpart
gutter. Skolen får 5 avdelinger.

Selv om mye fremdeles står igjen,
skulle det med det som nå er planlagt
være mulig å gi hørselsvekket ungdom
et undervisningstilbud som holder mål.

(Vi kan forsikre at de to siste av
~nitt er ordrett sitat fra landsmøte
referatet i «Hørselvernet». - Red.s
bemerkning.)

Landsmøtet vedtok å holde lands
møte hvert 3. år heretter, mot tid
ligere annethvert år, på grunn av
dårlig økonomi i foreningene.

Det er ellers av spesiell interesse
for oss at det på landsmøtet kom
forslag fra Oslo om å oppheve be
stemmeIsen om obligatorisk abonne
ment på bladet «Hørselverneb> for
medlemmer av hørselvernsforenin
gene. Etter en livlig debatt ble for
slaget trukket tilbake for å gi lokal
foreningene anledning til å behandle
spørsmålet på sine årsmøter.

Til alle tider har det vært menneskenes
drøm en gang å komme derhen at en kunne
helbrede alle slags sykdommer. Og etter
hvert som medisinen har gjort nye fram
skritt, har en stadig nærmet seg dette
målet. I dag er en nådd dit at nesten alle
sykdommer kan bedres ved behandling, og
de fleste kan også helbredes.

Infeksjonssykdommene og de epidemiske
sykdommer var tidligere slekters svøpe, og
i forrige generasjon var det tuberkulosen
som var den store trussel. I vår tid er det
hjerte-karsykdommene og kreftsykdom
mene som er kommet i forgrunnen.

Kreftsykdommene kan behandles, og i
mange tilfelleogså·helbredes. Men sykdom
menes alvorlige karakter, og det at en
kjenner så lite til årsakene, gjør at de fleste
mennesker er mer engstelig for kreft enn
noen annen sykdom. Det ukjente er ofte
skremmende, og Landsforeningen mot Kreft,
som er en koordinerende instans i det fri
villige kreftarbeidet ser det derfor som en
stor og vesentlig oppgave å gi opplysning og
praktisk vegledning om disse sykdommene.

Alle mennesker bør ha et visst mål minste
kunnskaper om kreft. Det gjelder å gjøre
hvert enkelt individ årvåkent og påpasselig
overfor sin egen kropp og dens funksjoner,
og flest mulig bør lære å kjenne symptomer
som kan peke i retning av at helsen ikke er
i orden.

Landsforeningen mot Kreft driver derfor
en utstrakt opplysningsvirksomhet, gjen
nom et eget opplysningsblad og en omfat
tende pressetjeneste ellers, ved produksjon
av brosjyrer og foldere, film, billedbånd,

lydbånd osv.
I de senere år har de forebyggende tiltak

kommet sterkt i forgrunnen når det gjelder
bekjempelse av kreft, og opplysningsvirk
somheten er utvilsomt et viktig ledd i det
forebyggende arbeidet. En må også ha lov
til å si at Landsforeningens innsats her i de
17 år foreningen har vært i virksomhet, har
båret rike frukter. Folk er mer oppmerk
somme på fares'ignalene i dag enn tidligere
og søker lege på et tidligere tidspunkt. Det
resulterer igjen i bedre behandlingsresul
tater. Men den store vanskelighet er at flere
av de alvorligere kreftformer ikke gir symp
tomer i de tidligste stadier. Skal en ha håp
om å fange opp krefttilfellene tidligst mulig,
må en derfor undersøke tilsynelatende friske
befolkningsgrupper. Det er dette som er
bakgrunnen for Landsforeningens masse
undersøkelser av kvinner med henblikk på
kreft i livmorhalsen.

De senere års forskning har påvist sam
menhengen mellom tobakksrøyking og
lungekreft, og dette har ført til en omfat
tende opplysningskampanje på dette feltet,

gjennom skolen, idretts- og ungdomsorgani
sasjonene, kvinneorganisasjonene etc. Lands
foreningen har to utvalg som arbeider med
dette, et forskningsutvalg som ska:! vurdere
riærmere hvilke tiltak som bør settes i verk
for å motvirke tobakksrøykingen, og videre
et utvalg som skal gjennomføre de praktiske
opplegg. Lungekreft vil bli et stadig økende
helseproblem i vårt land, og forebyggende
tiltak på dette feltet vil derfor bli en av de
store helseoppgaver i de kommehde år.

Landsforeningen mot Kreft har kunnet
glede seg over stor velvilje og imøtekom
menhet fra hele det norske folks side, og
d.et er også en forutsetning for å kunne
føre arbeidet videre. Fore'riingeri har ikke,
som de fleste andre helseorganisasjoner un
deravdelinger å bygge virksomheten på og
er derfor avhengig av enkeltmenneskers og
gruppers oppslutning og støtte.

I siste halvdel av oktober måned kommer
Landsforeningen med en spesiell appell ti!
hver enkelt av oss om å støtte det frivillige
kreftarbeidet ved å slutte opp om årets
aksjon. Det kan vi gjøre ved å kjøpe kreft
merket, lodder i foreningens billotteri, re
turnere den postgiroblanketten hver hus-,
stand får tilsendt med det beløp en må
kunne avse, osv.

De aller flest;e av oss har væ~t berørt av
kreftproblemet - i familie eller vennekrets,
på arbeidsplass - og vi har følt trangen til
å hjelpe. Nå er anl<:;dningen der. La oss be

nytte den v~d å støtte Landsforeningen mot
"Krefts høstaksjon 1965..

Abonner på
TEGN og TALE

5



Gabriel Østråt
BILVERKSTED

Telefon 63 097
SANDNES

Osmund og Lars Voraa
Byggmester- og
Entreprenørforretning

Telefon 1585
HAUGESUND

AUKRA BRUK AfS
AUKRA
Telefon 109

Repr. for salg av handelsskip:
SIGURD SAMUELSEN JR.
P.O. Box 1531 - OSLO

BRØDR. SØVLAND AfS
BRY NE

Brødrene Ulveseth A.s
Murmester- og
En't rep renø rfo rretn ing

ø. Mura1m. 1 - Telefon 17201
BERGEN

ALT I TRYKKSAKER

Møllendalsveien 17 . Bergen

Telefon 94996

Høvding Konfeksjonsfabrikk Afs

M o LD E

AfS WIKE.NE.
Elektrisk forretning

Telefon 21 280 - Nytorget
STAVANGER

CHRISTIAN HAALAND
HAUGESUND

LINJESKIP - KJØLESKIP - TANKSKIP

Støtt Døvesaken!

A. LØNSE.TH A.S
Etabl. 1905

Trelast - Byggeartikler

Jernvarer - Verktøy

MOLDE
Telefoner 109 - 448 - 982

Gul/botn Turistheim
Innlagt elektrisk lys
Varmt og kaldt vann på alle rom
Mottar gjester for kortere og lengre tid

GULLBOTN - TRENGEREID
Telefon 40930

Fiskevann og båter er disponible



1.premiebildet i Nordisk fotokonkurransefor døve, tatt av Jenå Batory, Danmark.

Nordisk foto~konkurranse for døve
Premiene til Danmark og Finland

God jul! Godt nytt år!

Som et innslag i X. Nordiske Døve
kongress ble det arrangert en foto
konkurranse. De beste bildene ble
montert i hallen ved inngangen til
Norges Handelshøyskoles kantine.
Det var deltakelse fra samtlige nor
diske land, Sverige unntatt. Dan
mark var representert med flertallet,
da det drives utstrakt fotoklubb
virksomhet i noen av døveforenin
gene der.

Utvalget var i minste laget, og
derfor fikk det hele et uoffisielt preg.
Navnelapper ble påsatt bildene først
etter juryavgjørelsen,som fant sted
umiddelbart etter kongressforhand
lingenes avsh,ltning, og før festen.

Juryen besto av: Halvor Grefte
greff, Norge (formann), Hugo Eden
ås, Sverige, Aura Ahlback, Finland,
Rnud B. Fjordbøge, Danmark, og
Torfinn Trondsen, Norge.

Det var ingen lett oppgave juryen
hadde. På første møte ble det opp
nådd enighet om at alle billedarter
skulle premieres under ett. Juryens

medlemmer hadde, etter samråd med
3-4 fotointeresserte fra de respektive
land, kommet med sine innstillinger.
Første premie gikk til beste kunst
nerisk utførte bilde, og 2. og 3.
premie gikk til bilder med motiver
som hadde tilknytning til døves
verden, i samsvar med konkurranse
reglene.

JULEHILSENER:

Vi pleier å sende julehilsener til
hverandre i Tegn og Tale, en hyggelig
skikk. Og dette vil vi minne om
allerede nå, slik at leserne får god
tid på seg.

I Tegn og Tale's julenummer skal
vi ha masse hilsener fra foreninger,
klubber, skoler, organisasjoner og
enkeltpersoner - altså fra alle som
vil ønske landets døve og sterkt
tunghørte «god jul og godt nytt år».

Vi holdt på å glemme at dette

Resultatet ble:
1 premie: Jeno Batory, Danmark
2. » Bror E. Sodergård, Fin-

land.
3. » Jeno Batory, Danmark

Halvor Grejtegref[.

(3-premiebildet finner man på for
siden av dette nummer.)

koster penger. Prisen er kr. 1.- pr.
navn på «felles-lister» fra foreninger
osv. (når det er flere enn 5 person
navn under hilsenen). - For spesial
hilsener fra enkeltpersoner og lag
osv. er prisen kr. 5.- pr. hilsen (med
inntil 5 personnavn under).

Vi må ha julehilsnene innen 20.
november (muligens kan vi også ta
med noen etternølere), og adressen
er: Tegn og Tale, Mannsverk 61,
Bergen.
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Arbeidsutvalgs-møter
I arbeidsutvalgsmøter 16. mai, 13.

juni og 19. september er bl. a. be
handlet følgende saker:

Attest for uførhet som følge av hørsels
tap

Ref. skriv av 28/41965 fra Sosial
departementet som svar på forbun
dets brev av 7/12 1962, der vi ba
om at det måtte utarbeides en nøy
aktigere definisjon vedr. de krav
som måtte oppfylles for å oppnå at
test for uførhet p.g.a. hørselstap.
Departementet har innhentet ut
talelser fra overlege Fabritius, pro
fessor Opheim, dr. Quist-Hanssen,
RT.V.'s hovedlege dr. Linneberg og
fra Helsedirektoratet.

Vedtak: A.U. sier seg tilfreds med
den uttalelse som foreligger. Den
stensileres og sendes til landsstyrets
medlemmer og foreningsformennene.
Orientering tas inn i Tegn og Tale.

Førerkort for døve
Ref. skriv fra Vegdirektoratet, dat.

10/5 1965, der det på spørsmål fra
Landsforbundet meddeles at døve
som har førerkort for lett motorsyk
kel ikke kan medta en ekstra person
på sykkelen. Samtidig meddeles at
helsedirektøren regner med å kunne
legge fram et forslag om førerkort
ordningen for' bl. a. døve med det
første.

Vedtak: Man tilskriver Vegdirek
toratet og ber om å få anledning til
å kommentere nevnte forslag før
det kommer fram til godkjenning.

Tegnspråk-kurser
Man drøftet hvorledes man kunne

hjelpe de foreninger som har planer
om å lage begynnerkurser i tegn
språk.

Vedtak: Man anmoder et utvalg
bestående av Karsten Samuelsen,
Tormod og Lillemor Ropeid om å
utarbeide en kursplan, delvis bygd
på grunnlag av de erfaringer man har
høstet ved tidligere kurs i Stavanger.
Planen bør omfatte 10-15 timer.

8

Økonomien for X. Nordiske Døve
kongress

Det ble referert at Sosialdeparte
mentet yter kr. 25.000.- og Horda
land fylke kr. 7.500.- til delvis dek
ning av kongressens budsjetterte
underskudd. Bergen by har' avslått
henvendelsen om å yte kr. 7.500.-,
men har imøtekommet anmodningen
om å stå som vertskap ved en enkel
velkomst med servering i Håkons
hallen.

Møte i TV-utvalget'
Breiteig ga en kort rapport fra sin

deltakelse i TV-utvalgets møte i
Oslo 18. mai. Bl. a. hadde utvalget
ytret en viss overraskelse over den
delvis negative tone det mente å
merke i en, del av TV-kritikkene i
Tegn og Tale. Breiteig lovet å bringe
TV-utvalgets synspunkter i dette
spørsmålet til redaktørens kunn
skap, men understrekte ellers at
landsstyret prøver å stille redaktøren
mest mulig fritt i hva han skriver.
Redaktøren bør, når han gir ut
trykk for rent personlige meninger,
skrive under eget navn, hadde Brei
teig nevnt i TV-utvalget.

Døves Dag 1965
Ohna refererte hva som på lands

styremøtet i februar 1965 var ved
tatt om gjennomføringen av Døves
Dag 1965. I samsvar med dette er
foreningene anmodet om å arrangere
hyggelige fester med god underhold~

ning for medlemmer med familie og
venner. Etter planene skulle så den
store programposten utad dette året
være et TV-program om tegnspråket
med Albert Breiteig som program
leder. Av Fjernsynet var dette pro
gram satt opp til fredag 24. septem
ber, men omkring 1. september kom
det melding om at programmet
p.g.a. produksjonstekniske vansker
ikke kunne vises før etter nyttår.

Vedtak: A.U. mener at man under
de foreliggende omstendigheter får
gjennomføre Døves Dag uten store

propagandamessige arrangements
dette året. Når det gjelder slike til
tak vil jo fjernsynsprogrammet
komme utpå vinteren, og i tillegg til
dette arbeider man med å få vist
skuespillet «Maskerade» i Oslo og
Stavanger.

Døves Volvolotteri 1965
Breiteig meddelte at man nå pas

serte kr. 300.000.- i loddsalg, hvilket
er kr. 100.000.- etter planen. Selv
om det har vært dårlig vær i øst
lands-området denne sommeren, sy
nes likevel innsatsen å være noe
slappere enn tidligere Lflere distrik
ter, og Breiteig hadde planer om å
gjennomføre en reise fra Oslo rundt
Sørlandet til Stavanger i uken fra
26/9 til 3/10.

Vedtak: A.U. synes det er viktig
Breiteig gjennomfører den planlagte
reise.

Loddsalget i Oslo
Ref. kopi av brev, dat. 14/9 1965

fra De Døves Forening, Oslo, til
Døves Sportsklubb, Oslo, i anled
ning av at klubben har meddelt
foreningen at den straks vil sette i
gang med salg av 5.000 lodd i Oslo
Idrettskrets' lotteri. Foreningen har
bedt klubben om å vente med å
begynne salget for dette lotteri til
etter 15/12 1965 da trekningen... i
Døves Volvolotteri 1965 finner sted.

Vedtak: Man tilskriver Norges
Døve-Idrettsforbund og henviser til
den bestående avtale mellom dette
forbund og Landsforbundet. Man
finner Døves Sportsklubbs handle
måte i strid med avtalens ånd, og
ber N.D.I. om straks å ta kontakt
med sportsklubben for å få utsatt
dens salg av lodder for Oslo Idretts
krets.

Opplysningsarbeidet
Man behandlet rapport fra for

bundets opplysningsutvalg ved Thor
Gisholt, der konkrete planer forelig
ger for 1 års opplysningsvirksomhet
med foredrag, sammen med et bud
sjett for denne virksomheten.

Vedtak: A.U. finner rapporten
grei. Breiteig konfererer med skole
styrer Sæbø om den i Oslo og der
etter med Gisholt i Skien under sin
forestående reise, hvoretter søknad
snarest mulig sendes til Kirke- og
undervisningsdepartementet.

Filmutvalgets arbeid
Breiteig ga rapport om sin kon

takt med filmkomiteen under sitt
besøk i Oslo (ferie) lørdag 4/9 og sitt
besøk i Statens Filmsentral sammen



Salget av «Døves Jul» 1964

Bergen o ••••••••••••••••••••

Oslo '" .
Skien-Telemark .
Stavanger o ., ••••••••••••••••••••

Drammen o ••••••••• o •••••••••••

Trondheim .
Helgeland o·••••

Vestfold .
Haugesund .
Narvik .
Harstad o •••••

Innherred , '" .
Østfold .
Møre og Romsdal .
Hamar .
Aust-Agder ',' .
Kristiansand ' .
Salten .

Med vennlig hilsen
Eilif Ohna

Vi ber foreningene sende inn sine
bestillinger så snart som mulig, og
håper på en enda bedre innsats enn
i fjor.

Neste landsstyremøte
A.U. berammer landsstyremøte til

Bergen 20. og 21. november 1965.

om å undersøke mulighetene for å
få i stand et Nordvisjonsprogram
med døve og blinde, slik at dette pro
grammet kan bli en effektiv støtte
for et innsamlingsarbeid til inntekt
for de nordiske døveforbunds virk
somhet. Breiteig meddelte at rap
porter fra Tresselt fortalte at han er
i kontakt med norsk TV, som er
meget interessert i tanken.

Vedtak: Så snart mere konkrete
opplysninger foreligger, sender Brei
teig en rapport til S.O.'s medlemmer
og til landsstyrets medlemmer.

Til forbundet kr. 5.682.07 og til fore
ningene kr. 2.841.03.

Når vi deler foreningenes andel kr.
2.841.03 med det antall hefter fore
ningene har solgt, nemlig 12.551, får
vi fram kr. 0,22636. Dette er altså
hva foreningene får for hvert solgt
hefte. Dermed framkommer neden
stående oppstilling over salget i fjor
og hvorledes overskuddet fordeler
seg på foreningene:

Antall Andel i
hefter overskudd
4.102 kr. 928,53
1.680 » 380,28
1.000 » 226,36

930 » 210.51
700 » 158.45'
642 » 145.32
610 » 138.08
500 » 113.18
500 » 113.18
471 » 106.62
360 » 81.49
250 » 56.59
230 » 52.06
216 » 48.89
150 » 33.95
100 » 22.64

80 » 18.10
30» 6.80

12.551 kr. 2.841.03
Foreningene får sin andel av overskuddet tilsendt i disse dager.

DØVES JUL 1965
Landsstyret har besluttet å la

trykke samme opplag som i fjor,
nemlig 15.000 hefter. De foreligger
ferdig til utsendelse fra forbunds
kontoret omkring 1. oktober.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Først nå har vi fått innbetalt
siste oppgjør fra døveforeningene for
salget av Døves Jul i fjor. I følge det
avsluttede regnskapet er det i alt
solgt 14.790 hefter, hvorav forbundet
gjennom sin annonsesamler i Oslo
har solgt 2.239 hefter. Resten, 12.551
hefter, er solgt av foreningene.

Netto-overskuddet av salget i fjor
ble kr. 8.523.10, som i samsvar med
tidligere praksis er fordelt slik:

Innsamlingsaksjon på nordisk basis
Ohna refererte kort den innsam

lingsaksjon på nordisk basis som
S.O. under kongressen vedtok å
prøve å få i gang. PR-mannen Egil
Tresselt er etter S.O.'s ønske bedt

Tolkehonorar fra trygdekassene
Ref. skriv fra Bergen Døvefore

ning av 16/6 1965 der foreningen
forteller at den har fått avslag på
en søknad om Bergen Trygdekasse
vil yte tilskudd til tolkehjelp for
døve som søker lege og sykehus.
Foreningen ber forbundet undersøke
hvordan man på rette hold i depar
tementet ser på denne sak.

Vedtak: Breiteig oppsøker Riks
trygdeverket og forelegger saken der.

Ungdomsutvalget
Man har drøftet den beklagelige

mangel på virksomhet i ungdomsut
valget.

Vedtak: Forbundskontoret får frie
hender til å arbeide med denne sa
ken og holder landsstyret orientert
om de tiltak som treffes.

Hedersmedaljen
Ref. skriv fra Hedersmedaljeko

miteenmed spørsmål om utdeling
av medaljen evt. kan skje under
landsmøtet i Drammen i 1966.

Vedtak: Man underretter komi
teen om at møtet i Drammen er et
vanlig landsmøte og at utdeling av
medaljen finner sted der, dersom
komiteen har forslag å fremme på
kandidater som landsstyret god
kjenner. Man ber videre komiteen
om å komme med sin mening om
hvordan man i praksis skal følge
den bestemmelse som ble tatt på
landsmøtet 1964 om at hedersme
daljen i spesielle tilfelle kan utdeles
post mortem.

Ohnas besøk i Danmark
Ohna meddelte at han fra Dan

mark har fått innbydelse til å holde
foredrag i noen av foreningene i det
danske døveforbund om organisa
sjonsarbeidet blant voksne døve i
Norge. Han har akseptert innbydel
sen og blir.i Danmark fra 23. til 30.
oktober. På tilbakereisen besøker
han Aust-Agder kr. Døveforening.

Ohnas Nord-Norge-reise
Ohna ga en kort orientering om

sin reise i juni og sa at han har skre
vet en rapport om reisen.

Vedtak: Rapporten sendes på
omgang til landsstyrets medlemmer
og drøftes nærmere på førstkom
mende landsstyremøte.

Skoleleiren 1965
Breiteig meddelte at sko'leleiren

1965 var vellykket gjennomført i ti
den 9.-14. juni 1965. Etter at de 2
yrkesskoler har ytet sine refusjoner
blir leirens nettounderskudd ca. kr.
1.300.-, som dekkes av Landsfor
bundet.

med Trollbu onsdag 8/9, og han
viste ellers til den stensilerte rapport
som forelå om de synspunkter film
utvalgets medlemmer nå var kom
met fram til.

Vedtak: A.U. sier seg enig i ut
valgets konklusjon og ber om at all
mulig fart settes til på den i rap
porten nevnte undersøkelse.

9



DØVES VOLVOLOTTERI 1965:

Bedre - men langt igjen
Bergen øker ledelsen

Møre og Romsdal .
Haugesund .
Narvik .
Helgeland .
Harstad .
Vestfold .

1.700
1.450
1.400
1.250

800
500

Oppgjørene for solgte lodder har
vist pen stigning for de fleste fore
ningers vedkommende den siste ti
den - det må vi si- men resultatet
er likevel langt fra tilfredsstillende.
Situasjonen ser meget alvorlig ut.
Pr. 27. september var det ikke kom
met oppgjør for halvparten av de
660.000 loddene. Og så kan leserne
tenke over om det er noen mulighet
for å få solgt 350.000 lodd på 212
måned ...

En ting som tydelig viser hvor
dårlig det fremdeles står til: Lotteri
sjefen har tidligere satt som en
absolutt betingelse at det må selges
minst 200 lodd ved hver bil pr. dag.
Se på oversikten pr. 27/9, og regn
litt. Vi vet at i hvert fall Oslo,
Bergen, Trondheim, Stavanger og
Drammen har hatt bil i den siste
tiden (siden forrige rapport, pr. 2.
september). Disse foreningene har
hatt et gjennomsnittlig salg pr. dag
slik:

Bergen .... 452 lodd pr. dag
Drammen .. 240 -)}-
Trondheim.. 236 -)}-
Stavanger .. 228 -)}-
Oslo 162 -)}-

Dette er foreningenes total-salg pr.
dag, altså salg ved bilen og salg av
alle enkeltpersoner tilsammen. Dette
vil si at det bare er Bergen som bruker
lotteribilen noenlunde tilfredsstillen
de, og faktisk er dette skremmende
tall når en tenker på hva lotteri
sjefen har satt som betingelse for å
få ha bil.

Stillingen pr. 27. september:

1. Bergen. . . . . . . . . .. 48.400
2. Stavanger . . . . . . .. 34.150
3. Vestfold 31.650
4. Oslo. . . . . . . . . . . .. 26.050
5. Innherred .... . . .. 21.550
6. Hamar. . . . . . . . . .. 21.350
7. Drammen. . . . . . .. 21.000
8. Skien-Telemark .. 20.600
9. Trondheim 18.400

10. Haugesund. . . . . .. 18.050
11. Møre og Romsdal.. 12.200
12. Kristiansand ..... 12.150
13. Østfold. . . . . . . . . .. 12.000
14. Helgeland. . . . . . . . 3.750
15. Harstad. . . . . . . . . . 1.700
16. Narvik. . . . . . . . . . . 1.400

Sum 304.400
Bergenserne er beundringsverdige,

skriver lotterisjefen. Jevnt og sik
kert som klokken kommer rappor
tene hver mandag fra Guttorm
Karlsen & Co., og det er tydelig at
Bergen tar sikte på å komme over
80.000 denne gangen. Vestfold har
ikke hatt bil på en stund, men kom
mer nok sterkere igjen på salgsbaro
meteret om en uke eller to.

Innbetalingene i løpet av de siste
25 dagene fordeler seg slik:

Bergen 11.300
Drammen 6.000
Trondheim. . . . . . . . . . .. 5.900
Stavanger. . . . . . . . . . .. 5.700
Oslo 4.050
Skien-Telemark. . . . . .. 4.000
Hamar 2.950

Intet innbetalt fra Østfold, Kris
tiansand og Innherred.
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Inger Johanne Olsen og Sverre
Johansen, som giftet seg 3. septem
ber.

FØDT
Vi fikk en pike på Døves Dag, 26.

september.
Gurid og Odd Danielsen.

FØDT
Inger Marie fikk en søster 30/9.

Gerd og Karl Gunnar.

70 AR
Thoralf Strømme, Colletsgate 84,

Oslo 4, fyller 70 år 29. oktober.
Vi gratulerer med dagen.

KaJe.

Plastikkskinn og Porteføljeskinn i
forskjellige farger. Tilbud og prøver
sendes på forlangende.

Marcus & Ewald Omdahl Lærfabrikker
Drammen

Støtt Døvesaken !

10

Philips høreapparater
føres og kan prøves hos meg

L. Jahn-Larsen
ELEKTRISK & RADIO

Drammen

Tangen Metalstøperi
Utfører:
ST0PEGODS I BRONSE
R0DGODS OG MESSING
Oslokontor: Kr. Augustgt. 7 b - OSLO
Telefon: 202727



NYTT FRA FORENINGENE'

DRAMMEN TOK LEDELSEN OM POKALEN

Endelig vann på «Skogheim»

Bridge Uddevalla-Drammen

Da Røyken kommune i den videre ut
bygging av vannverket hadde ført vannet
fram til Gjerdal, sto det igjen for feriehjem
met og andre hytter i nabolaget å «ordne
opp» den siste etappen, fra vannverkets
hovedledning opp til hyttene. Og straks
etter sommerferiens slutt i år fikk hyttene
endelig vann.

Det er selvsagt stor glede blant de døve
i Drammen over at godt vann fra vann
verket nå er å få på feriehjemmet. Før var
vannforsyningen på feriehjemmet et stort
problem. Og som en midlertidig ordning,
i ·påvente av vann fra det kommunale vann
verk, gikk vi så til støping aven cisterne
(sementkum) på 15 tusen liter, som samlet
opp regnvann fra hyttetak og bekker som

I henhold til avtale inngått under Dram
men Døves' Bridgeklubbs 10 års jubileums
turnering i januar, ble vennskapskampen be
rammet til 18.-19. september i Uddevalla.
Og i 3 privatbiler suste vi drammensere i
årle morgenti mer nedover Europavei 18 og

6 til Uddevalla.
Vel fremme, ble vi overrasket over at

døveforeningen der har skaffet seg eget
lokale. Den holder til i en kjeller i et bolig
bygg på en høyde noen minutters bilkjø
ring fra sentrum. lokalet er på ca. 60 m2 •

Med oppfinnsomhet har de fått til et bra
sted der. TV-apparat står der også. Det var
tydeUg å se at Uddevallas døve er stolte og
glade for å ha eget lokale.

I dette lokalet fant vennskapskampene i
bridge sted og ble spilt etter Howell-sy
stemet. Om kvelden lørdag kom vi sammen
igjen til hyggelig samvær. Ja, la oss benytte
ungareren Zoltan Bazso som et barometer
på hvordan stemningen var der. Han hadde
etter .at vi var servert kaker og kaffe og pre-'
mieutdelingen var unnagjort, tatt påsegsin
popUnsfrakk og skulle til å gå ut på danse
moro i byen. Men først ville han se hvordan
det gikk her. Og sUk som vi hygget oss,
med lek, taler og tryllekunster, ble Zoltan
værende med frakken på hele tiden (ja,.
han tok del i leken med frakk på) inntil vi
brøt opp ved 0.30-tiden om natten. Så jeg
tror da at vi kan si at barometeret, Zoltan
Bazso, viste at stemningen var på topp hele

tiden.

rant nedover fjellsiden i nærheten etter
regnvær. Denne midlertidige ordningen kom
godt med, selvom vi av og til måtte utvise
forsiktighet med vannforbruket.

I sin tid var vannsaken på feriehjemmet
gjenstand for meget hodebry. Man var
sterkt inne på tanken om at det skulle bores
etter vann. Men man var samtidig klar over
den store risik?en i dette. Og etter en
utredning fra en statsgeolog, som så på
forholdene omkring feriehjemmet og etter
råd fra formannen i hytteeierforeningen,
som selv er ingeniør, har man latt være å
bore etter vann, som heller ingen andre i
Gjerdal har gjort.

Vi får være glade for at dette hodebryet
med vannsaken nå hører fortiden til. R.W.

Til våren kommer Uddevalla til Drammen
på gjenvisitt, og det ser vi fram til med
glede.

RW.
Resultat fra vennskapskampen Uddevalla
Drammen:
1. W. Dahlberg-K. Weden, U. 130
2. Knut Smedsgård-R. Woll, D. . 129
3. R. Hansen - Z. Bazso, D. 127
4. L. Kroon - R. Bystrom, U 123
5. F. Johansen - Kåre Smedsgård, D.. 117
6. R. Fauske - S. Møller, D 106
7. R. Bre'nden - B. Gunnerud, D 105
8. S. J. Svensson - F. Dahl berg, U. 91
9. Enar Olsson - M. Johansson, U. .. 83

10. K. Kjeldsen - K. Danielsen, D. ... 69
I kampen om pokalen, som avgjøres neste

gang klubbene møtes, leder Drammen med
sine 3 beste par med 371 poeng, mot Udde
valla med 344 poeng.

Valgmøte i Drammen
I anledning det forestående Stortings

valg, fant Ungdomsklubben på å få i stand
et valgmøte. Dette møtet fant sted på kafe
«Vuffy», fredag 3. september. Og det kom
21 unge døve.

Det kom representanter fra Arbeidernes
Ungdomsfylking og Unge Høyre, henholds
vis ved Knut Jagland og Knut Andersen.
Det hele varte i en time og begynte med

foredrag av disse to representanter etter
tur, og så Utt duell mellom dem og til slutt
besvarte de spørsmål fra unge døve. Noen
døve benyttet anledningen til å spørre.
Spesielt var viseformann Jorunn Johnsen
(som ledet møtet i formannens fravær
p.g.a. skiftarbeid) flink til å gjøre disse poU
tikerne oppmerksom på forholdene ved
våre døveskoler; at det ikke er bygget noen
ny døveskole på 140 år og at 3 av våre døve
skoler er ned lagte vanførehjem, lærerskole
og hotell. Og den nye planen om yrkes
skole for døve i Bergen synes det å ha vært
bare snakk om.

Vi merket oss at representanten fra Unge
Høyre gjorde fUttige notater. Og i arbeider
partiavisen Fremtiden fant vi følgende notis:

Hyggelig og nyttig valgmøte med døve
Ikke alle valgmøter er Uke hyggelige.

Den hyggeligste opplevelse hittil i valg
kampen var undertegnedes møte med med
lemmer i De døves fritidsklubb i Drammen.
Blide positive mennesker, vitebegjærlige og
åpne for kontakt med de politiske partier.
De felte ingen hard dom over politikerne,
skjønt de kunne kanskje ha sine grunner til
det. Deres spesielle problemer har krav på
større oppmerksomhet og forståelse i den
stortingsperioden vi nå går inn i.

Som tolk fungerte Reidar Brenden.
R.W.

Ungdom til fots
Det tegnet seg en lang liste til den aller

første fottur som Ungdomsklubben skulle
arrangere, søndag 5. september. Men da
søndagen opprant, og vi sto og ventet på
Konnerud-bussen, var vi bare 4. Årsaken
til det store frafall var at lørdag, dagen før,
var det idrettsstevne i Oslo mellom Trond
heim og Oslo, med etterfølgende fest om
kvelden som trakk nesten all d'øv ungdom
fra Drammen inn til hovedstaden. Og når de
så kom hjem kl. 1/23 med siste tog om nat
ten, måtte reaksjonen bli slik at de fleste
ga opp'fotturen.

Men disse fire møtte tross alt opp til
turen. Ennå har vi «vikinger» blant oss!
Vel, vi var enige om at det ikke kunne bli
tale om å gi opp turen fordi vi bare var fire:
Jorun Johnsen, Karl Kjeldsen, Reidar Øver
land og jeg. Med buss kom vi opp til Konne
rud. Og på Strømsgodset Idrettsforenings
hytte studerte vi kartet. Planen var at vi
skulle gå til Vestfossen, en distanse på ca.
18 km. Etter å ha forvisset oss hos den
hyggelige verten på hytta om at løypa var
godt oppmerket og at det var lett å ta seg
fram til Vestfossen, bega vi oss ut i skogen.
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Det var litt tåke og av og til småregn.

Men det var noe eget i naturen i slikt vær,
som vi så «sugde» i oss. Og humøret var

på topp. Vi fulgte en kjørevei opp til Bremse

vann, som snart er ferdigbygd som drikke
vannreservoar for folk på Konnerud. I en

vik ved dette vannet kom vi over en flokk

villender. Parvis svømte de omkring og
ante fred og ingen fare. Men nå ble de vår

fremmede vesener i nærheten, og de lettet

og for avsted over vannet. Fra Bremsevann

fulgte vi en stigende sti oppover Bremseåsen
og kom til et lite bevertningssted, Kikut.

Det hadde begynt å regne, men heldigvis
øynet vi 2 karer som drev med utvidelses

arbeider der. Og vi fikk lov å komme inn og
spise nisten vår. Så godt det var å ha tak

over hodet og spise og hvile «undersåttene»
våre i regnværet, selv om høvelflisen lå

strødd rundt omkring oss på bord og golv.
Fra Kikut var terrenget noe kupert, og vi

måtte bruke «høye» ben for å komme over

stokker, stein og forgreninger fra trærnes
røtter. Og over bekker og myr var det lagt

stokker som vi balanserte over. At det ikke
var greitt med halvlange gummistøvler, fikk

Jorunn og Karl erfare, for da de mistet ba
lansen fikk de kjenne skvulp i støvlene. Det

ble å ta av støvlene og tømme ut innholdet.
Myrhull forekommer der en minst venter

det. Det fikk Reidar erfare, for han kom til
å trå hele det ene benet opp til hoften ned

i et, som han sa, usyn Iig myrh uIl. Og sån n
som det sugde sterkt da han dro benet opp.

Tåken var så tett at vi kunne bare se litt
av de vakre vannene som vi passerte. På

utsiktspunktene Vestknappen og Sirikirke,
særlig den siste, er utsikten strålende i
klarvær. På Sirikirke, som er høyeste fjell

topp her omkring, tok vi rast og spiste
resten av nisten vår. Det er underlig at det
heter Sirikirke, for det er ingen kirke her

elle'r i nærheten og heller ikke har det vært'
noen kirke før i tiden, såvidt jeg vet.

Men jeg synes det er et pent navn på fjell
toppen. Mens vi rastet på Sirikirke, hørte

Reidar og Karl flydur. Dette var forbausen
de, for det var tåke og siktbarheten bare

100 m. Og neste dag meddelte avisene om

et privatfly, ført aven Hokksund-tannlege,
som var styrtet ned i Fiskum, og flyveren

omkom. Tidspunktet for ulykken var slik
at det var sannsynlig at flyduren som vi

hørte skrev seg fra det samme flyet.

Straks vi begynte nedturen til Vestfossen
fra Siri kirke, fikk jeg helt plutselig store

smerter i venstre kne. Så det ble å hinke

resten av turen til Vestfossen. Vi tok det

med ro på nedturen og ga oss tid til å spise
blåbær, tyttebær og ville bringebær. Da vi

omsider kom fram til Vestfossen, hadde vi
brukt 6 timer på den 18 km lange turen fra

Konnerud. Aldri har jeg gått en så lang tur,
sa Reidar. Karl ønsket ,en ny tur. Vi syntes

det var en hyggelig tur, selv om været ikke

var det aller beste.
R.W.

Program for Drammen

Sø. 24. oktober.

Sø. 31. oktober. Film.
Sø. 7. november.
Sø. 14. november. Foredrag.

Sø. 21. november. Arsmøte.
Sø. 28. november.

Alle sammenkomstene skal være på

«Melkebaren».
Ungdomsgruppen har sine møter på fre

dager på kafe «Vuffy».

Program for
Skien-Telemark

Torsdag 14. oktober kl. 18.30: I kafe Wil

liams, Porsgrunn.
Lørdag 30. oktober kl. 18.30: Høstfest i

Indremisjonsheimen, Skien.

Torsdag 18. november kl. 18.30: I kafe
Williams, Porsgrunn.

Torsdag 9. desember kl. 18.30: I Indremi
sjonsheimen, Skien.

Lørdag 8. januar: Julefest i Porsgrunn.

Program for Bergen
18/10, rna: Ungdomsklubben.
19/10, ti: Dameklubben.

21/10, to: Menighetsaften i foreningen.
25/10, ma: Ungdomsklubben filmaften.

26/10, ti: Misjonsforeningen. (Døvefore-
ningens lokale bortleid.)

28/10, to: Foredrag og film om FN (i for

bindelse med FN-dagen).

30/10, lø: Døves Idrettsklubbs 60 års fest
i Chianti's selskapslokaler kl. 18.30. Kr.

35.- pr. person, ektepar kr. 60.-.
1/11, rna: Ungdomsklubben styremøte kl.

18 på kontoret. Ungdomsklubben kl. 20.
2/11, ti: Dameklu bben.
3/11, on: Døveforen ingen, styremøte kl.

19.30 på kontoret.
4/11, to: Filmaften ved Opplysningskomi

teen.
7/11, sø: Idrettsklubben marsjkonkurranse

Fanahallen - hytta.
8/11, rna: Idrettsklubben styremøte kl. 19

på kontoret. Ungdomsklubben kl. 20.

Til Vestfold Døveforening
Det var så hyggelig på høstfesten for døve

lørdag 11/9 1965 på døvehytta «Skogstua»

for de 6 jubilanter som var innbudt.
Og de fikk morsomme gaver i anledning

sine runde år. Hjertelig takk til formann
fru Larsen og kasserer Melgaard, og alle

som gjorde festen så hyggelig for oss.
2 jubilanter.

PETRA SOLHEIM
Petra Solheim, Hyen i Nordfjord,

er plutselig avgått ved døden'. Hun
var i høy alder, men døden kom
likevel helt uventet. Vi lyser fred
over hennes minne.

skal arrangeres av DØVES UNGDOMS
KLU8B i De Døves Forening's lokale i Oslo

6. november kl. 18.00.
Godt program. - Smørbrød, kaker, kaffe
og brus fåes kjøpt. 3 underholdningsfilmer
blir framvist. Leikekonkurranser. Sketsj.
IS-TEA selges. Dans. Musikk. Jenka.
Nattsuppe fåes kjøpt kl. 24.00.
Alle, både eldre og yngre, er hjertelig

velkommen! Entre kr. 5.-
Arr.: Døves Ungdomsklubb

N1\r De allikevel skal
spise aqurk, gni do
ansiktel Deres inn
mro et stykke av den.
Det er meget forfrisk
ende ocj tordnver
trettheten.

N&r De allikevel g1\rom
vinteren, bruk rag~sok
ker. De masserer røtte·
ne p1\ en ideal m1\te.
Resultat: Varme og
sterke føtter.

DETTE GJfrR' DE OG DERFOR..••
~=-_~_---, GODE R D FOR HVER DAG. r-----=---::--........

/~t ~~
~.~\l

V
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Norges Døve-Idrettsforbund: Form. B. Kjølleberg, Solberglivn. 102 a, Bryn
Redaktør: Tore Christiansen, Sandum, Tromøy, Arendal.

11.36
10.15

9.28
9.22
7.82
7.72

o SLO

25/9: Fri-idrettsstevne på Bislett,
arr. av BUL. For annen gang i år
løp han 3000 m hinder, og forbedret
seg kraftig fra første gang med 23.8
sek. ned til fine 9.37.6, bare 18.6 sek.
fra hans egen verdensrekord.- Bjarne
Gunnerud var også med, denne gang
i høyde, res. 1.75.

Dessverre ga jeg Endre Grytnes
100 poeng for lite ved omregning av
hans 10-kamprekord etter den nye
poengtabellen. Rekorden skal lyde
på 5365 poeng.

J eg beklager feilen. Red.

Rettelse, fO-kamp

R. Brenden
i storform

1110: Avslutningsstevne på Bis
lett, arr. av Oslo Fri-Idrettskrets.
Reidar Brenden forsøkte seg for
første gang i år på 5000 m, og tiden
ble gode 15.29.4. (Dette ga 777 po
eng, og Oslo passerte dermed 14.000.)
Og Bjarne Gunnerud, i godt humør,
satte ny pers. rek. på 200 m med
1/10 sek. til 23.7.

4. A. Vangen 1.35
5. B. Bekkevold 1.35
6. E. Eriksen 1.30

Diskos (senior)
1. B. Bekkevold 24.82
2. E. Eriksen. . . . . . . . . . . . .. 21.87
3. T. Gunnarrud. . . . . . . .. .. 21.71
4. Jan Refsahl 20.32
5. A. Olsen. .. . . . . . . . . . . .. 18.99
6. A. Vangen 11.69

Alle res. på 60 m er under gjel
dende klubbrek. (A. Vangen 8.5 sek.),
men resultatene er høyst uoffisielle.
Under Per Byvold og Johnny's fra
vær ble det duket for mange mor
somme dueller, hvor overraskelsene
kom slag i slag, og favorittene fikk
juling. Det var bare i 60 m og kule
at tipsene slo til. Det ble vist idretts
glede og -humør som en sjelden ser
under tevlinger, og hvor en ikke
kunne se forskjell på vinner og
taper, nesten. Slik skal det være.
Deltakerne var selv dommere, med
Einar Jacobsen som overdommer.

Jo-ol.

KLUBBMESTERSKAP
Hamar DIL arrangerte klubb

mesterskap i fri-idrett for første gang
lørdag 25/9 på Hamar stadion.

Deltakelsen ble mindre enn ven
tet, men jeg tror de andre som ikke
kom, angret på det, for det ble mange
spennende og morsomme dueller,
samt overraskelser.

Resultatene ble:
60 m

1. Arne Olsen. . . . . . . . . . . . . .. 7.6
(dømt først i mål)

2. Erling Eriksen. . . . . . . . . . .. 7.6
3. Bjørn Bekkevold . . . . . . . . .. 7.7
4. T. Gunnarrud 7.7
5. A. Vangen 8.1
6. Jan Refsahl. . . . . . . . . . . . .. 8.2

Lengde
1. Arne Olsen . . . . . . . . . . . . .. 5.29
2. Erling Eriksen . . . . . . . . . .. 5.20
3. T. Gunnarrud . . . . . . . . . . .. 5.07
4. B. Bekkevold 5.00
5. Jan Refsahl 4.76
6. A. Vangen 4.48

Kule (5.5 kg)
1. B. Bekkevold .
2. T. Gunnarrud . " .. " .
3. E. Eriksen .
4. Jan Refsahl .
5. A. Vangen .
6. A. Olsen .

Høyde
1. T. Gunnarrud. . . . . . . . . . .. 1.50
2. Arne Olsen. . . . . . . . . . . . .. 1.45
3. Jan Refsahl 1.40

2. dag: 110 m hekk 17.5, diskos
27.36, stav 2.28, spyd 49.15 og 1500
m 4.35.1. Samlet poengsum 5255.
(Først oppgitt feil, 5176 poeng.)Ny
pers. rek. for ham i 110 m hekk og
spyd, og årsbeste på 100 m, 400 m,
kule, høyde og stav.

Selv om serien var jevn og fin,
var J. Olsen ikke helt fornøyd, men
bedre lykke neste gang! Været var
grått og surt, mens forholdene stort
sett var bra 2. dag, da man begynte
kl. 10 om formiddagen. Hans gamle
pers. var på 4.115 fra 1962. En for
bedring på over 1000 poeng.

Oppm. for Hamar.

bare 110 poeng fra Grytnes' rekord

Fantastisk ti-kamp

av J. Olsen

Endre Grytnes' 10-kamprekord
var i fare under KM i lO-kamp på
Sentralidrettsplassen, Elverum, 25.
26. september, arr. av Rena IL og
Elverum lærerskoles IL.

Johnny Olsen endte på 5255
poeng, bare 110 poeng bak rekorden,
etter en jevn og bra serie, med stav
og diskos som dårligste øvelser. Her
hadde Olsen uflaks, i og med at han
kastet langt under vanlig i diskos,
samt at han fikk oppgitt feil poeng
sum etter 9 øvelser, før 1500 m. Han
måtte løpe på 4.25.0 for å kunne
ta rekorden, og det var for hardt for
ham i hans nåværende form. Dob
belt ergerlig var det at han bare
behøvde å løpe 1.5 sek. bedre (ca.
4.33.5 min.) hvis poengsummen etter
9 øvelser hadde vært riktig. I diskos
ble det gjentakelse fra 5-kampen i
vår, på samme bane.

Resultatene første dag: 100 m
12.2, lengde 5.80, kule 10.66, høyde
1.62, 400 m 54.3.

HAMAR

Ottestad IL arrangerte trenings
stevne med innlagt KM på 10.000 m
onsdag 22/9 på Ottestad stadion.

Resultater: 200 m Johnny Olsen
25.1 sek. (årsbeste). 1500 m A.
Vangen 4.35.1. Her brøt J. Olsen
løpet. I kule støtte J. Olsen 9.90.

Det var fremdeles litt liv i Hamar
DIL på slutten av sesongen. Noen
av guttene prøver å holde formen,
som ikke er lett å holde, siden for
kjølelse stadig er på lur. Likevel,
med litt flaks kan klubbrekorden på
1500 m fremdeles forbedres.
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TERMOSTATER

MALEAPPARATER

REGISTRERPAPIR

Solberg & Andersen A.s
Hansteensgt. 5 - OSLO - Telefon 441985

Sørbye & Skattum
POSEFABRIKK - PAPIR EN GROS

PAPIRINDUSTRI

OSLO

Andersen & Bakke
ENTREPRENØRFORRETNING

Nedre Langgate 20
TØNSBERG

Narvik Sparebank
NARVIK

Polarsirkelen
Høyfjellshotell

Lønsdal

Andresen & Halvorsen A.s
MURMESTER & ENTREPRENØR

Bernh. Getzgt. 3 - Oslo 1
Tlf. 332209 - 331365

Arendals Farvehandel
Telefon 22050 - ARENDAL
Innehaver: P. Syrdalens Eftf.
Farvehandel - Parfymeri
Tapet & Linoleum

Kongsberg Sparebank, en god

forbindelse når det gjelder alle

banktjenester i Kongsberg

KONGSBERG SPAREBANK
125 år i byen og distriktets tjeneste

Judolf Torgersen
KIRKENES
Telf. 1251 - Telegramadresse : «ALMAR» - Telex 3791

Skipsekspedisjon. Spedisjon. Havariagent.
Reisekontor.

Agent for: Bennett's Reisebureau A.s og
Scandinavian Airlines System

Tønnevolds Rederi A.s
SKIPSREDERI

TELEGRAMADRESSE: REDERIET - GRIMSTAD



TRONDHEIM
3. Regnskap.
4. Innkomne forslag og saker.
5. Valg.
6. Eventuelt.

Styret.

5. Bjørn Rossland 11.4
6. Per Leif Pedersen 11.5
7. Svein Birkeland 11.7
8. Per Sørensen. . . . . . . . . . . .. 11.8

Anders Haukedalen.

lVy verdensrekord:

Skoleidrett i Skådalen

Oslo Døves Skytterlag
avholder 20 års jubileumsfest i

døveforeningens lokale lørdag 4.
desember.

DM i ,skyting
Ovennevnte døvemesterskap skul

le vært holdt i Oslo 11. september.
Deltakelsen ville blitt meget god,
idet det var anmeldt 20 deltakere
fra 4 døveidrettslag. Arrangements
komiteen hadde lagt ned et meget
godt arbeid, og alt tegnet til at det
skulle bli et vellykket mesterskap.

Men et voldsomt regnvær skapte
store oversvømmelser i Oslo, og det
ble også stor oversvømmelse på
skytebanen hvor DM skulle holdes.
Dette ble derfor utsatt i påvente av
bedre vær. Men fortsatt regnvær

1000 m pr. 1965:
1. Reidar Brenden 2.40.9 (65)
2. Bjørn Myran. . . . . .. 2.44.5 (64)
3. Trygve Gunnarrud . 2.45.5 (65)
4. Lorents Ness. . . . . .. 2.49.5 (60)
5. Kjell Olsen . . . . . . .. 2.50.5 (65)
6. Alfred Vangen ..... 2.52.6 (64)
7. Harald Angeltvedt . 2.54.0 (64)
8. Arne Stenberg ..... 2.59.5 (60)
9. Arne Karlsen . . . . .. 3.01.0 (64)

10. Odd Landehagen .. 3.03.4 (65)
11. Kjell Nysted 3.13.2 (64)
12. Kåre Johansen 3.24.2 (64)

1000 m ble for første gang satt
opp i 1960 ved juniorlandskamp mot
Sverige i Bergen, så resultatene er
få i tallet.

Red.

3000 m pr. 1965:
1. Reidar Brenden 8.34.0 (61)
2. Kåre Smedsgård 9.02.8 (57)
3. Bjørn Myran. . . . .. 9.17.6 (65)
4. Asbjørn Kjøsnes .. 9.20.0 (57)
5. Finn Gjøen 9.20.2 (54)
6. Andreas Ermesjø . 9.34.0 (49)
7. Harald Angeltvedt. 9.44;.0 (58)
8. Lorents Ness.. .. .. 9.53.0 (59)
9. Erik Andresen . . .. 10.00.0 (57)

10. Johannes Samuelsen 10.03.0 (55)
11. Reidar Einemo 10.04.0 (50)
12. Ulrik Sverdrup 10.06.0 (61)
13. Arne Karlsen . . . .. 10.10.0 (65)
14. Henry Lillejord . .. 10.15.8 (59)
15. Alfred Vangen .. .. 10.17.0 (65)
16. Arne Stenberg 10.34.8 (62)
17. Kåre Johansen 11.31.9 (57)

Etterkrigsstatistikk

10.6
10.6
10.7
10.8
10.8
10.8
11.3

10.8
10.8
11.0
11.3

Små gutter:
1. Torkel Hoff .
2. Harald Håverstad .
3. Roald Jespersen .
4. Tore Flidh .

Som alle kanskje vet, har leke
plassen ved Skådalen døveskole si
den krigens slutt vært opptatt av
to tyskerbrakker. Det har fra
skolens side vært arbeidet i ca. 20 år
med å få dis~e brakker fjernet, og
endelig nå i sommer fikk skolen den
gledelige melding at brakkene skulle
rives.

Nå er det blitt stukket ut en ny
leke- og idrettsplass. Når dette leses,
er bulldozere i ferd med å bryte ned
murene, og fylling av plassen håper
vi kan bli gjort i høst.

Den eneste øvelse i idrett som
guttene kunne få konkurrere i, var
60 m løp. Men på grunn av det sure
og kalde været, som det har vært
mer enn nok av i høst, måtte gut
tene løpe omtrent fullt påkledd.

Selvsagt er det mange gode emner
i sprint blant elevene, som nok vil
la høre fra seg når de slutter ved
skolen engang.

Resultatene ble:

Store gutter:
1. Terje Lund 8.9
2. Frode Bjånesøy . . . . . . . . . . 9.0
3. Arvid Høiberg . . . . . . . . . . . 9.4
4. Helge Moberg . . . . . . . . . . . . 9.4
5. Leif Huseth 9.4
6. Jørgen Holden 9.5
7. Reidar Saltnes. . . . . . . . . . . 9.7
8. Kurt Knutsen 9.8
9. Lars Sundet . . . . . . . . . . . .. 10.3

Mellomstore gutter:
1. Finn Bernhoft Storø .
2. Jan Iversen .
3. Svein Micaelsen .
4. Kåre Nerås .
5. Per Tveitnes .
6. Bjørn Stensvold .
7. Olaf Letterud .

A.K.

12/9: Nasjonalt juniorstevne på
Skansemyren, arr. av «Brann». Asle
Karlsen og Pål Kjellid deltok, og væ
ret var ikke godt, bare 8 grader.
Først forsøkte Asle seg på 400 m og
ble klokket inn på 55.7 sek., ny
pers. rek. (i fjor 56.6). Det var hans
første løp i år, han har deltatt lite i
konkurranse i år p.g.a. skolegang.
Pål Kjellid hoppet 5.46 i lengde.

lV. Bjørø.

23/9: Idrettsstevne på Stadion,
arr. av NTH. Jon Pettersen løp
100 ill på 12.6. - Walter Pedersen
hoppet 5.76 m i lengde. Banen var
tung, og været kaldt.

~19i5
OSLO DØVES SKYTTERLAG

avholder årsmøte onsdag 17. no
vember 1965 i døveforeningens bib
liotek kl. 19.30.

Saksliste:
1. Apning.
2. Arsmelding.

BERGEN

16. september på Stadion, arr.
Byåsen. Olaf Garberg var i godt slag
og slengte sleggen i alle kast jevnt
over 50 m. Det ble igjen ny verdens
rekord for døve for ham, på 52:99 m,
før 51.76, altså en framgang på 1.23
m. Dette hadde han ventet på lenge,
men han vil øke ytterligere til 55 m,
nå eller senere.

Bjørn Myran fikk tida 4.17.0 på
1500 m, men han har fremdeles
strekk i beinet siden DM i år.

Alle kast over 50 m

Olaf Garberg
slegge 52.99

•
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19.45.2
19.50.3
20.44.7
21.13.7
21.41.7
22.05.6

SOMMERLEKENE i USA
SVØMMING - herrer:

4 x 200 mfri
1. Ungarn 9.34.5.

verd.rek.

Hamar:

Abonnement:
Bladet utkommer med 21 numre i året,
og abonnementsprisen er:
I Norge kr. 15.- pr. år
I utlandet kr. 17.- pr. år
Betaling forskuddsvis direkte til bladets
adresse, eller til nedenstående kommisjo
nærer:
Oslo:
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Thorbjørn Sander

Mannsverk 61, Bergen
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Postgironr. 13691

((DØV SPORT»

Kr. 35.- pr. person.
Ektepar kr. 60.

Anmeldelse til Sv. Bjørø, Vilh.
Bjerknesvei 68, Bergen, innen 20.
oktober. - Hotell ordnes foruten
bys deltakere, som ønsker det.

Sveriges Dovas Idrottsorganisa
tion har nå begynt utgivelsen av
eget idrettsblad, «Døv Sport». Første
nummer kom ut i september. An
svarshavende redaktør er Sten Ulf
sparre, og redaksjonssekretær er
K. Å. Olsson.

Innholdet i dette første nummer
er meget godt, og det lover meget
bra for de etterfølgende numre. Bla
det er i A5-format og er på 24 sider.

Da det i Sverige er hele 14 døve
idrettslag, var det et sterkt behov
for et eget døveidrettsblad.

Vi vil gratulere SDI med tiltaket
med å gi ut et eget blad og ønske
det god framgang.

Om noen av våre egne døveidretts
lag eller enkeltpersoner skulle ønske
å abonnere på bladet, så er adressen
Box 410, Goteborg 1, Sverige.

Anders Haukedalen.

Olav Vik,
Dronning Astridsgt. 3.

Bergen: Nils Gjerstad,
Fosswinckelsgt. 54.

Trondheim: Halvor Greftegreff,
Lade Alle 70 f.

Stavanger: Aud Berge, Vikedalsgt. 1.
Drammen: Finn Johansen,

Kobbervikhagen 6a.
Henrik Hansen,
Morterudsgt. 24.

Larvik: Alf Melgaard, Nansetgt. 24.

"'----------"

( ~
DØVES IDRETTSKLUBB I

BERGEN

60 år~ !e~t-
lørdag 30. oktober,

kl. 18.30
i Chanti Selskapslokaler

(Busstasjonen)
* * *

SVØMMING - Kvinner:

2. USA 9.56.5
3. Polen 10.01.9
4. Danmark 10.06.2
5. Tyskland 10.20.0
6. Kanada 10.35.0

4 x 100 m medley
1. Polen 4.50.4
2. Ungarn 4.51.5
3. USA '" 4.57.5
4. Tyskland. . . . . . . . . . . . . .. 4.59.3
5. Danmark 5.01.9
6. Kanada 5.09.0

100 mfri
1. Robinson, Kanada 1.12.0

verd.rek.
2. Czerwinska, Polen. . . . . .. 1.12.8
3. Atandenor, Kanada 1.16.8
4. MacKenzie, New Zealand. 1.16.9
5. Marr, Storbritannia 1.17.4
6. Bennett, Kanada 1.19.7

100 m rygg
1. Butler, Storbritannia .... 1.27.5

verd.rek.
2. Koreman, Holland. . . . . .. 1.29.5
3. Penner, Kanada 1.29.8
4. Robinson, Kanada 1.30.0
5. Heavenor, Kanada 1.30.8
6. Stritzke-Hartog, Holland. 1.33.9

100 m butterfly
1. Czerwinska, Polen 1.20.5

verd.rek.
2. Amato, USA 1.28.4
3. Larson, Kanada 1.32.1
4. Kleczka, USA 1.35.1
5. Penner, Kanada 1.43.4
6. Overgaard, USA 1.51.3

200 m bryst
1. Czerwinska, Polen 3.06.2

verd.rek.
2. Amato, USA 3.25.3
3. Kleczka, USA 3.26.2
4. Butler, Storbritannia 3.29.1
5. Lorgie, Tyskland 3.52.7

400 mfri
1. Robinson, Kanada 5.50.2
2. Amato, USA 5.52.9
3. MacKenzie, New Zealand. 6.02.5
4. Marr, Storbritannia 6.16.8
5. Bennett, Kanada , 6.23.3
6. Koleti, Ungarn 6.31.7

4 x 100 mfri
1. Kanada 5.10.7

verd.rek.
2. USA. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.32.8
3. Tyskland 5.56.9

4 x 100 m medley
1. Kanada 6.00.1

verd.rek.
2. USA 6.04.4

2.30.2

2.40.9
2.41.0
2.41.7
2.52.0
2.52.4
2.56.1

2.32.2
2.36.0
2.50.5
2.51.4
2.55.6

4.56.5
4.57.7
5.01.0
5.04.2
5.05.4
5.05.6

gjorde situasjonen på skytebanen
verre, idet oversvømmelsen ødela alle
skyteskivene.

Etter dette, og da skytebanene
nå stenges for sesongen, ble det gitt
opp å arrangere DM-skyting i år.

Men det vil bli søkt om å arran
gere dette døvemesterskap til våren
eller på forsommeren 1966.

Anders Haukedalen.

100 mfri:
1. Wohler, Tyskland 1.01.8

mestersk.rek.
2. Petersen, Danmark 1.02.5
3. Kollar, Ungarn 1.02.6
4. Nagy, Ungarn 1.03.3
5. Goul, USA 1.03.6
6. Sobocinski, Polen 1.03.7

200 m bryst
1. Aubel, Ungarn 2.58.4

mestersk.rek.
2. Vasak, Ungarn 2.58.8
3. Tariczky, Ungarn 3.01.3
4. Didszun, Tyskland 3.02.0
5. Mikasa, USA 3.02.3
6. Sørensen, Danmark. . . 3.02.5

200 m butterfly
1. Savinsky, USA .

verd.rek.
2. Polak, Polen .
3. Petersen, Danmark .
4. Went, Australia .
5. Vasak, Ungarn .
6. Lurwick, USA .

200 m rygg
1. Rutkowski, Polen .
2. Went, Australia .
3. Lindsjo, Sverige .
4. Mikasa, USA .
5. Mackenzie, Kanada .
6. Rybarczyk, Tyskland

400 mfri
1. Petersen, Danmark .
2. Kollar, Ungarn .
3. Polak, Polen .
4. Savinsky, USA .
5. Wohler, Tyskland .
6. Aubel, Ungarn .

1500 mfri
1. Kollar, Ungarn .
2. Aubel, Ungarn .
3. Savinsky, USA .
4. Sobocinski, Polen .
5. Johnson, USA .
6. Loomes, Storbritannia
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KUNDENS TILLIT ER VÅRT MÅL

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 11274
FREDRIKSTAD

Ramberg & Sønner A.s
Næringsmiddelfabrikk

Tlf. 22551 - SKIEN

Magnus Larsen A.s
Etablert 1890

TØNSBERG
Manufaktur - Utstyr

ORAS
OSLO RØRLEGGERBEDRIFT AlS

ø. Slottsgt. 29 - OSLO
Telefon 336890

WILH. WILHELMSEN
o sl o

Centralbord : 42 38 60

Nordlandsbanken

BODØ

Porsgrunns Auto Afs
AUT. FORD-FORHANDLER

Vallermyrene - PORSGRUNN

Steinkjer komme f/.verk
Autorisert installasjonsforretning
Radio- og TV-forhandler
Salg av elektrisk utstyr
Koke- og varmeapparater

Spesialforretningen

Den Røde Mølle
ALT I KOLONIAL

Telefon 25886
TRONDHEIM

H. Skramstad A.s Farveri

DRAMMEN

IHELLE'I
BRØDR. HELLE AlS

KJØTTFORRETNING - PØLSEFABRIKK

Sentralbord 882500
SPYDEBERG - Telefon lokal 184



AfS Graverens Teglverk
Grunnlagt 1852

SANDNES

Kristiansund Fysikalske Institutt
Vanlig fysikalsk behandling

Telefon 2372
KRISTIANSUl\TD N.

RØRHANDEL
ved Busstasjonen - BERGEN

HØYLAND SPAREBANK
SANDNES
Sentralbord 61 060
Mottar innskudd - Bevilger lån

Hauglum· & Sønn
FISKEEKSPORTØRER

Alesund - Telefon 2504

Confectionsfabriken A.s

MOLDE

Nordmøre Meieri
OST - SMØR - MELK

Kristiansund N.
Sentralbord 3440

FIGGJO FAJANSE A.S

FIGGJO

\

Sov behagelig -på

Madrassen
FRA

A.s Industri, Ålesund
Telefon 4151 - Boks 127

TIT pr 1-2

Romsdals Fellesbank A.s
Sentralbord 52211

MOLDE

-,
Døves Trykkeri A.s, Bergen


