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A.s Framnæs Mek. Værksted
SANDEFJORD

SKIPSBYGGERI OG SKIPSREPARASJONSVERKSTED

Flytedokker for fartøyer inntil 75.000 t.dw.

Flytekran med 120 tonns løfte-evne

Telegramadr.: «Værkstedet» - Tlf. 63911 (sentralbord)

Magnus Larsen A_s
Etablert 1890

TØNSBERG

Manufaktur - Utstyr

Forretningen med det gode utvalg

GULLSMED

Georg Øiesvold
BODØ

Halstensens Auto A.s

ORAS
OSLQ RØRLEGGERBEDRIFT AfS

ø. Slottsgt. 29 - OS LO
Telefon 336890

Gunnar Hippe
BUKKENSLAGERVERKSTED

Moelv - Tlf. 47 157

A.s Det Norske Kokosvæveri

Forhandler av VOLKSWAGEN

FREDRIKSTAD - Telefon 11045

Mandal Kokosløpere og matter. Bukleløpere
og tepper. Velourløpere og tepper.
Wiltonløpere og tepper.
Tlf. 1023 - 1024

Vefsn Sparebank

MOSJØEN

Fredrikstad og Omegns Bank AfS

FREDRIKSTAD

A.s Byggteknikk
Kjøpmannsgaten 8 - Telefon 29620

TRONDHEIM

A.s Mandal Papirindustri
POSER - KONVOLUTTER
Telefon 1023 -1024
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ØKT FORSTÅELSE?
Det var en tid da vi så smått lurte på om året 1966 skulle komme til å
bli husket som året da kravet om rettferdighet for de handikap te slo
igjennom. Vi har lest så mange ganger i avisene om den økte forståelse
for de handikaptes problemer. Og vi kan jo også peke på et imponerende
resultat: De 8.4 mill. kroner som kom inn til helsesportsentret på Beito
stølen!

Etter hvert er vi imidlertid begynt å helle til den oppfatning at dette
med økt forståelse for våre problemer nok likevel ikke er den helt kor
rekte karakteristikk av situasjonen. Kanskje ville det være riktigere å
si at det aldri har vært så mange og store misforståelser omkring de
handikaptes problemer og situasjon som akkurat i 1966. Og misforstå
elsene synes å være like utbredt blant mannen i gaten som innen den
offentlige administrasjon. Likevel er det mange som uttaler seg med ekte
overbevisning, uten å nøle - uten å spørre våre organisasjoner. Det
fattes vedtak. Det bevilges store beløp til uklare formål. Osv.

En får et klarere begrep om forvirringen når en ser at selv helsedirek
tøren støtter et forslag om å skifte ut benevnelsen «handikapt» med «helse
hemmet». Han finner dette å være det best dekkende norske ord. - Dette
må vel være toppen av alle misforståelser. Vi anser det ikke for mulig
å få banket inn i folks bevissthet at helsehemmet står for noe annet enn
hemmet av dårlig helse. Og vi døve, som av mange eksperter betraktes
som de mest handikapte i samfunnet, vi har sannsynligvis bedre helse
enn gjennomsnittet av den øvrige norske befolkning, takket være årene
på internatskole.

Men vi forstår ihvertfall bedre den veldige oppslutning «Røde fjæp-ak
sjonen fikk. Helsesportsentret på Beitostølen er det behov for. For de
helsehemmete. Nei, la oss si for de førlighetshemmete, så gir vi ihvertfall
fortrinnsrett for de i handikapt-gruppen som trenger et «sportspreget»
treningsprogram for mer eller mindre å kunne gjenvinne førligheten. Det
vil være meningsløst om friske handikapte skal oppta plassen bare for
å ri eller gå på ski.

Problemet er at 8.4 mill. kroner faktisk er samlet inn i de handikaptes
navn, mens de handikaptes organisasjoner bare har fått større økono
miske problemer i arbeidet for et langt større antall mennesker som
trenger hjelp. Den økte forståelse har kanskje gitt positive utslag på
enkelte hold. Men hva med f. eks. den kommunen som fluksens bevilget
10.000 kroner til det fjerne Beitostølen, men som for første gang på 3 år
blankt avslo den lokale døves ungdomsklubbs søknad om tilskudd til
lokale-leie?

Vi kan ihvertfall si så meget som at vi kan vise til en rekke eksempler
S<;lm røper alt annet enn økt forståelse, både i ord og i handling. Og da
er 'vi ikke kommet stort lenger. Men ennå kan det jo hende gledelige
ting før året er omme. Th. S.
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Hvordan reagerer
hørselskadde kontra hørende arbeidere

i larmende omgivelser?
Døve utgjør den mest stabile arbeidskraft i larmindustrien

Av dosent A. P. GOZOVA, Sovjet

er i allmenn kunnskap - like så vel
som ved det faktum at det er van
skeligere for den døve å skjelne mel
lom konsonantgruppene.

Det er en tydelig forskjell mellom
de døve og de hørende også når det
gjelder tiden som ble brukt til prø
vene. Den gjennomsnittlige tid for
de to grupper av arbeidere var føl
gende:

A. Trettheten i den sterkt nerve
slitende virksomhet: Teksten ble ana
lysert for å klarlegge mengden og
typen av feil, så vel som lengden av
den tid som medgikk da prøvene ble
utført. Nedenstående tabell viser
sluttallene for feilene:

dernes lukkete øyne. Ad kunstig vei
ble det så gjort mulig å forandre
lufttrykket mot tinningene. Trykket
ble målt ved hjelp av Riva-Rochys
apparat. Først ble pulsen målt uten
trykk, og etterpå under 40 og 80
mm's trykk.

C. Musklenes tretthet ble målt
med et dynamometer, og takket
være dette var det mulig å måle
styrken og motstanden på høyre og
venstre arm. En arms styrke ble
bestemt ved dynamometer, mens
tidsrommet hvor denne styrke hold
tes uforandret, ble målt med en
stoppeklokke. På denne måten ble
også varigheten fastslått.

Eksperimentet ble gjennomført om
morgenen, før dagens arbeid ble be
gynt - og samme dag etter arbeidets
slutt, med samme prøver og under
samme vilkår.

Resultatene av undersøkelsen ga
følgende data:

27%

Hørende

87 feil
111 feil

Døve

17%

125 feil
146 feil

Før arbeidet .
Etter arbeidet .

Feilprosent (øking) .

I begge persongrupper var tallet
på feil etter arbeidet høyere enn før
arbeidet, men denne øking i feil i
de døves gruppe var lavest - 17%,
mens den i de hørendes gruppe var
27%. Dette faktum viser at trett
heten blant de døve er en del mindre
enn blant de hørende.

Det høye tall med feil i de døves
gruppe, både før og etter arbeidet,
kan forklares ved den forskjell det

Tid for prøvene

zes. De arbeidere som ble undersøkt,
arbeidet ved elektriske boremaski
ner, alderen var fra 20 til 40 år, og
prøvene omfattet 30 arbeidere.

Studiemetoder.
Arbeidernes tretthet ble undersøkt

ved hjelp av 3 metoder som skulle
åpenbare de tretthetssymptomersom
framkommer i sterkt nerveslitende
virksomhet, i det vegetative system
og i musklenes aktivitet.

A. For å fastslå den tretthet som
viser seg i sterkt nerveslitende ar
beid, ble arbeiderne underlagt en
test som besto aven trykt tavle
med en enkel tekst, hvor de skulle
understreke hver bokstav S, og inn
sirkle hver konsonantgruppe HS,
mens gruppene av SH-konsonanter
skulle understrekes.

B. For å undersøke trettheten i
det vegetative nervesystem, an
vendtes Asher's øye- og hjerte
reflekser under innflytelse av press
og tretthet. Det er en gammel
kjennsgjerning at ved forandring av
trykket mot tinningene, forandrer
også hjerteslagets rytme seg, mot
tretthet - og omvendt. Trettheten
ble målt på basis av dette fenomen.
Spesialbrilleglass ble lagt på arbei-

Det er skrevet mange avhandlin
ger om larmens innflytelse på den
menneskelige organisme. På basis av
studier er det blitt bevist at den støy
som følger med visse produksjons
prosesser, blir en kilde til døvhet
som en yrkessykdom, idet den for
årsaker funksjonelle forandringer i
indre organer og i nervesystemet.

Problemet med larmens innvir
king på døve arbeidere, har hittil
ikke vært undersøkt. Imidlertid har
det i de senere årene vært en stigende
tendens til å anbringe døve arbeidere
på arbeidsplasser hvor støyen når et
meget høyt nivå. Dette er også til
en viss grad kommet til uttrykk i
listen over yrker som anbefales for
døve. På den annen side er det en
del ørespesialister som anser det
skadelig for døve å arbeide i støy
ende bedrifter, fordi «det er ingen så
totalt døve personer at hørselen
ikke kunne bli utnyttet». Men uhel
digvis er ingen av disse synspunkter
stadfestet ved vitenskapelig spesial
undersøkelse.

I foreliggende studie har en under
søkt og sammenliknet døve og hø
rende arbeideres vansker ved arbeid
under like omstendigheter. Graden
av tretthet og anstrengelse hjelper
til med å løse spørsmålet om syssel
setting av døve i sterkt støyende
virksomheter. De studier som er
gjennomført, foregir ikke å bringe
noen avgjørende løsning på dette
spørsmålet, fordi det for det meste
gjaldt døve arbeidere med et hørsel
tap utover 80 db, og som ikke led
av ørebetennelse. Resultatene av
disse studier gjelder derfor vesentlig
denne kategori av døve.

Undersøkelsene ble gjennomført i
en fabrikk for økser og kulelagre, og
de døve og hørende arbeidere som
arbeidet i kulelagerproduksjonen ble
undersøkt. Støyen i denne avdelin
gen nådde helt opp til 105-122 db.
Som en vil se, omfattet denne sterke
støy lyd som har degenererende virk
ning - altså fra 2.560 til 6.000 Hert-
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Tid for prøvene Døve Hørende

Den døve Lidia:Frolova i arbeid på en kulelager-fabrikk i 1I1oskva.

Forskjell i tid + 23 sek. (6,2%) -:- 51 sek. (15%)

Oversatt fra
«The V oice of Silence».

Etter arbeidet framkom tydelig
reaksjon på forandringene i det vege
tative nervesystem hos begge grup
pene. Den adekvate reaksjon før ar
beidet omfattet tilnærmelsesvis 50%
av tilfellene, mens det etter arbeidet
framkom i mindre enn 20% av til
fellene. Bare 1 enkelt person beholdt
fullt adekvat øye/hjerterefleks.Trett
het etter arbeidet kom tydelig fram
også i en analyse av det ultra-para
doksale stadium. Antallet av perso
ner som hadde vist denne vegetative
reaksjon økte betraktelig.

De data som på denne måte er
framkommet, setter oss i stand til å
slutte at det er visse forandringer i
det vegetative nervesystems reak
sjon ved slutten aven arbeidsdag,
og til å fastslå at disse forandringer
er tydeligere blant de hørende ar
beidere. (Se: De adekvate og de ultra
paradoksale reaksjoner.)

Etter en analyse av resultatene
merket en seg at det også var en viss
grad av avvikelse i øye/hjerte-re
fleksen etter arbeidet fra sammen
likningen med den samme reaksjon
før arbeidet. Det ble stadfestet at
denne avvikelse i døvegruppen var
0.8, og i hørendegruppen 1.7. Disse
komponenter så vel som de foran
nevnte tabeller bekrefter at trett
hetsgraden blant døve arbeidere er
lavere enn blant de hørende.

En analyse av resultatene av eks
perimentet ga oss mulighet til å slå
fast at arbeid i larmende virksom
heter forårsaker en noe lavere trett
hetsgrad i den døve gruppe av un
dersøkte personer enn i den hørende.
De samme resultater oppnåddes
også i de sterkt nerveslitende virk
somheter. I løpet av eksperiment
tiden ble det også bevist at de døve
har visse egenskaper i forbindelse
med måten de utfører sitt arbeid på.

Denne studien har satt oss i stand
til å dra følgende slutninger: A. Det
er forsvarlig å ansette døve i arbeid
under støyende forhold, forutsatt at
hørseltapet overskrider 80 decibels
og at disse arbeidere ikke lider av
ørebetennelse. Det er derfor nød
vendig :B. Å gjennomføre audiologisk
undersøkelse, og å samle slike døve
personer som er i stand til å ta ar
beid på slike arbeidsplasser, og:
C. Det er mulig å spesialisere de døve
elever i døveskolene for yrker som
er forbundet med støy og larm, men
da må en ta i betraktning slike ele
menter som graden av gjenværende
hørsel.

Døve Hørende
Før Etter Før Etter
arbeidet arbeidet arbeidet arbeidet

56 17 49 8
17 8 17

28 17 17 17
8 17 8 17
8 32 17 40

forandringer mellom begynnelsen og
slutten av arbeidet. Den metode vi
anvendte i vår studie av påkjennin
gen, viste positive resultater. Re
sultatene var noe forskjellige når vi
målte musklenes motstand. Tryk
kets varighet i døvegruppen forble
det samme før og etter arbeidet 
men i hørendegruppen ble trykkets
varighet redusert med gjennom
snittlig 12%.

C. Reaksjonen i det vegetative
system: I vår studie oppnådde vi 5
slags reaksjon i øyet/hjertet: Den
adekvate, paradoksale, jevne, ikke
reagerende og den ytterlig paradok
sale reaksjon. Unntatt den første,
den adekvate (formålstjenlige) reak
sjon, karakteriseres de andre 4 reak
sjoner som avvikelse fra normen, og
de gjenspeiler forskjellige grader av
tretthet, som framgår av neden
stående tabell:

Adekvat .
Paradoksal .
Jevn .
Ikke-reagerende .
Ultra-paradoksal .

B. Muskeltretthet : Styrken av
trykket avslørte ikke noen tydelige

Før arbeidet 6 min., 7 sek. 5 min., 36 sek.
Etter arbeidet 6 min., 30 sek. 4 min., 45 sek.

Reaksjonstype

Deter tydelig at den tid som trengs
for å utføre prøvene forandrer seg
mindre i den døve gruppen enn i den
hørende. Dette tyder også på en
større stabilitet hos den døve når
han arbeider under støyende forhold.
Takket være de framkomne tall,
kan vi nå også tale om visse karak
teristika hos personene, forbundet
med det tempo som anvendtes til
prøvene. Gjennomsnittshurtigheten
under utførelsen av prøvene var
noe langsommere i den døve gruppen
enn i den hørende. Etter arbeidet
registrerte dynamometeret foran
dringer i begge grupper, men denne
forandring gikk i motsatt retning 
i døvegruppen mot øking, og i hø
rendegruppen i avtakende retning.
På denne måte ble påkjenningen ty
delig stadfestet, til en viss grad, i
begge grupper av arbeidere, skjønt
på forskjellig måte.
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·Norske Døves L'andsforbunds
Referat fra forhandlingene.

randsmøte

(Forts. fra forrige nr.).

En gikk deretter over til punkt 6 på dags

ordenen, landsstyrets regnskaper. Innled

ningsvis grep forbundets bilagsrevisor, Helge

Kjølleberg, ordet og sa at han ved gjennom

gåelse av bilagene ikke hadde funnet noe å

bemerke. Han syntes alle bilag hadde vært

greie og klare.

Forbundets regnskaper for 1964 og 1965.
Regnskapet for 1964 ble enstemmig god

kjent, uten spørsmål eller bemerkninger.

I forbindelse med regnskapet for 1965

spurte Ropeid hva som forårsaket at posten

Aksjer og obligasjoner i årets løp var gått

ned fra kr. 98.500.- til kr. 96.000.-. Breiteig

opplyste at da Døves Trykkeri A/S for en

tid siden forhøyde sin aksjekapital med

kr. 50.000.-, skjedde dette ved at landsfor

bundet overtok alle aksjene. Dette var

kommet til syne i regnskapet for forbundet

pr. 1/1 1965. I løpet av dette året solgte

forbundet en del av aksjene til foreninger

som ønsket å kjøpe, slik at denne posten i

forbundets regnskap ble redusert til kr.

96.000.-.

Trygve Hansen ville vite hvorfor regn

skapene ble sendt så sent ut når det i loven

sto at de skulle være ferdige 31. desember.

Ohna svarte at loven sier at regnskapene

skal avsluttes pr. 31. desember. Dette betyr

ikke at de m'å være ferdigførte den re. dato.

Ofte er de ikke ferdige før i februar/mars,

hvoretter revisor skal se på dem., Først

d~retter kan regnskapene sendes ut.

ltegnskapet for 1965 ble deretter enstem

mig godkjent.

«Tegn og Tale»s regnskaper for 1964
og 1965.

Ved gjennomgåelsen av regnskapet for

1964 gjorde Ohna oppmerksom på at posten,

Lønn og provisjoner også omfattet kr .. 7.000.

i forretningsførerlønn til trykkeriet. Dette

beløp har stått uendret h'elt sid~ri 1950, og

det er innlysende at posten er for lav. Dette

burde landsmøtet være oppmerksom på når

det vurderte bladets overskudd.

Regnskapene for 1964 og 1965 ble der

e~F~r en'stemmig godkjent uten spørsm~1

eller bemerkninger.,
. Bilagsrevisor Kjøllebe'rg. ønsket ordet

et~er at r'egnskapen~' var godkjent. Han
" ,.' ..• l

pekte på ai: han da Døves ,Volvolotteri1963

a~sluttet regnskapet hadde' gj~rt ,en an

merkning ved telefonutgiftene for e~ be~

stemt lokalforening. Lotterisjefen, Breiteig,

bekreftetdetteog.opplyste at det her dreide

seg om te lEifonutgiftene ·Jor Stavanger kr.

Døveforening. Foreningen hadde forholdsvis

store telefonregninger i 1963, og disse var

i sin helhet trukket fra i de oppgjør fore

ningen hadde sendt inn tillotterisjefen.

Dermed var visse utgifter belastet hoved

regnskapet for lotteriet. Breiteig foreslo at

arbeidsutvalget skal ta denne sak opp med

Stavanger-foreningen, med henblikk på at

en finner fram til hvor stor del av disse

telefonutgifter foreningen selv skal dekke.

Dette kan evt. ordnes over lotteriregnska

pet for 1965. Landsmøtet sa seg enig.

En gikk deretter over til punkt 7 på

dagsordenen,

Innkomne forslag.

A. Forslag fra Bergen Døveforening:
Forslaget gikk ut på at forbundslovens § 2,

punkt B får denne ordlyd: «Forbundet ar

beider for at statens undervisningstilbud til

døve og sterkt tunghørte alltid planlegges

og gjennomføres på best mulig måte. For

bundet samarbeider med andre institusjo

ner på det sosiale området for døve. For

bundet arbeider for at samfunnet får økt

kjennskap til de døve og deres problemer.»

Foreningen begrunnet forslaget med at

den nåværende formålsparagraf ikke gir

uttrykk for at forbundets interesseområde

også skal omfatte barna. Dette synes fore

ningen er en opplagt mangel, som bør ret

tes på. Foreningen mener at det er opplagt

at NDL har stor interesse av å følge med 

og være aktiv - også på dette området.

Forslaget ble· vedtatt enstemmig, 'uten

debatt.

B. Forslag fra Bergen Døveforening:
Forslaget gikk ut' på at forqundsJovens

§ 4, punkt A, første 'avsnitt, endres slik~

«Landsmøtet er NDLs høyeste 'myndighet
og holdes hvert '2. ,år.». '

Foreningen begrunnet forslaget med at

landsmøtene tydeligv.is er meget betydelige

stimulansefaktorer i båqe forbunds- og fore

ningsvirksomh~ten'.Landsmøtene har dess

uten stor propagandaverdr' utad. Forenin

gen tror ikke at,flertallet av døvefdreninger

vil få ..ærlige, økonomiske vansker ved at

det holdes landsmøter en smule hyppigere

en n hva loven sier i dag.

Trygve Hansen k~n~e gjerne være enig i

Bergens~fo.rslaget .. ·mM han syntes at det

var litt for bestel1'lll. Han ;nente det burde

holdes mulighet åp,e'n tor å holde landsmøte

av og til med 3'å~ r:oellomrom: Han foreslo

at slutten"~å Berge'ns f~rslag burde endres

til: « ... holdes fOrtrinnsvi'shvert 2,. år.»

Rolf Hansen syntes landsmøtene er så

viktige at en burde låse dem fast til hvert

annet år og utelukke at de ble holdt sjeld

nere. Alf Melgaard mente det måtte være

fordelaktig om en fikk en ro i rutinen om

kring landsmøtene, og det ville en få hvis

en bestemt visste at landsmøtene ble holdt

hvert 2. år.

Alf Olsen mente at de større foreninger

burde foretrekke Bergens forslag for sitt

eget vedkommende, men han ville gjerne

vite hva de små foreninger syntes.

Trygve Hansen trakk sitt endringsforslag

tilbake.

Finn Johansen mente at om foreningene

ønsket det, kunne det godt arrangeres

billige landsmøter. Vi har ofte laget lands

møtene dyrere enn nødvendig, sa han. Han

syntes ikke det var noe betenkelig i å låse

landsmøtene til hvert annet år.

Bergens-foreningens forslag ble deretter

enstemmig vedtatt.

C. Forslag fra Drammen og Omegns Døve
forening:

Forslaget gikk ut på at forbundsloven § 4,

punkt F, skal lyde slik: «Landsmøtet velger

7 representanter ti I landsstyret. Det tas

landsdels hensyn således at det velges 2 fra

Østenfjeldske, 2 fra Vestenfjeldske, 2 fra

Nordenfjeldske og 1 fra Oslo. Formannen

velges først, og deretter de andre enkeltvis,.

Det velges 7 personlige varamenn. Valgene

skal være skriftlige, dersom det framkom

mer mere enn ett forslag. Flytteret styre

medlem fra sitt distrikt, skal v~ramannen

rykke inn i hans sted. Dette gjelder dog ikke

formannen. Landsstyret utpeker ny vara

mann etter før-st å h,a iJ1nhen~et uttalelse

fra A-medlemslagene i vedkornmenpe di

strikt.»

På vegne av Drømmens-foreningen be

grunnet Rolf Hansen forslaget, og kom bl. a.

inn på at en ved å øke tallet på styremed

lemmer til 7, ville unngå å måtte bruke

formannens dobbeltstemme ved stemme:

likhet.
Alf Olsen mente at tiden var inne for en

oppheving av sonene, og sa at Oslo-reprec

sentantene ville gå inn for det, og altså ikk,e

var: enige i Drammens forslag.

Karin Jensen sa at dersom soneinndelin-,

gen likevel skulle beholdes, b.urde Oslo på

grunn av sitt høye medlemstall ha 2 repre,-'
sentahter i landsstyret. '

Breiteig viJle gjøre oppmerksom .på at

hvis det var viktig å få bort brul<en av fbrL'

marin.e~sdobbeltste,mme, så var det. m,u Iig,

uteitå foreta noe'n endring i an'tall' styre

medlemmer, E'n kl,lnne innføre den praksis



at saker, i tilfelle stemmelikhet kunne av

gjøres ved loddtrekning. Breiteig ville bare
gjøre ,landsmøtets deltakere oppmerksom
me på-dette. Det var ikke ment som forslag

'fra hans side.

Gr'eftegreff ville peke på at han· var noe
betenkt ved prinsippet om soneinndeling.
Når f. ·eks. Nordenfjeldske i følge Dram

mens forslag skulle få 2 representanter i
styret, så kunne det etter hans mening

ofte bety at en ble bundet til å vrake dyktige

representanter fra sørligere distrikter, der
de fleste døve befinner seg. Hvis en kunne

beholde en soneinndeling med 1 represen
tant fra det Nordenfjeldske, ville han fore

trekke det. - Finn Johansen kunne godt
tenke seg å sløyfe soneinndelingen fullsten
dig. Når det gjaldt antall styremedlemmer

- 6 eller 7 - så mente han at dette ute
lukkende burde være et økonomisk spørs

mål.
Ohna ønsket nå å sette strek for debatten,

og disse talere meldte seg: Ropeid, Geir

Jensen, Melgaard og forslagsstilleren Rolf

Hansen.
Ropeid var ikke særlig begeistret for

Greftegreffs manglende tro på dyktige re

presentanter fra Nordenfjeldske. Videre
mente han at en ved stemmelikhet i styret

burde bruke loddtrekning for å unngå for
mannens dobbeltstemme, slik Breiteig hadde

forklart det.
Geir Jensen var enig i dette siste. Når det

derimot gjaldt soneinndelingen, var han

enig i Drammens-forslaget, som han gjerne
ville gå inn for på dette punkt. - Melgaard

ville understreke hva han hadde nevnt på
tidligere landsmøter, nemlig at en ved valg

på landsstyre alltid måtte få ha mulighet for
å få med de beste kandidater, uansett hvor
de kommer fra. Melgaard ville også trekke

fram spørsmålet om bruk av valgkomite.

Dersom soneinndelingen ble sløyfet, mente

han det ville bli økt behov for valgkomite.
Rolf Hansen sa seg som forslagsstiller

glad for den diskusjon som hadde vært om
kring Drammens-forslaget. Han var kommet
på bedre tanker etter hvert, sa han, og fra

Drammen forelå det nå et revidert forslag
om at landsstyret skal bestå av 7 med lem mer

og at soneinndelingen oppheves. Han mente

at det holdes ikke så mange landsstyremøter
pr. år at det skulle bety så meget økonomisk
for forbundet om antall styremedlemmer

økes fra 6 til 7.
·Breiteig mente at Melgaards forslag om

valgkomite neppe kunne behandles i for
bindelse med Drammens-forslaget. Mel

gaards forslag måtte betraktes som et eget
forslag og kunne dermed ikke behandles på

dette landsmøtet, men først på et senere
landsmøte på ordinær måte. Breteig la til
at det etter den gjeldende forbundslov ikke

er forbudt å nytte valgkomite', slik at dette
landsmøtet gjerne måtte fatte vedtak om å,

bruke en slik komite, selv om alts'å loven
ikke omtaler det.

Oslo-bordet: A. Olsen, R. Bjelland og K. Jensen.

Ohna oppsummerte debatten slik at det

etter hans mening forelå 2 hovedtanker,
som det burde voteres over, nemlig 1) for

slag om oppheving av soneinndelingen og
2) forslag om å øke antall styremedlemmer

til 7. - Siden det her gjaldt lovendring, sa
Ohna, krevdes det 2/3-dels flertall, dvs. i alt
22 stemmer.

Forslag om oppheving av soneinndelingen
ble tatt opp til votering og fikk 27 stemmer

og var således vedtatt. Kontravotering viste

4 stemmer for å beholde den nåværende
soneinndeling.

Votering ble deretter foretatt over

Drammens-forslaget om å øke antall styre
medlemmer til 7. Forslaget fikk 5 stemmer.

Kontravotering viste 23 stemmer. lands
styret skal dermed, bestå av 6 valgte med

lemmer som før.
landsmøtet godkjente deretter enstem

mig følgende nye ordlyd i forbundslovens
§ 4, punkt F: «landsmøtet velger 6 repre

sentanter til landsstyret. Først velges for
mannen og deretter de øvrige styremed
lemmer etter tur. Det velges etter tur 3
varamenn til landsstyret. Alle valg skjer

skriftlig.»
På forslag fra Ohna sa landsmøtet seg

enstemmig enig i at neste landsmøte skal
nytte valgkomite ti I å forberede valgene.

Gisholt ville gjerne stille spørsmålet om
hvorledes det ble med behovet for valg
komite på dette landsmøtet. Valgene skal

jo foregå etter den nettopp vedtatte lov,

sa han. Det ble deretter enstemmig vedtatt
å bruke valgkomite til å forberede valgene

neste dag, og denne komite ble valgt:
Kristian Sørensen, Helge Kjølleberg og

Geir Jensen.

D. Fars/ag fra Drammen og Omegns Døver:

Foreningen hadde satt fram forslag som
bygde på at det forslag som er nevnt under

punkt C ble vedtatt. - Det tok sikte på
endring av forbundslovens §'5, punkt A og

lød slik: «I den nåværende lov utgår set
ningen «I tilfelle stemmelikhet har for
mannen 2'stemmer,» Siste setning i punkt

A skal lyde slik: «Styret er beslutningsdyk

tig når minst 5 av de valgte styremedlemmer
er til stede.»

Byråsjef Werner Andersen holder foredrag om
folketrygden (tolket av RendedalJ.

Rolf Hansen nevnte på vegne av Dram

mens-foreningen at foreningens forrige for
slag ikke var vedtatt av landsmøtet, og at

foreningen derfor nå måtte legge fram et
endret forslag m.h.t. formannens dobbelt
stemme og styremøtets beslutningsdyktig
het.

Drammens-foreningens nye forslag lød
slik: «Forbundslovens § 5, punkt A endres
således:

Setningen «I tilfelle stemmelikhet har

formannen 2 stemmer», utgår. Istedenfor
settes inn: «I tilfelle stemmelikhet foretas

omvotering. Hvis det fortsatt er stemme
likhet, foretas loddtrekning.»

Dette forslaget fikk 31 stemmer og var
dermed vedtatt.

*
Det ble nå tatt en pause i forhandlingene,

idet forbundsformannen kunne ønske vel

kommen byråsjef Werner Andersen fra
Sosialdepartementets Trygdeavdeling, som
skulle holde et kort foredrag om den nye

Folketrygden. Tolket av arbeidskonsulent
Rendedal takket byråsjef Andersen innled

ningsvis for innbydelsen til å komme til

landsmøtet. Han sa at det var en personlig

glede for ham å få treffe så mange framstå
ende representanter for de døve. Han
brakte en hjertelig hilsen til landsmøtets

deltakere fra Sosialdepartementet. (Full
stendig referat fra foredraget vil Tegn og

Tale prøve å få til et senere nummer.)

E. Fars/ag fra landsstyret:
Forslaget gikk ut på at § 2 i statuttene for

forbundets hedersmedalje skulle få dette

tillegget: «Medaljen kan også besluttes ut
delt til personer som er avgått ved døden

etter siste landsmøte».
Ohna refererte det forrige landsmøtes

vedtak om at medaljen skulle kunne ut
deles til personer som er,avgått ved døden

og at landsstyret skulle komme med f()rslag
til formulering av hvorledes statuttene for

medaljen skulle forandres som følge av det.
Rolf Hansen mente at det ikke var heldig

at dette forslaget kom fram. Han var imot

at medaljen skulle utdeles post mortem.

Det var bedre' å konse'ntrere arbeidet' med
vurdering av kandidater så effektivt at me-
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Ohna sa at landsstyret selvsagt må gjen

nomføre pålegg som gis det fra landsmøtet.

Landsstyret var imidlertid meget imot at

det foreliggende forslag ble vedtatt, sa han.

Det må være riktigere at foreningene går

inn for et par av de andre inntektsgivende

muligheter som forbundet legger fram, sa

han, og viste til salget av Døves Jul. Ohna

kunne videre fortelle at Landsnemnda for

yrkesvalghemmete for tiden arbeidet med

tanken om en ko-ordinering av den lotteri

og innsamlingsvirksomhet som de ulike

organisasjoner for yrkesvalghemmete dri

ver. Denne tanken vitner om at flere av

organisasjonene synes at arbeidet med lodd

salg og innsamlinger krever for stort orga

nisasjonsapparat og betyr en for stor be

lastning på organisasjonenes ledelse.

Trygve Hansen minnet om de planer som

foreligger for at landsforbundet skal gå over

til årlig landslotteri. Da blir det enda van

skeligere å gå inn for Drammens forslag.

Bjelland håpet at representantene fra

Drammen ikke ville ta det ille opp om han

henstilte til dem å trekke forslaget tilbake.

Rolf Hansen kunne trøste Bjelland med

at Drammen ikke trakk forslaget tilbake.

Han la til at om det f. eks. i forbindelse med

Døves Dag ble gjennomført merke- eller

blomstersalg, ville det ha stor propaganda

messig betydning. Han kjente til at det

faktisk forelå tilbud fra en person i Dram

men om å arrangere et merkesalg for Dram

mens vedkommende.

Melgaard støttet Drammens forslag. Det

gjorde derimot ikke Karin Jensen, som

mente det ville bli meget vanskelig å gjen

nomføre forslaget i praksis. Hun mente det

måtte være bedre å søke om å få salget av

Kongeblomsten et år.

Finn Johansen hadde forstått Melgaard

slik at denne mente at saken skulle overlates

landsstyret til videre overveielse. Dette ville

Johansen ikke tilrå. Når landsstyret ved

Ohna tydelig hadde gitt uttrykk for at det

ikke anbefalte forslaget, ville jo en over

sendelse av forslaget dertil bare bety at

saken var dødfødt.

Mørk mente at tanken bak forslaget var

bra, men han trodde ikke den ville la seg

gjennomføre med hell. Vi må ikke glemme

alle de andre som nå strever med merke

eller blomstersalg, sa han.

Breiteig ville i forbindelse med Karin

Jensens innlegg meddele at forbundet for

noen år siden kunne få tilbud om salg av

Kongeblomsten, men at forbundet den gang

ikke våget å påta seg det, fordi salget skjer

midt i skolebarnas sommerferie. Forbundet

var den gang bange for at det ikke skulle

kunne skaffes nok selgere av blomsten. Hvis

det var stemning for det, sa Breiteig, kunne

forbundet gjerne undersøke hvilket resultat

salget av Kongeblomsten hadde gitt de siste

årene. Han hadde inntrykk av at de fleste

talere som hadde hatt ordet i denne saken,

ikke var stemt for å bifalle forslaget fra

medaljen for å kunne henge den på et pas

sende sted, f. eks. sammen med et portrett

av vedkommende. Ohna svarte at Gjerstads

forslag måtte en kunne diskutere senere.

Det hadde ingen innflytelse på landsstyrets

forslag.

Melgaard mente at landsstyret selv måtte

få stå fritt m.h.t. hvor lenge etter død en

medalje kunne utdeles. Han ville støtte

Bjellands syn i så måte.

Breiteig var ikke sikker på at Bjellands

forslag ville være riktig. Det må være nær

mest håpløst for et landsstyre, sa han, å

vurdere opplysninger som går meget langt

tilbake i tiden. Bjellands forslag innebærer

i virkeligheten at en skal kunne dele me

daljen ut til enhver velfortjent avdød person

som har virket i forbundets tjeneste siden

stiftelsen i 1918.

Samuelsen mente det samme. Skal en gå

så langt tilbake i tiden, blir det hele for

tilfeldig. Enkelte foreninger har gamle pro

tokoller som kan gi noenlunde pålitelige

opplysninger, mens andre ikke har det.

.Ohna gikk deretter over til votering. Han

slo fast at det forelå to forslag, nemlig

landsstyrets på den ene side og Bjellandsf

Melgaards på den annen side. Dette siste

lyder slik, sa Ohna: «Medaljen kan også

besluttes utdelt til personer som er avgått

ved døden.»

Rolf Hansen stilte dette spørsmål til vo

teringsmåten : Hvordan skal de som ønsker å

beholde den gamle ordning forholde seg?

Ohna forklarte at dersom intet av de to

foreliggende forslag oppnådde tilstrekkelig

flertall, ville den gamle ordning selvsagt stå

ved makt.

Voteringen viste at landsstyrets forslag

fikk 24 stemmer, mens BjellandsfMelgaards

forslag fikk 5 stem mer. Landsstyrets forslag

var dermed vedtatt.

Ohna ba landsmøtet samtykke i at lands

styret selv ved tildeling av medaljen til av

døde personer finner den rette framgangs

måte for utdelingen i samråd med de lokale

foreninger. Landsmøtet hadde intet å inn

vende.

F. Forslag fra Drammen og Omegns Døvefore
ning:

Forslaget fra foreningen gikk ut på at

Norske Døves Landsforbund organiserer

merke- eller blomstersalg. Forbundet lager

selv utkast til merker og produserer dem

i passende antall og sørger for de offentlige

tillatelser til salg "om kreves. Forbundet

hjelper lokalforeningene til innsats på sine

steder, men foreningene skal selv skaffe

salgsmannskapene. Overskuddet går i sin

helhet til foreningene og fordeles mellom

dem i forhold til deres salgsinnsats.

Finn Johansen I.a fram saken på vegne av

Drammens-foreningen og viste. til de opp

lysninger som var sendt ut sammen med

landsmøtepapirene.
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daljen alltid kunne utdeles mens kandida

tene fremdeles var i live. Ohna svarte at

landsstyrets forslag rett og slett er diktert

av vedtak og pålegg fra forrige landsmøte.

Ropeid og Geir Jensen støttet landsstyrets

forslag.

Bjelland nevnte at grunnen til at denne

saken kom opp på forrige landsmøte, var

en henstilling fra Oslo-foreningen om ut

deling av medaljen til en tidligere avdød

pioner i foreningens feriehjemsarbeid. Bjel

land ville si seg uenig med landsstyret når

det gjaldt den begrensing at medaljen bare

kunne utdeles til personer som ·var avgått

ved døden siden siste landsmøte. En måtte

kunne gå atskillig lenger tilbake i tiden.

Finn Johansen var imot å utdele medaljen

post mortem. Det kunne virke opprivende

på avdødes familie.

Ragnvald Hammer ville gjerne reise

spørsmålet om det var riktig å ha en grade

ring av forbundets hedersmedalje. Vi har

den nå i gull og sølv, og han var ikke så

sikker på at det ,var heldig med en slik

gradering. Han visste at det av og til hadde

vært misnøye med utdeling av medaljen og

syntes derfor det var riktig.å stille spørs

målet. - Ohna svarte at i grunnen skulle en

ikke diskutere det spørsmålet på dette

landsmøtet, men han ville likevel gjøre

oppmerksom på at en liten endring som

ble gjort i statuttene på forrige landsmøte

nå gjør det lettere å vurdere kandidatene.

Geir Jensen ville vite om utdeling post

mortem betød at medaljen skulle utdeles,

eller om vedkommende bare ble notert
som innehaver av medaljen.

Gjerstad var ikke så sikker på at det var

riktig at det var avdødes familie som skulle

få medaljen. Kanskje det ville være riktigere

at vedkommende døveforening skulle få
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Vestfold: Melgaard og H. Larsen. {nnherred : Hjulstad.

Drammen. Han ville derfor be Drammens
representanter om å overveie tanken om at

Drammens-foreningen i samarbeid med for
bundskontoret prøver et merke- eller

blomstersalg på det lokale plan. Med de
erfaringer en kan vinne der, kan en så

eventuelt på neste landsmøte ta standpunkt
til salg på landsbasis.

Finn Johansen kunne ikke gå med pa a

trekke forslaget tilbake. Han ønsket at
landsmøtet nå skulle ta standpunkt til det.

Ohna avsluttet dermed debatten, og den
etterfølgende votering viste 3 stemmer for

Drammens forslag, som dermed var for
kastet.

G. Forslog fra Bergen Døveforening:
Fra foreningen forelå det forslag om at

landsmøtet skulle sende i alt 3 resolusjoner

til myndighetene, nemlig:

1. Til Kirke- og undervisningsdepartementet.
Norges døve, samlet til landsmøte i

Drammen 20. mai 1966, henstiller til

det ærede departement å gjøre prin

sippvedtak om at Norske Døves Lands
forbund må bli forelagt til uttalelse alle

saker som angår undervisningen ved
og utbyggingen av skolene for døve

og sterkt tunghørte.

2. Til Kirke- og undervisningsdepartementet.
Norges døve, samlet til landsmøte i

Drammen 20. mai 1966, henstiller til

det ærede departement å nedsette et
utvalg som skal utrede spørsmålet om

en begrenset bru k av tegnspråk som
et hjelpemiddel i undervisningen av

døve og sterkt tunghørte barn.

3. Til Norsk Rikskringkasting, Fjernsynet,
vi kringkastingssjef Hans jacob Ustvedt.

Norges døve, samlet til landsmøte i
Drammen 20. m?i 1966, henstiller til
NRK å imøtekomme landets døve og

tunghørte ved å gå inn for en øking
av antallet tekstete programmer i

Fjernsynet.

De to første forslag ble vedtatt enstem
mig uten spørsmål eller bemerkninger. For

det tredjes vedkommende mente Mørk at
det nåværende tekstesystem som Fjernsynet
bruker, ikke er heldig. Han ønsket at hen

vendelsen til NRK skulle nevne noe om

dette også.
Ohna mente at de rent detalj-tekniske

spørsmål burde man overlate til forbundets

TV-utvalg å arbeide videre med overfor

NRK.
Det foreliggende forslag ble deretter en

stemmig vedtatt.

Før neste punkt på dagsordenen ønsket

forbundsformannen å gi noen opplysninger
om

Drammen: R. Hansen og F. Jahansen.

Døves Volvolotteri 1965.

Han gjorde rede for enkelte detaljer i

forbindelse med det nettopp avsluttete
lotteri. En hadde håpet å ha ferdig et fore

løpig regnskap til landsmøtet, men dette
hadde ikke lykkes. Fremdeles var oppgjøret
med en av foreningene ikke ferdig, og en

hadde like til de siste dager før landsmøtet
arbeidet med salget av 5 av de 7 demonstra

sjonsbiler som var nyttet i loddsalget - 2
av bilene beholder en til neste lotteri. - Av
betydelige gevinster er en uavhentet, nemlig

en vaskemaskin. Formannen opplyste at
netto-overskuddet på foreningene antakelig

ville bli det samme pr. solgt lodd som ved
forrige lotteri. Et foreløpig regnskap vil bli

sendt ut så snart som råd. Det avsluttete
regnskap for Døves Volvolotteri 1965 vil

gå inn i forbundets regnskap for 1966 og

foreligge til definitiv godkjenning på neste
landsmøte.

Fastsettelse av medlemskontingent for

neste periode og av bladkontingent for
forbundets tidsskrift.

Ohna fortalte om landsstyrets arbeid med

spørsmålet om obligatorisk abonnement på
Tegn og Tale i samsvar med vedtak på for
rige landsmøte og viste til den orientering

som var utarbeidet av forbundssekretæren
og sendt representantene før landsmøtet.

Han gjorde representantene oppmerksom

på at Vestfold Døveforening, som nå i noen
år har prøvekjørt med obligatorisk abonne

ment på bladet for alle sine medlemmer, vil
slutte med dette, dersom ikke landsmøtet
nå innfører sådan ordning for alle medlem

mer.
Alf Olsen hadde merket seg at Vestfold

var tilfreds med sin prøvekjøring og gjerne
ville gå inn for obligatorisk abonnement.

Bergen: Ringsø, Kjølleberg og Gjerstad.

Hamar: Torgersen og Eriksen.

Han mente at for de mindre foreninger ville

det muligens være en tilfredsstillende ord
ning, mens de større foreninger ikke kunne

være tjent med den. En forening som den i
Oslo, sa han, har mange underavdelinger.

Mange av foreningens medlemmer er sam
tidig med i flere underavdelinger og betaler
derfor en nokså høy kontingent tilsammen.

Skal bladkontingenten komme på toppen

av dette, blir det for meget for mange, mente
han

Ohna ville skyte inn at samarbeidet mellom

Vestfold Døveforening og forbundet an
gående prøvekjøringen i Vestfold hadde gått

absolutt knirkefritt og behagelig. Når lands
styret på dette landsmøtet likevel selv ikke

ønsket å legge fram forslag om obligatorisk
abonnement, er det fordi landsstyrets med

lemmer har en klar følelse av at det i mange
foreninger ikke finnes vilje til å gå inn for
denne saken.

Alf Olsen sa i et nytt innlegg at det i hans
forening i Oslo var stor uvilje hos medlem
mene overfor tanken om obligatorisk abon

nement.

Melgaard takket fra Vestfold for de gode
ord forbundsformannen hadde gitt hans

forening. Han var enig i at samarbeidet
hadde gått greit. Han bekreftet at Vestfold
overfor landsstyret hadde uttalt at fore

ningen ville slutte med den nåværende
prøveordning, dersom landsmøtet ikke gikk

inn for at den obligatoriske abonnentord
ning skulle omfatte alle medlemmer. Han

hadde imidlertid nå merket seg at forbundet
håpet på at spørsmålet om obligatorisk

abonnement muligens lettere kunne la seg
gjennomføre dersom bladet oppnådde øko
nomisk støtte fra staten, og at forbundet

aktet å søke om slik støtte. Melgaard ville
derfor personlig gå inn for i sin forening

etter landsmøtet at Vestfold inntil videre
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((Huset med de syv balkonger))
Nytt TV-program med døv i hovedrolle

foresatte med den nåværende prøveordning,
uansett hva landsmøtet nå vedtok.

Bjelland sa at hans inntrykk under disku
sjonen om denne sak i hans forening var at
saken var kommet litt for plutselig på med
lemmene, og at de ikke hadde fått tid nok
på seg til å venne seg til tanken. Personlig
var han stemt for obligatorisk abonnement.
For øvrig trodde han nok at distriktsfore
ningene med medlemmer som bodde langt
fra hverandre ville være bedre tjent med
den nye ordning enn f. eks. Oslo-foreningen.
Han mente at noe av reaksjonen mot den
nye ordning kom av at mange oppfattet
problemet slik: Du skal holde bladet - enten
du vil eller ikke!

Trygve Hansen sa at en i Skien hadde
samme innstilling som Oslo. Han mente at
en ad frivillig vei kunne komme enda lengre
enn tilfellet er i dag. F. eks. kunne forbunds
kontoret holde foreningene underrettet
om hvem som holder Tegn og Tale i fore
ningenes distrikt. Så kunne foreningene selv
gjøre en innsats for å få nye abonnenter til
bladet.

Finn Johansen mente at de foreninger som
går inn for obligatorisk abonnement på
bladet for sine medlemmer, burde få en
provisjon for dette som takk for innsatsen,
slik det var nevnt i orienteringen fra for
bundssekretæren.

Forbundsformannen understrekte at det
ikke forelå noe (orslag i denne saken fra
landsstyrets side. Han redegjorde så litt for
hvorledes en har ordnet seg i det svenske
døveforbundet. Etter en sterk diskusjon
mellom to større grupper, ble obligatorisk
abonnement innført for forbundets tids
skrift, og etter noen vanskelige innkjøringsår
fungerer ordningen nå tilfredsstillende, sa
han. I Danmark er det slik at medlemmene
betaler kr. 12.- pr. år i forbundskontingent
og får bladet gratis. Han viste til en general
forsamling i Alborg Døveforening, der det
med stor majoritet ble vedtatt å gå inn for
et forslag fra landsstyret om at hvert med
lem av foreningene skulle betale kr. 100.
pr. år som forbundskontingent.

Debatten om obligatorisk abonnement
på Tegn og Tale ble deretter avsluttet. Det
forelå intet forslag til votering.

Ohna opplyste at landsstyret ikke satte
fram noe forslag om endring av medlems
kontingenten, som for tiden er kr. 1.- pr.
enkeltmedlem pr. år. Rolf Hansen syntes
denne kontingent var for lav og foreslo
kr. 5.-. Toralf Ringsø foreslo kr. 2.-. Trygve
Hansen ønsket ingen endring, mens Magne
Lid foreslo kr. 2.50.

Ohna syntes at det hele nå begynte å
minne om en regulær auksjon.

Geir Jensen var skuffet over de mange
tilfeldige forslag som var kommet og etter
lyste et klart standpunkt fra forbundsfor
mannens side om kontingentspørsmålet.

Ohna svarte at det måtte være svar godt
nok at det ikke forelå noe forslag fra lands-
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styret, og han la til at han hadde håpet at
landsmøtet ville ha gått inn for en obligato
risk abonnentordning f~r Tegn og Tale.
Dette ville ha styrket forbundets økonomi.

Melgaard mente at det kanskje ikke var
av særlig betydning å øke medlemskontin
genten noe, for det ville likevel ikke bety så
meget i forbundets regnskap. Foreningene
hadde bedre bruk for pengene, mente han.

Bjelland syntes det var rart at landsstyret
ikke hadde noe forslag om kontingenten.

Debatten ble avsluttet, og en gikk over
til votering.

24. november i fjor ble det i vest
tysk fjernsyn sendt et skuespill av
den nylig avdøde unge spanske dik
ter, Alejandro Casola. Dette stykket
interesserer oss, fordi en av hoved
personene er en sympatisk døv ung
dom, Uriel, sønn aven rik godseier,
Ramon, som er enkemann. - De
andre personer i Ramons fornemme
hus er hans ugifte svigerinne Geno
veva, Uriels tante. Så er det hus
holdersken Amanda, husherrens
hemmelige elskerinne, samt stue
piken Rosina. Av og til kommer den
vennlige huslegen. Han holder meget
av Uriel og den litt merkelige tanten
hans og vil gjerne bevare disse to fra
ulykke.

Stykkets handling er i korthet:
Ramon fører en fornem rikmanns liv
og har ikke noe å gjøre. Gods og hus
har han arvet fra sin avdøde hustru.
Han drikker meget, og vi forstår
etter hvert at han står foran kon
kurs. Han er derfor ute etter sviger
innens formue, som er skjult et sted
i huset: Edelsteiner, smykker og
penger. Husholdersken Amanda,
som er hans elskerinne, vil hjelpe
ham med dette; hun vil nemlig
gjerne bli gift og bli frue på godset.
Hun hater den døve sønnen og hans
tante, for de står i veien for hennes
ærgjerrige planer. Uriel bør komme
i en anstalt, mener hun, og tanten
på et sinnssykehus. Huslegen aner
denne djevelske planen og advarer
Ramon, men han vil ikke høre på
legen.

Uriels tante, en ca. 40-årig, frem
deles meget vakker dame, ble i ung
dommen troløst forlatt av sin for
lovede, og dette har innvirket på
hennes sinn, hun er svært drømmen-

Forslaget om kr. 5.- pr. år fikk 2 stemmer.
Forslaget om kr. 2.50 pr. år fikk 7 stem

mer.
Forslaget om kr. 2.- pr. år fikk 15 stem

mer.
Da ingen av forslagene oppnådde almin

nelige flertall, blir kontingenten som før,
nemlig kr. 1.- pr. år pr. enkeltmedlem.

Kontingenten for Tegn og Tale ble en
stemmig vedtatt til kr. 15.- pr. år, som før.

(Forts.)

de og overspent. Hun holder fast
ved sitt troskapsløfte og innbiller
seg at hennes brudgom, som forlengst
er gift i Sør-Amerika, plutselig en
dag vil skrive til henne og hente
henne. Hun er den eneste som er
glad i og som forstår den døve og
stumme Uriel, og av alle forstår han
også bare henne. Faren ergrer seg
over dette, også over at han selv
ikke finner noen forståelse hos søn
nen, særlig ikke etter at Uriel over
rasket ham i en kjærlighetsscene
med Amanda. Faren har ikke latt

.Uriel få lære noen ting, ikke et eneste
ord kan han tale. Hans eneste be
skjeftigelse er å male.

Amanda klarer endelig å overtale
Ramon til å gjennomføre en grusom
plan. Med et falskt brev fra Sør
Amerika lokker de tanten avsted 
til sinnssykehuset - etter at de med
list og med makt har oppdaget
gjemmestedet for hennes rikdom.
For sent oppdager Uriel de lumske
planer. Han vil advare tanten og
hente henne tilbake. Han setter seg
på en vill hest og rir i rasende galopp
etter faren og tanten, men styrter
av hesten og dør.

Tanten har en visjon (en «våken
drøm»-opplevelse): Hun ser hvordan
Uriel på den annen side av livet
gjenfinner sin elskede mor, sin kjær
lige og gode bestefar og sin tidlig
avdøde ungdomskjærlighet, Lucien
da. Og hun tror også at hun hører
hvordan Uriel nå plutselig kan tale
helt fullkomment med disse tre per
soner som han engang var forbundet
med, og han blir også forstått av
dem. Hun vet at Uriel ofte i slike
«våken-drømmer» talte med «sine
kjære døde».



Ambulerende klasserom
for sterkt tunghørte

de klasserom for sterkt tunghørte
barn i Surrey, England.

gelen på spesialinstruksjon for barn
i den høyere skole-alderen, som sko
lemessig og sosialt lider under føl
gene av delvis døvhet.

Utstyret består av to «tale-tre
nere», et audiometer og en lydbånd
opptaker. Rommet er lydtett og
akustisk behandlet for å utelukke
ekko.

Lærer A. B. Thomson, som er le
der for et «reisende klasserom» for
sterkt tunghørte barn i Surrey, Eng
land, sees her idet han kopler klasse
rommet til den skolen han besøker.

Klasserommet, som er planlagt og
bygd for undervisningsrådet og spe
sialskolerådet i Surrey, vil besøke
skolene etter tur, for å avhjelpe man-

Hovedlærer A. B. Thomson for
bereder en skoletime i det ambuleren-«8olgull».

Hva kan en kritisk ha å si om
denne angivelig døve og stumme
skikkelsen, Uriel? Alle de andre
skuespillets personer er virkelighets
nære, også tanten i sin beklagelige
«forskruddhet». Men Uriel? Han har
aldri i noen skoler eller av noen
privatlærer lært å lese av på mun
nen. Han kan heller ikke munnavlese
på noen, unntatt på sin kjære tante.
Hun kan tale rasende fort og med
de vanskeligste setninger - han for
står straks alt! Slike <<vidunder-døve»
finnes jo dessverre ikke. Og tanten?
Hun bare ser Uriel i øynene, og for
står straks alle hans tanker, spørs
mål og svar; uten at han engang be
veger ansiktet, munnen eller hen
dene. Slike «vidundertanter» finnes
det heller ikke. Men vi fagpedagoger
- og de døve - vil ikke le av det.

Vi må forstå dikterens gode hen
sikt: Han mener å si at de mennes
ker som er hardt rammet av skjebne
og lidelser har mere hjerte, følelse og
kjærlighet til hverandre, og derved
kan de også gi hverandre meget
mere hjelp og forståelse enn over
fladiske hverdagsmennesker med sin
mangel på kjærlighet, sin hardhjer
tethet, egoisme, pengebegjær og ny
telsessyke - slike som Ramon og
Amanda.

Når vi slik vil forsøke å tyde den
avdøde dikters dypere hensikt, da
er det ikke lenger viktig om han her
har utformet et ideal, en uvirkelig
type aven døv, helt dikterisk og
fritt. Vi vil være ham takknemlig for
at han med varmt hjerte har diktet
en sympatisk døv skikkelse, og ikke
en grotesk eller frastøtende - slik
det tidligere ofte skjedde. Om den
vennlige gamle huslege heller ikke
forstår stort av døvheten, noe man
merker av hans ord, så må vi dog
gi ham rett når han engang uttaler
at Uriel «sikkert står mere under
Guds beskyttelse enn mange andre
mennesker», skriver Deutsche Ge
horlosen-Zeitung i sin kommentar.

En døv mann var millom dei beste
til å møte opp i kyrkja til gudste
nesta. Nokon spurde han kvifor han
gjorde det - han høyrde då ikkje
noko av det som gjekk føre seg.

Han tok ein lapp og skreiv som
svar: Eg går i kyrkja for å visa kva
for ei side eg står på.
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NYTT FRA FORENINGENE
Sommerlukking
i Oslo

Døveforeningens siste åpningsdag før
ferien blir tirsdag 21. juni, og første åpnings
dag etter ferien blir fredag 12. august.

Hamar
Medlemsmøte

Hamar og omegn Døveforening holder
med lemsmøte på feriehjemmet «Mjøsgløtt»,
lørdag 20. august kl. 18 (6).

Program for Bergen

11/8to: Toralf Ringsø kåserer om ungdoms
arbeidet.

15/8 ma: Idrettsklubben styremøte kl.
19.30 på kontoret.

16/8 ti: Servering.
17/8 on: bøveforeningen styremøte på kon

toret kl. 19.30.
18/8 to: Døveforeningen har ekstraord.

årsmøte kl. 21.00. Forslag om ekstrabe
vilgning fra Medlemmenes interessefond.

23/8 ti: Dameklubben starter igjen. Kåseri:
«Farger i hjemmet», av fargekonsulenten
ved Fleischers fabrikker.

24/8 on: Ungdomsklubben har styremøte på
kontoret kl. 19.30.

25/8 to: Forbunds-aften. Ohna eller Breiteig
forteller.

27/8 lø: Idrettsklubben har høst-fest i fore
ningen.

30/8 ti: Dameklubben.
1/9 «En dag med motorbåten.» Kåseri og

film ved redaktøren av «Sjøsport».
5/9 ma: Ungdomsklubben starter opp.
6/9 ti: Dameklubben.
7/9 on: Døveforeningen styremøte på kon

toret kl. 19.30.
8/9 to:. Filmaften ved Opplysningskomiteen.
10/9 lø: Ungdomsklubben har fest på Ul

riken (med forbehold om lokalet der er
ledig).

12/9 ma: Idrettsklubben styremøte på kon
toret kl. 18-20.
Ungdomsklubben.

13/9 ti: Dameklubben.
14/9 on: Formannsmøte på kontoret kl.

19.30.
15/9 to: «Privatmannens forsikringsmulig

heter.» Kåseri.
18/9 sø: Idrettsklubben og Ungdomsklubben

lager i fellesskap et rebus-løp på Totland,
19/9 ma: Ungdomsklubben.
20/9 ti: Demonstrasjon i Dameklubben.
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22/9 to: (Vi forbereder oss til Døves Dag.)
24/9 lø: Hyggekveld i foreningen med mange

gjester fra Haugesund. Framvising av pri
vatfilmer ved Andreas Kallevig.

25/9 sø: Døves Dag. Gudstjeneste i Maria
kirken kl. 11.00. Om aftenen stor fest i
Folkets Hus med middag, tale for dagen,
sketsjer ved Ungdomsklubben og dans til
orkestermusi kk.

Program for Trondheim

Sønd. 21/8: Åpning etter ferien.
Onsd. 24/8: Stengt.
Fred. 26/8: Døveforeningens medlemsmøte.

Deretter er foreningen åpen 3 ganger
ukentlig.

Fred. 2/9: Dameforeningen.
Onsd. 7/9: Kulturaften.
Lørd. 10/9: Døves I. L.-fest.
Tirs. 13/9: Formannsmøte. Program okto

ber-desember.
Fred 16/9: Dameforeningen.
Fred. 23/9: Døves Dag i Domkirkens Me

nighetshus, program senere.
Onsd. 28/9: Kulturaften.
Fred 30/9: Dameforeningen.

FØDT
Kari-Mette og Reidar Blakstad,

Oslo, har fått en datter.

FØDT
Aker sykehus, 26 juli:
«Med fynn og smell,
ble det en stor gutt likevel!»

Inger Elise og Jarle Lid.

FORLOVELSE
er inngått mellom Eva Gustavsen,

Oslo, og Nils Erik Holtungen, Vest
fossen.

FORLOVELSE
er inngått mellom Tove Pedersen,

Oslo; og Kurt Oksnes, Bergen.

FORLOVELSE
er inngått mellom Unni Slemdal

og Vidar Gran, begge Oslo.

EKTESKAP
er inngått 7. juli i Wellington, New

Zealand, av Liss Hall Torgersen, f.
Bonnevie, og pastor Conrad Vogt
Svendsen, Nordstrand.

80 AR
Lauritz Lorentzen, Ekebergveien

194, Nordstrandshøgda, blir 80 år 2.
september.

70 AR
Fru Anna Mathisen, Lilleborg

gaten 5, Oslo 4, blir 70 år 23. august.

65 AR
Fru Arnhild Klemmetsen fylte 65

år 23. juni. Hun er en vel kjent
skikkelse i Drammen og Omegns
Døveforening. Kommer en til Dram
men, reiser en alltid igjen med et
godt minne om henne. Hun er nem
lig hyggelig, og samtidig en som har
sine meningers mot. Hun var med å
stifte Drammen og Omegns Døve
forening og kom med i foreningens
første styre som nestformann. I alle
år siden stiftelsen har hun omfattet
døveforeningen med stor interesse,
særlig feriehjemmet. Det er nok så
at hun sjelden står fram og taler på
møter. Det skyldes hennes syns
svekkelse. Men på 2-mannshånd vil
en få merke at hun alltid har noen
kloke ord å si.

Hun er gift med skredder Sverre
Klemmetsen. Og de har 2 barn, som
begge er gift og selv har barn.

R.W.

65 AR
Bottolf S. Lødemel, Hornindal,

fyller 65 år 10. august.
Bottolf er kjent i hjembygden som

en kraft-kar av de sjeldne, og det
går mange historier om hans kjempe-
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krefter. Han er blant døve også kjent
sa-m en stor spøkefugl.

Vi gratulerer med de 65 år!

65 AR
Sjur Hardeland, Døves Alders

hjem, Gerhard Gransvei 35, Bergen,
blir 25. august 65 år.

Hardeland har i alle år arbeidet i
skomakeryrket. Han er en stillfaren
de kar, men han følger godt med, og
han er også litt aven skøyer. I den
siste tiden har han sammen med sin
kone bodd i en leilighet i Døves
Aldershjems aldersbolig, hvor de tri
ves meget godt, men Sjur er dess
verre i skrivende stund på sykehus
med en plagsom sykdom.

Vi ønsker god bedring - at han
snart vil være frisk og kjekk igjen.

60 AR
Rolf Steen, Høybråten, fylte 60

år 20. juli. Han er født i Lysøysund
i Sør-Trøndelag og har gått på døve
skolen i Trondheim. I 1954 ble han
gift med Elisabeth Elletsen, som den
gang bodde på Nordstrand. De flyt
tet til Oslo i 1956, etter først å ha
bodd på Ringerike. I 1959 flyttet de
til Høybråten, hvor han straks fikk
ansettelse ved Grorud Jernvare
fabrikk, der han siden har vært, og
hvor han ikke har vært borte fra
arbeidet en eneste gang i disse årene.
I vår avla han førerprøven for motor
sykkel, og han er meget dyktig til
å kjøre motorsykkel.

Rolf Steen er godt likt av sine
arbeidskamerater, vennesæl og venn
lig som han er, og vi sender en for
sinket gratulasjon til 60-årsjubilan
ten.

60 AR
Fru Jorunn Søraker, Ronglan,

fylte 60 år 17. juli. Hun er kjent for
sin aktive innsats i døvesaksarbeidet
i sin forening, Innherred Døvefore
ning, og likeså for Norske Døves
Landsforbund ved salg av Døves Jul,
og i landslotteriene. Vi gratulerer
hjerteligst med dagen, post festum.

«Den røde

fjær»

Som leserne vet, har det i år vært
gjennomført en stor innsamlingsak
sjon for de handikapte. «Den røde
fjær» innbrakte 8.4 millioner kroner,
som skal brukes til helsesportsenter
på Beitostølen - et helsesportsenter
for handikapte.

Så vidt jeg har forstått, er styret
i Norske Døves Landsforbund ikke
sikker på om vi døve blir regnet med
blant de handikapte i denne sammen-

50 AR
Gerhard Goksøyr, Spjelkavik,fylte

50 år 26. juli. Han ble født og vokste
opp på Runde. I hans ungdomstid
drev han som yrkesfisker i noen år,
men så kom sykdom og plaget ham
på venstre øye, en hornhinnebeten
nelse. Han ble tvunget til å slutte
som fisker like før den annen ver
denskrig. Han arbeidet så på land
i Spjelkavik, som notbøter i 13 år.
Firmaet gikk ikke så bra, ':lå han
sluttet. Han fikk ny jobb hos A.s
Industri i Spjelkavik, en av Nord
Europas største bedrifter i skum
plast-bransjen. Han har vært der 4
år nå. På feriehjemmet vårt har han
vært hyttesjef fra 1960 til 1962 og
trofast medlem av døveforeningen i
mange år.

Vi ønsker Gerhar<;l hjertelig til
lykke med 50 års dagen.

Lo-Ness.

hengen. Siden det ikke har vært
nevnt noe om at vi døve skal få
komme til Beitostølen på like fot
med andre handikapte, er det nær
liggende å tro at vi ikke blir regnet
med. Ja, slik tingene har utviklet
seg, så har jeg nærmest begynt å tro
at det bare er de blinde som skal få
glede av de 8.4 millionene som er
innsamlet i de handikaptes navn,
men dette kan umulig være rett og
riktig. Det skulle være greit om vi
kunne få et klart svar på spørsmålet:
Skal vi døve regnes med i gruppen
av handikapte - eller ikke?

Agr.

Red.s bemerkning:
Vi viser til lederen i dette nummer

av «Tegn og Tale». Med benevnelsen
«de handikapte» menes her i landet
de som sokner til de organisasjoner
som står tilsluttet Landsnemnda av
de yrkesvalghemmetes organisasjo
ner. Norske Døves Landsforbund
står tilsluttet Landsnemnda, selv
sagt. Men ingen av de handikaptes
forbund eller ansvarlige tillitsmenn
står bak aksjonen for Beitostølen.
Det hele synes å være satt i gang av
utenforstående enkeltperoner, og det
er et åpent spørsmål hva resultatet
vil bli og hvem som kommer til å
høste fruktene av aksjonen. Vi får
håpe at ihvertfall Landsnemnda får
en mann med i styret for Beitostø
len-prosjektet - en sterk mann som
har overblikk og som kan sette tin-
gene på plass. Red.

Fremdeles ikke
døveskole i Nord-Norge?

Skal det bygges en ny døveskole?
Det var, hyggelig! Nå gleder jeg meg!
Enda en skole i Oslo - det er fint!
La det bli 100 døveskoler i Oslo
området, og la alle døve barn i Nord-
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Til stede: Ohna, Vigrestad og Breiteig.

Arbeidsutvalgsmøte i Bergen 3/7-66

Norge, Canada, Grekenland og India
få gå der. Det er flott! Staten vil
sikkert betale reiseutgiftene hver
uke, for det er vel klart at barna
skal få være hos sine foreldre hver
week-end.

Selv om det skal bygges universi
tet i Tromsø, så er det forståelig at
byen ikke er stor nok til å ha døve
skole. Dessuten kan jo barna fly til
Oslo. Forresten er det vel ikke nød
vendig at barna skal ha noen hyppig
kontakt med sine foreldre?

Nei, tenk å være så grusom å nekte
barna å være i nærheten av forel
drene! Fremdeles har vi ingen døve
skole i Nord-Norge, og mange av de
døve barna fra denne landsdelen får
veldig lang reise til skolen. I min
tid fikk vi komme hjem bare i som
merferien. Nå får en visstnok også
reise hjem til jul. Men det kan ikke
bli noen kontakt av betydning på
denne måten.

Det har vel egentlig aldri vært
alvorlige planer om å bygge en døve
skole i Nord-Norge, og vi må vel
belage oss på i beste fall å vente i 30
40 år til. A ja! Så kan vi få hundre
skoler i Oslo-området - og kanskje
en i Bergen - før det blir alvor av å
bygge døveskole i Nord-Norge og
andre steder hvor de døve barna
i dag må reise altfor langt hjemmefra
for å komme på skole.

Agr.

Red.s bemerkning:
Når det i innstillingen om utbyg

ging av spesialskolene ikke foreslås
døveskole i Nord-Norge, kommer det
av at det bare regnes med 20-25
døve barn i skolepliktig alder fra
denne landsdelen, som naturlig ville
sokne til en skole f. eks. i Tromsø.
En mener at det med et så lite elev
tall ville bli håpløst å få elevene for
delt etter alder og evner slik at det
ble passende store klasser.

Hvis tallet på skolepliktige døve
barn i Nord-Norge (i alderen 7-14
år?) kom opp i 35-40, ville det der
imot være naturlig å presse på for
å få en skole i Tromsø.

Red.

Statsstøtte til døve
Herr redaktør!

Norske døve forteller at de kjenner
seg som representanter for et U-land
når de treffer danske og svenske
døve, som har langt bedre kontakt
med de offentlige myndigheter og
atskillig større innflytelse på de-
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partementale avgjørelser enn norske
døve har. Mens våre døve må gå
tiggergang med basarer osv. for å
skaffe seg nødvendige midler, får
dansker og svensker rikelige offent
lige tilskott til døvdorbundets virk
somhet. Når vi vet at samtlige nors
ke døveskoler må sies å være sane
ringsmodne og at bare Voldsløkka i
Oslo har hensiktsmessige lokaler til
barnehagevirksomhet for døve, må
en dessverre gi våre døve rett når de
føler seg som U-mennesker.

Norske Døves Landsforbund bør
få statsstøtte. I dag blir en rekke
muligheter :1or de døve liggende
uprøvd, I"(ott og slett fordi det mang
ler penger.

Vesla, Toten.
(i «Aktuell»).

OM «INTEGRERINGEN»

Et helt nytt
ungdomsproblem
Herr redaktør!

I våre dager foregår det en ut
strakt undervisning av handikapte
av ymse slag i normalskolen, i spe
sialklasser.

Rent pedagogisk sett er dette en
fornuftig og vel også en logisk ut
vikling. Dessuten blir spesialskolene

Melding om utbygging av spesialskolene
Ohna meddelte at NDL 7. juni 1966 sendte

en uttalelse til Kirke- og undervisningsde
partementet med kopi til Stortingets kirke
og undervisningskomite. I uttalelsen kom
menterer NDL den foreliggende melding
om utbygging av spesialskolene. - Det hastet
så meget med å få den avsted til departe
mentet at uttalelsen ble sendt uten at
landsstyrets medlemmer først fikk an led-

avlastet. Dette at handikapte kan
gå på skole sammen med «normale»
barn og også få bo hjemme hos for
eldrene, har sine utvilsomme for
deler for de handikaptes utvikling.

Men som vanlig er, har også denne
medaljen sin bakside. Nemlig denne:
Vil de handikapte i for eksempel
ungdomsskolen gli naturlig inn i de
vanlige ungdomsklikker og -gjenger?
Vil de bli godtatt som en av de an
dre? Vil de i det hele tatt få en na
turlig og harmonisk utvikling, psy
kisk sett?

Den som kjenner litt til forholde
ne, vet at de handikapte elevene i
normalskoler blir stående utenfor,
fordi de er annerledes!

Vel, så kan kanskje en hørselskadd
ungdom (for eksempel) i stedet opp
søke stedets døveforening? Jovisst,
men heller ikke her vil han føle seg
hjemme, fordi han har gått på nor
malskole, mens de døve har gått på
spesialskole.

Vi står med andre ord overfor et
helt nytt ungdomsproblem etter at
handikapte slapp inn i våre normal
skoler. Dette er problemer som kan
få de alvorligste følger for den ung
dom det dreier seg om. De handi
kapte!

La oss være merksam på dette, og
ikke tro at alt er i sin skjønneste
orden etter at vi fikk de handikapte
inn i de vanlige skoler.

E. Hansen, Oslo,
i «Trygd og Arbeid».

ning til å uttale seg om dens innhold. Ingen
av styremedlemmene har senere hatt noen
innvendinger mot uttalelsens innhold og
form.

Romplan for den nye yrkesskole for
døve.

Etter gjentatt~ purringer uten resultat,
lyktes det med hjelp fra en av Stortingets
representant'er å få oversendt fra departe-



Men millioner brukes til tobakk-reklame

Dommen over tobakken er hard

mentet et eksemplar av nevnte romplan,
som visstnok skal være godkjent i finans
departementet. Man mottok planen i mai
måned. Etter et orienterende møte med
yrkesskolens styrer, arbeidskonsulenten for
døve og en representant fra foreldre til døve
barn (Erling Kjellid) har forbundskontoret
18. juni sendt en uttalelse om romplanen til
departementet med kopi til kirke- og under
visningskomiteen, der NDL på en rekke
punkter kritiserer den foreliggende rom
plan.

I et nylig avholdt møte i Fana kommune
styre ble det fattet vedtak om kjøp av et
90 mål stort område ved Nesttun (12 km fra
Bergen), der bl. a. yrkesskolen for døve skal
ligge.

Representasjon i statens forberedende
tiltak for døve.

Vedtak: Samtidig som NDL nå sender over
til staten de resolusjoner som ble vedtatt
på landsmøtet, ber en helt konkret Kirke
og undervisningsdepartementet om å bli
representert i den komite som skal-arbeide
med den nye yrkesskole for døve, og at
NDL må få anledning til å uttale seg under
de forberedende arbeider med den videre
utbygging av døveskolene og med den nye
læreplan for døveundervisningen.

Ungdomsleir for døve.
Ohna meddelte at det til den planlagte

ungdomsleir for døve i Gvarv fra 10.-17.
juli 1966 var anmeldt 29 deltakere, hvortil
kommer ledere, i alt ca. 35 personer.

Vedtak: En konstaterer med beklagelse at
den største norske ungdomsklubb for døve,
nemlig Oslo-klubben, ikke har anmeldt en
eneste deltaker. Med den manglende inter
esse fra denne klubbs side ved den nordiske
ungdomsleir i 1965 i frisk erindring, må en
spørre om hvilke linjer denne klubb ar
beider etter. Vigrestad bes undersøke dette
slik at en for ettertiden kan få nevnte
klubb bedre med i døvearbeidet.

Kurs-sentret på Gol.
Breiteig meddelte at han i den forløpne

uke hadde besøkt arkitekt Gabriel TalIak
sen i Kristiansand og hatt en lengre samtale
med hamom planene for kurs.entret. TalIak
sen er meget interessert i å hjelpe forbundet
med denne saken, og har nå fått kotekart
over eiendommen. Han er villig til å besøke
Gol i august måned. - Breiteig fortalte vi
dere fra det besøk han etterpå hadde avlagt
på Gol, der han bl. a. hadde drøftet kon
traktbetingelser med gardbruker Hoftun.
Det er meget som tyder på at eiendommen
Narvebråten blir bygslet av NDL, slik at
en i første omgang ikke binder noe kapital
i tomtekjøp. Under Breiteigs opphold i Gol
ankom også Egil Tresselt og .Claus Son berg
(fra «Speiderjobben»), og de var meget
tilfredse med den tomt som er utpekt.

Vedtak: Forbu ndssekretæren samt 1-2
fra landsstyret deltar i befaring av tomten
i august sammen med arkitekt Tallaksen.
Forbundssekretæren sender i løpet av juli
måned tanker om rom plan for kurssentret
til landsstyrets medlemmer med sikte på at
arkitekten skal få romplanen innen 1. au
gust.

Protokoll fra Døves Trykkeri's general
forsamling.

Ohna refererte fra nevnte protokoll og
en drøftet spørsmålet om det var mulig
for forbundet å finne en ordning i retning
av at Breiteig fikk mere tid til å ta seg av
trykkeriet.

Vedtak: Landsstyret drøfter dette spørs
mål når det foreligger avgjørelse fra Sosial
departementet m.h.t. statsstøtte til døve
arbeidet.

Folketrygden.
En drøftet det forhold at de fleste døve

utvilsomt har et stort handikap m.h.t. å
samle de «pensjonspoints» som i følge reg
Iene om Folketrygd skal danne grunnlaget
for beregning av den enkeltes pensjon.

Vedtak: En anmoder lege Einar Gisholt
om sammen med sin sønn Thor Gisholt å
samle det materialet som måtte være nød
vendig for en eventuell henvendelse til So
sialdepartementet om dette spørsmålet.

Landslaget mot tobakkskadene har 50
års virksomhet bak seg. Laget ble stiftet i
Skodje på Sunnmøre 6. august 1916 aven
håndfull pionerer som tidligere enn andre
så tobakkens forbannelse.

De legfolk som startet kampen mot to
bakkskadene i vårt land, måtte vente 30-40
år' på støtte fra medisinsk hold. Vitenskapen
krever gru nd ige undersøkelser før den kan
avsi noen kjennelse.

Dommen over tobakken er blitt hard.
I dag er det ikke lenger noe grunnlag for
tvil om tobakkens alvorlige konsekvenser
for menneskenes liv og helse. Tobakksrøy
king representerer i vår tid en av de største
trusler mot folkehelsen i store deler av
verden. Den uhyggelige økningen av lunge
kreften skyldes praktisk talt ene og alene
røyking. Hjerte- og karlidelser, som krever
flere liv enn alle andre sykdommer tilsam
men, skyldes nok flere faktorer, men tobak
ken er en av de viktigste. Mange andre hel
seskader, invaliditetstilstander og hygie
niske minusfaktorer oppstår også som følge
av tobakksrøyking.

Feriefondet 1966.
Det ble meddelt at en ved fordeling av

Feriefondets midler for 1966 hadde utelatt
Innherred Døveforening ved en forglem
melse.

Vedtak: Innherred Døveforening får kr.
1.000.- som forskotteres av NDL og trekkes
inn igjen av den forventete tildeling for 1967
fra Feriefondet.

Tapt arbeidsfortjeneste ved møter o.l.
Vedtak: Etter det som kom fram under

ordskiftet på landsmøtet om dette emnet
fastsettes denne ordning: Forbundets tillits
menn får kr. 50.- i tapt arbeidsfortjeneste
ved frammøte i forbundets ærend på opp
arbeidete fridager (vanlige feriedager er
ikke medregnet).

Døves Dag 1966.
Døves Dag faller i år på 25. september, og

det ble nevnt at Breiteig i samtale med Egi I
Tresselt hadde fått vite at «Speiderjobben
1966» skal gå i siste uke i september og
antakelig starte opp med et program om
kring de to speidertropper for døve og
blinde i Trondheim.

Vedtak: En innstiller seg på en stor feiring
av Døves Dag i Trondheim 25/91966 even
tuelt i samarbeid med «Speiderjobben»s
PR-tjeneste.
E. Ohna john Vigrestad A/b. Breiteig.

Vi kan i dag se resultatene av den vill
farelse det var å la tobakken få bre seg
uhindret. Den sterkt tiltakende røyking,
ikke minst blant barn og ungdom, har skapt
uhyggelige tilstander, og perspektivene
framover er dystre.

Mot dette nytter det ikke med spredt
fekting og halve forholdsregler. Det må
stå klart for alle og enhver at det her ikke
lenger kan være tale bare om en innsats av
frivillige krefter på fritid. Samfunnet selv
må ta de nødvendige skritt for å hindre ut
viklingen mot katastrofe. En vel planlagt,
meget omfattende aksjon må settes inn,
med sikte både på øyeblikkelige og mer
langsiktige resultater. Tobakkskadene må
bekjempes med det alvor og den effektivitet
som et opplyst samfunn kan yte. Man må
regne med kontinuerlig arbeid i mange år
framover. Så langt som utviklingen allerede
er kommet, må man vel se det som en
generasjonsoppgave å få sanert hele tobakk
slummen.

Konkret vil vi peke på en hovedoppgave
som må løses før alle andre: All reklame for
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Spiste 48 egg på 40 minutter!

FANTASTISKE REKORDER

tobakk må snarest mulig bringes til opphør.

Så lenge tobakkindustrien fritt får fallby
sine farlige produkter i fristende annonser,

plakater, filmer osv., er det naivt å håpe på
virkelig effektive resultater av den byg

gendeog positive innsats som ytes for å redu
sere tobakkskadene. Vi er her i den groteske
situasjon at samtidig som den uavhengige

legevitenskap avslører stadig alvorligere
tobakkskader, sprøyter tobakkindustrien

stadig flere millioner kroner inn i reklamen
nettopp for disse nedbrytende og helse

farlige varer! Aldri før har vår viten om
tobakkens skadevirkninger vært sikrere og

bedre vitenskapelig fundert enn i dag - og
aldri før har tobakkreklamen vært mer in
tens og omfattende enn i dag! Mens lunge

kreftpasienter i tusenvis går sin grufulle

lidelsens vei mot døden, romantiseres år
saken - sigaretten - mer enn noen gang

gjennom en hensynsløs og høyt oppdrevet

reklameinnsats.
Kan et opplyst samfunn som vårt se på

at dette får fortsette? spør tidsskriftet
«Tobakken og Vi», som er kommet med sitt

jubileumsnummer.

*
Norge bør ikke ligge bak i køen av land

som for alvor vil bekjempe tobakkskadene.

I første rekke våre helsemyndigheter og
skolemyndigheter har her et stort ansvar.
Vi tror at de ledende innen disse instanser

er fullt klar over oppgavens betydning og

dimensjoner, og det er vårt håp at den
pionerånd som på så mange måter har gitt
Norge et godt navn internasjonalt, også vil

gi seg utslag i engasjert innsats mot tobakk

skadene.
Vi har satt oss som mål at tobakkmiljøet

i vårt land skal være helt sanert innen ut
gangen av vårt århundre. Det betyr at ar

beidet på meget bred front måigangsettes nå

*
«I det moderne samfunnet med dets raske

endringer er det viktig at den enkelte bor
ger har adgang til vederheftig og omfattende

informasjon om vitenskapens siste resultater
og deres betydning. I denne sammenheng

er opplysningsvirksomheten om tobakk
røykingens farer en meget betydningsfull

sak», uttaler Sveriges statsminister Toge
Er/ander i en hilsen til landslaget mot to

bakkskadene, og fortsetter: «Jeg vet meget
godt at landslaget mot tobakkskadene ut
fører et ytterst verdifullt arbeid for å redu

sere tobakkens skadevirkninger. Det er
mitt inderlige ønske at landslaget skal ha

fortsatt framgang i denne sin betydningsfulle

gjerning.»
Statsråd Kjell Bondevik sier i sin hilsen

bl. a.: «I 50 år har landslaget mot tobakk
skadene arbeidt for eit folkemiljø fritt for

nikotin. Framgangen i dette arbeidet var
heller veik første tida. Endå i dag då vit

skapen har prova skadeverknadene ved
mykje røyking, synest det å vera vandt å
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vinna fram med landslaget sitt program. 
Eg ønskjer landslaget mot tobakkskadene
til lukke med 50-års høgtida og vonar at

laget i tida som kjem må få gjera sitt til å

hjelpa heimane og skolen - ja, gjerne pressa
og kringkastinga med, i dette viktige ar
beidet.»

Statsråd Egil Aarvik understreker i sin

Andrew Thevenet heter den nye
verdensmester i krabbespising. Han
spiste for kort tid siden 15 kg krab
be!

Nesten samtidig ble en australier
verdensmester i å spise hardkokte
egg. På 40 minutter slukte han 48
egg.

Verdensmester i kyllingspising er
en mann fra Georgia, USA. I løpet
av 7 timer spiste han 7 kg kylling
kjøtt. Mannen er 36 år gammel og
veier 125 kg.

(Og hvor ofte skryter ikke en av
guttene: «I dag har jeg spist 8 svære
kjøttkaker!»)

Tenker disse storetere på at to
tredjedeler av alle mennesker må
sulte? Tenker slike rekordspisere på
at de blir meget hurtigere syke enn
mennesker med normale spisevaner?

Rekordjageri kan lett nærme seg
galskap.

For noen år siden var det en mote
lek som het Hulahup. Den som lengst
klarte å la et tønnebånd sirkle
rundt hoftene i ensartete roterende
bevegelser, var seierherre. En del
barn skal ha falt døde om etter 11
timers Hulahup. En sørgelig rekord!

Verdensmester i å tromme på en
barnetromme er den 8-årige Terry

hilsen: «Det er av veldig betydning at det

føres en målbevisst kamp mot røykevanene.
Jeg vil særlig understreke betydningen av et

sterkt opplysningsarbeid blant ungdom,
med si kte på å avverge at den oppvoksende

slekt begynner å røyke. - Jeg ønsker lands
laget mot tobakkskadene all mulig lykke i
sitt videre arbeid for denne sak.»

Meece. Angivelig har han trommet i
22 timer uten avbrytelse.

Heinz Arntz fra Tyskland har ver
densrekord i uavbrutt pianospilling :
1.001 timer!

Svensken Dixie Blandy klatret opp
på en 16 m høy flaggstang og ble
sittende der i 124 timer.

En kan spørre seg selv: Er det
denne slags handlinger som er målet
for vårt liv på jorden?

«Der Gehorlose».

Senterpartiets landsstyre

vedtok på møte i Skien 12. og 13.
mars bl.a. enstemmig følgende utta
lelse:

«Tiltak for å sikre de handikap
tes skolegang og allsidige yrkes
utdanning må fremmes i et ras
kere tempo enn langtidsplanen
forutsetter. De handikapte må
også sikres et effektivt ett'3rvern,
og det må legges større arbeid på
å løse deres spesielle boligproble
mer.»

Og så venter vi bare på resulta-
tene! Red.



Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.

Redaktør: Tore Christiansen, Sven Brunsgt. 7, Oslo 1

Idrett som hobby

4.389 p.
3.421 »
2.837 »

631 »

13. Geir Jensen Luft. 2.68 410
14. Geir Jensen h.uft. 1.35 405
15. Ingolf Rønning I.uft. 2.59 359
16. Thorbjørn Pedersen I.uft. 2.54 334
17. Ingolf Rønning h.uft. 1.27 312
18. Arnt Naurstad I.uft. 2.48 304
19. Kåre Jakola Luft. 2.41 270
20. Reidar Jacobsen h.uft. 1.21 250

8.918
Nye: O. Garberg, slegge og diskos (før

35.95).
Utgått: A. Naurstad h.uft.

REDAKSJONELT:

5. DRAMMEN
1. B. Gunnerud h.uft. 1.64 883
2. B. Gunnerud I.uft. 3.15 738
3. B. Gunnerud 100 m 11.7 643
4. Eri k Johansen 100 m 11.8. . . . . . . .. 622
5. B. Gunnerud høyde 1.68 569
6. B. Gunnerud lengde 5.84 568
7. Erik Johansen lengde 5.65 526
8. Ulf Pede'r;en høyde 1.60 493
9. Nils Holtungen I.uft. 2.64 386

10. Kjell Danielsen I.uft. 2.60 364
11. Ulf pedersen Luft. 2.58 354
12. Rolf Hansen Luft. 2.49 309
13. Nils Holtungen h.uft. 1.25 290
14. Magne Gaustad Luft. 2.45 289
15. Kjell Danielsen h.uft. 1.20 240
16. Ulf Pedersen h.uft. 1.20 240
17. Magne Gaustad h.uft. 1.15 195

7.709
Nye: B. Gunnerud 100 m,høyde og leng

de. E. Johansen 100 m og lengde. U. Peder
sen høyde.

Side forrige oversikt ho r:
Bergen scoret .
Drammen scoret .
Hamar scoret .
Trondheim .;coret .

OSLO (2)
21. H. Angeltvedt I.uft. 2.53 329
22. Bjørn Myran I.uft. 2.52 324
23. Jan Thomassen h.uft. 1.28 323
24. Ole J. Sigvartsen I.uft. 2.51 319
25. Jan Thomassen I.uft. 2.49 309
26. O. Landehagen I.uft. 2.46 294
27. Age Lauritsen I.uft. 2.46 294
28. Reidar Blakstad I.uft. 2.43 279
29. Egil Haugen Luft. 2.34 242
30. Reidar Brenden h.uft. 1.20 240
31. Bjørn Myran h.uft. 1.20 240
32. Reidar Brenden I.uft. 2.33 238
33. Kjell Nysted I.uft. 2.32 234
34. R. Blakstad h.uft. 1.15 195
35. Vidar Gran h.uft. 1.10 155
36. O. J. Sigvartsen h.uft. 1.05 120

4.135

Mange har forskjellige meninger
om hva idretten går ut på. Spørsmå
let er interessen for idretten, så vel
trening som konkurranse. De fleste
har etter avgått folkeskole mistet
kontakten med idretten. Bare noen
få, da særlig de beste, går videre.
Som regel tar de mere trening-

17. A. Vangen 1000 m 3.04.0 440
18. A. Vangen 1500 m 4.57.5 422
19. Per Byvold diskos 417
20. E. Eriksen tresteg 10.33 377

10.054
Nye: K. Johansen spyd. T. Gunnarrud

400 m og 1500 m. A. Olsen 100 m. J. Olse,n
diskos, 400 m, høyde (før 1.55). E. Eriksen
lengde, 100 m og tre~teg. P. Byvold ku'le
(før 10.14) og disk~s. B. Bekkevold 100 m.
A. Vangen 1000 m og 1500 m.

Utgått: J. Refsahl h.uft. og I.uft. O. Van
gen I.uft. P. Byvold h.uft. og I.uft. P. Hauk
lien h.uft. og I.uft. B. Bekkevold h.uft. A.
Olsen I.uft. og h.fut. J. Olsen h.uft. og I.uft.

3. BERGEN
1. Asle Karlsen 800 m 2.08.8 607
2. K. Fiskergård lengde 5.96 , 595
3. Kjell Olsen 800 m 2.10.2 586
4. Pål Kjellid 800 m 2.11.1 572
5. K. Fiskergård tresteg 11.73. . . . . .. 538
6. Kjell Olsen 1500 m 4.38.0 537
7. Pål Kjellid 200 m 25.4 523
8. Asle Karlsen 200 m 25.7 499
9. S. Tømmerbakke diskos 30.60 488

10. Asle Karlsen 100 m 12.5 482
11. Alfinn Nordøy I.uft. 2.79 476
12. Asle Karlsen h.uft. 1.40 470
13. Svein I. Hansen høyde 1.55 444
14. Pål Kjellid I.uft. 2.73 440
15. K. Fi;kergård 200 m 26.5 437
16. Pål Kjellid 1500 m 4.55.0 436
17. Asle Karlsen 1500 m 4.56.5 427
18. Pål Kjellid lengde 5.19 418
19. Knut Nil;en 800 m 2.23.9 404
20. Asle Karlsen lengde 5.08 390

9.779
Nye: A. Karlsen 800 m, 200 m, 1500 m og

lengde. K. Fiskergård lengde, tresteg og
200 m. Pål Kjellid 800 m, 200 m, 1500 m og
lengde. S. Tømmerbakke diskos. S. Hansen
høyde. K. Nilsen 800 m.

Utgått: L. Herland h.uft. og Luft. Kurt
Oksnes h.uft. og I.uft. G. Langeland h.uft.
og I.uft. S. Tømmerbakke I.uft. og h.uft.
B. Tømmerbakke h.uft. og I.uft. A. Karlsen
I.uft.

4. TRONDHEIM
1. O. Garberg slegge 51.06 818
2. O. Garberg diskos 36.76 620
3. W. Pedersen lengde 5.80 560
4. O. Garberg h.uft. 1.46 555
5., A. Naurstad spyd 41.94 . . . . . . . . .. 520
6. O. Garberg I.uft. 2.84 508
7. Jon Stokvik I.uft. 2.81 488
8. Walter Pedersen h.uft. 2.78 . ' 470
9. Reidar Jacobsen Luft. 2.78 .....•.. 470

10. A. Karlsen 1500 m 4.51.4 456
11. W. Pedersen 100 m 12.1 : 444
12. Jon Stokvik h.uft. 1.36 418

Ingen nye.

NY ADRE.SSE.:
Sportsredaktøren

Fri-idrettsserien 1966

Fra 8. august er sportsredaktørens
adresse:

Tore Christiansen,
Sven Brunsgt. 7,
Oslo.

Dette bes notert.

1. OSLO
1. R. Brenden 3000 m 8.41.8 829
2. R. Brenden 3000 m hinder 9.34.1 .. 817
3. R. Brenden 1500 m 4.06.0 767
4. R. Brenden 5000 m 15.38.0 759
5. B. Myran 3000 m 9.14.0 709
6. B. Myran 1500 m 4.19.8 661
7. Per Larsen I.uft. 3.03 642
8. Bjørn Myran 800 m 2.06.6 641
9. Roar Pedersen I.uft. 2.91 557

10. I. Engebretsen uft.1. 2.86 522
11. Gunnar Kvitvær lengde 5.49 489
12. Gunnar Kvitvær 100 m 12.5 482
13. Gunnar Kvitvær h.uft. 1.40 470
14. Gunnar Kvitvær I.uft. 2.74 446
15. Roar Pedersen h.uft. 1.35 405
16. Per Larsen h.uft. 1.35 405
17. Arne Stenberg I.uft. 2.66 398
18. Gunnar Kvitvær høyde 1.50 394
19. Vidar Gran I.uft. 2.63 380
20. Arne Stenberg h.uft. 1.30 345

10.208

2. HAMAR
1. T. Gunnarrud 800 m 2.06.0 650
2. K. Johansen spyd 46.94 591
3. J. Olsen lengde 5.91 584
4. J. Olsen 800 m 2.10.4 583
5. J. Olsen spyd 45.06 565
6. T. Gunnarrud 400 m 56.1 562
7. Arne Olsen 100 m 12.2 540
8. J. Olsen, diskos 32.99 540
9. E. Eriksen lengde 5.62 . . . .. . . . . .. 519

10. J. Olsen 400 m 57.8 504
11. Per Byvold kule 10.56 501
12. J. Olsen høyde 1.60 .•........... 493
13. T. Gunnarrud 1500 m 4.46.9 •..... 483
14. E.Eriksen 100 m12.6 463
15. B. Bekkevold I. uft. 2.74 446
16. B. Bekkevold 100m 12.7 444
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BERGEN

Ålesund: Aksla IL arrangerte se
riestevne på Aksla stadion 16. juni.
Hett vær med 28 varmegrader, og
banen var løs. Kjell Fiskergård løp
200 m på 26.5 sek.

Asle Karlsen klubbmester i terrengløp

Klubbmesterskapet i terrengløp
ble holdt på Fløien lørdag 4. juni.
Det var et ufyselig regnvær, men 10
friske gutter trosset været. Nils Bjørø
var løypelegger og dommer, løypa var
1000 m, og løpet ble vunnet av Asle
Karlsen, men han ble hardt truet
av de to 17 år gamle skoleguttene
Svein Ivar Hansen og Knut Nilsen.
Ellers var det en hyggelig konkur
ranse for alle.

Resultater:
1. Asle Karlsen , 3.20.0
2. Knut Nilsen 3.20.1
3. Svein 1. Hansen , , .. 3.20.1
4. Bj. Tømmerbakke 3.24.0
5. Rolf Smenes , 3.25.0
6. S. Tømmerbakke 3.29.3

Det var i alt 10 deltakere, men 4
av dem er ikke medlemmer av klub
ben.

Nytt fra Alesund:
Det er en stor glede for DIK at

Kjell Fiskergård og Kjell Olav
Olsen er gjeninnmeldt i vår klubb
fra 1. juni.

Ålesund-lekene, med Ålesund IL
som arrangør gikk 18. og 19. juni
på Stadion. Kjell Fiskergård stilte
opp i tresteg og lengde'. Første dagen
hoppet han 11.73 m i tresteg, og
dagen etter hoppet han 5.96 m i
lengde. Men han hadde bare 2 gyl
dige av 6 hopp. Det blir ikke ,lenge
før han vil passere 6.20. Hans klubb
kamerat Kjell Olsen deltok både på

Bra åpning, av Olaf Garberg
" i slegge

, Vår kasterkjemp~; Olaf Garberg,
kastet 51.06 m i slegge under det
nasjonale fri-idrettstevnet på Mei
singset stadion 16. og 17. juli. Han
stillte dessuten opp i diskos, der re
suhatet ble 36.76 m. Arrangør var
Tingvoll IL.DRAMMEN

re!t0rder lor hvert årer interessant. 'I .. -,T R' O' N,' Do,' H' EI "'.14, ' ~'IDet er vanskelig å fClrsta hensikten lVI
med bare li -ta de'l'i konkurransene, :.........~ '!""'"_.....:
og etterpå:, fcirlittestevnef, ,ferdig
med det.

Må det gå bedre m'ed idretten for
framtiden, ,med, ansvar for khibbene
og nødyendig hjelp fra medlemmene!
Og glem ikke at det er en fordel å
betrakte idretten som en hyggelig
hobby. Ikke ~ ta den så skrekkelig
høytidelig. Red. T. W.C.

På Tønsberg Turns nasjonale fri
idrettsstevne i Tønsberg, søndag 12.
juni, deltok vår sprinterduo, Bjarne
Gunnerud og Erik Johansen, på
100 m. I senior B-finale ble Bjarne
Gunnerud nr. 2 med tiden 11.7. Erik
Johansen satte ny pers. med 11.8,
og plaserte seg som nr. 3 i B-finale
junior. (Tidl. pers. var 12.2.)

Magne Gaustad har under et tre
ningsstevne støtt kulen (7.15 kg)
9.00 m, som er ny pers. (Men resul
tatet kan ikke medregnes i serien,
grunnet manglende opplysninger.
Red.s bemerkning.) Oppmann R.W.

Under en seriekamp Hellas-Sand
vin, med sistnevnte som arrangør,
deltok tre fri-idrettsgutter fra Hellas
døvegruppe, med god innsats.Været
var bra, men banen var litt løs,
spesielt ved svingene og for lengde
og høydehopperne. Stevnedagen var
mandag 4. juli.

Resultater:
100 m: Bjarne Gunnerud 11.7

(nr. 3.)
Lengde: Bjarne Gunnerud 5.84

(nr. 2),
Erik Johansen 5.65 (nr. 3, pers.)
Høyde Bjarne Gunnerud 1.68

(seier),
Ulf Pedersen 1.60 (nr. 4).
Nevnes bør at Hellas vant serie

kampen, og likeså 1000 m stafett.

Bjarne Gunnerud og Erik Johansen
sikret Hellas-seir på 4 x 100 m stafett

I kretsmesterskapet for stafetter,
som ble avviklet på Marienlyst for
leden dag, stilte Bjarne Gunnerud
og Erik Johansen opp på Hellas'
seniorlag, 4 x 100 m stafett. De fikk
tiden 44.9. Bjarne Gunnerud var
også ankermann på Hellas' 4 x 400 m
lag, hvor han etter en forrykende
sluttspurt nær brakte laget seier.
Tiden var 3.30.9, bare 3/10 etter
vinneren.

hvorfor akkurat trening? - Jo, de
har forstått framgangen ved tnning.
De vil ha bedre resultater og vise
hva de kan yte., Humøret er der så
lenge de fortsetter framgangen og er
i teten med de beste.

Også utholdenheten må vi huske
på. Mange har gitt opp idretten
p.g.a. for mye trening, helst de som
forgjeves forsøker å oppnå det beste.
Dette er ikke idrett - men det for
årsaker at mange ser skjevt på idret
ten og misforstår idrettens betyd
ning.

Idretten er en gledes-sport for
begge kjønn, og den anbefales for
personlig helse og framgang - i mot
setning til harde konkurranser. Det
er å øve seg til bedre resultater i en
eller flere øvelser som en har lyst
på - og etter eget ønske ta så mye
trening en vil. Det er uheldig at en
klubb står bak, som vi er forpliktet
til å være medlem i, og som vi bare
får stevnekonkurranser av. Dette er
lite populært.

Det er å støtte alle de aktive en
klubb mest bør tenke på. Alle for
står sikkert at bare få har sjansen til
å oppnå topp-resultater. Klubbene
tar bare de beste og bryr seg lite
med de mindre gode. Men dette må
gå ut over klubbene, med stor fare
for å måtte nedlegge, økonomiske
vanskeligheter og liten arbeidskraft.

Med stor bredde og bra kvalitet
sammen med mange passive med
lemmer som gir god støtte, vil det
gå bedre for klubbene. Det er meget
mulig at vi med mange medlemmer
lettere kan få utdannet dommere og
trenere - på betingelse av at klub
ben tar hensyn såvel til de mindre
flinke som til de aller beste. Bedre
sjanse er det også til å beholde dom
mere og trenere, når de får honnør
og takk eller en liten gave fra de
aktive i en klubb. Det er bra med
mange klubbstevner eller klubb
matcher for begge kjønn :"'-lettere og
behagelige stevner med god del
takelse og riktig stemning. Spenning
eller latter over sin dårlige eller gode
prestasjon, gir stimulans.

Ved siden av dette er det også
godt å ha en gruppe til fjellturer og
orientering, skitur og skogsløp 
altså friluftsliv. Dette er idrett. Det
er meget fint om en klubb tar hensyn
til dette, og fullstendige rapporter og
propaganda er meget ideelt. Per
sonlig interesse for idretten kan be
traktes som egen hobby. Du kan
samle inn utklipp fra stevner og
konkurranser - selv skrive rapport
og resultater - ta noen bilder fra
idretten. Statistikk over personlige
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GANGSTEVNER :

SERIESTEVNE, 5000 m, 5. mai,
arrangør: Døves Sportsklubb, Oslo:
Det startet 11 mann i 5 forskjellige
klasser. I kl. A startet 3 mann. Angel
tvedt hadde meldt forfall på grunn
av sykdom. Landehagen var ennå
ikke helt bra kneskaden, slik at han
kunne yte sitt beste. Abrahamsen
hadde da ingen vanskeligheter med
å dra fra ham.
Kl. A:
1. H. Abrahamsen, Oslo GK . 24.31
2. O. Landehagen, Oslo-Døve 25.06
3. K. Hammer, Oslo GK .... 25.23

I klasse C ble Erik Andresen nr. 2.
I kl. E ble Peder Nilsen nr. 4.

SERIESTEVNE - 10. OOO M
10 mai, arrangør: Oslo Gangklubb.

- Her gikk Abrahamsen et meget
godt løp, og Landehagen måtte gi
tapt etter at halve løpet var unna
gjort, men årsaken var at han hadde
fått advarsel for uvøren gang, og
måtte da saktne farten. For Angel
tvedt var det enda verre. Etter at
han hadde gått 6 runder, klaget han
over trøbbel med magen, og han
hadde mest lyst til å gi opp. Men
han fortsatte de 6 resterende runder,
og dette vil jeg si var godt gjort. Da
mål var passert, forsvant han.
Hvorhen? Det får leserne selv gjette.
Resultatet fra dette stevnet-ble slik:
1. H. Abraha~sen, OSLO GK 49.27
2. O. Landehagen, Oslo-D,øve 51.25
3. K. Hammer, .oslo GK .... 52.22
4. H. Angeltvedt, Oslo-Døve 54.22

800 og 1500 m og det ble klokket på
2.10.2 og 4.38.0, pers. rek. på 1500 m.

Kretsmesterskapet i fri-idrett for
jenter og gutter ble arrangert av
Brann på Skansernyren i dagene 6.
og 7. juni. - 2 skolegutter fra klub
ben vår stilte opp; Svein 1. Hansen
og Knut Nilsen, og førstnevnte
gjorde det godt. Han fikk bronse i
høyde kl. 1949, på ny pers. rek., 1.55
m. Dessuten løp han 200 m på 28.2.
Knut Nilsen stilte opp i sitt første
800 m løp, og ble nr. 6 i sin klasse,
med tiden 2.23.9 min. Begge guttene
er 17 år og ivrige i treningen. Vi hå
per de vil fortsette, under kyndig
ledelse kan de bli habile idrettsmenn.
(Utentor konkurranse løp en tredje
skolegutt, Ingar Høiberg (1948)
100 m på 13.5.)

Bronsemedalje til Pål Kjel/id
27. juni ble kretsmesterskapet j 5

kamp senior og junior, og 3-kamp
kvinner, avviklet på Skansernyren
med Nymark IL som arrangør, i et
forferdelig vær.

Fra klubben vår prøvde Asle
Karlsen (sen.) og Pål Kjellid (jun.)
~eg i deres første mangekamp. 200 m
var guttenes beste øvelse, men l de
andre øvelsene var re:mltatene svake,
særlig i lengde, hvor det ble under
det vanlige for dem.

Resultater:
Asle Karlsen: 1943 poeng. - Leng

de 5.08, Spyd 29.01. 200 m 25.7.
Diskos 23.42. 1500 m 4.56.5.

Pål Kjellid : 1886 poeng. - Lengde
5.19. Spyd 28.42. 200 m 25.4. Dis
kos 19.42. 1500 m 4.55.0.

Nils Bjørø.

GANGSPORT:

Ingrid Eide nr. 2 på 10.000 m

Gangkretsfn arrangerte landrveis
stevne 10. mai, med start fra Krohns
minde. Fra klubben deltoIl våre to
kappgjengf>re, Ingrid Eide og Tor
tinn Trondsen, og de gjorde en res
pEktabel innsats.
Ingrid Eide: 1.09.0 på 10.000 m.
Torfinn Trond'5en: 1.30.0 på 15.000

m.

Ingrid Eide sølv på 5000 m bane

Norgfs eneste døve kappgjengen
ke, Ingrid Eide, sikret seg 5ølv i
kretsmesterskapet på 5000 m bane
for damEr, etter en god innsats.
Gar"gkretsen arrangErte mEsterska
pet på Krohnsminde stadion 14.
juni, hvor også Torfinn Trondsen
,tilte opp på 10.000 m, du det ble
4. pla~s. - Tidene ble:
Ingrid Eide 36.55 (5000 m).
Torfinn Trondsen 59.15 (10.000m).

Gull til Ingrid E.ide
Kretsmesterskapet fortsatte 15.

juni med kappgang på landevei, hvor
Ingrid Eide igjen tok medalje, men
denne gang gull og kretsmesterskap
på 10.000 m med tiden 1.19.0. Fin
prestasjon! Torfinn Trondsen ble
denne gang nr. 6 på 20.000 m, tid
2.22.35.

Ny seier til Ingrid Eide!
Overraskende 3, plass til
Torfinn Trondsen i
Bergen - Os-marsjen

I o SLO

Feriemånedens seriEstevner i fri
idrett ,ble innledet på Skansernyren
5/7 med «Drott» som arrangør. Pål
Kjellid og Asle Karlsen forsøkte seg
på 800 m, og begge løp godt og jevnt,
men mot slutten stivnet Pål, så Asle
kom ,foran i mål. Tidene ble hen
holdsvis 2.10.3 på Asle og 2.11.1 på
Pål. Meget bra og nye pers: rek. på
begge. Svein Tømmerbakke kastet
30.60 m i diskos. Det var gode vær
og baneforhold.

«Viking» arrangerte seriestevne på
Skansernyren ,12. juli. Banen var
tung, og -kald sønnavind sjEnerte,
samtidig som det regnet litt. Asle
Karlsen stilte .opp på 800 m,hvor
han etter et godt og jevnt løp ble
klokketihn på· 2.08.8, 'Og ny pers.
rek. 1 men han var stiv mot slutten.

, ' Asle Karlsen.

Den tradisjonelle Bergen-Os-mar
sjen ble avviklet med Gangkretsen
som arrangør. - Marsjen, som var på
27 km\ startet på Krohnsminde med
Os' torg som mål. Ingrid Eide, som
utvikler seg til å bli en av kretsens
aller beste kappgjengersker, vant
dameklassen etter jevn og fornuftig
gang. Hun fikk god omtale i avisene
dagen etterpå. Tross Ingrids gode
innsats, var det Torfinn Trondsen
som overrasket mest. Etter starten,
som foregikk samlet for alle klasser,
la Torfinn seg fremme i teten og
etter 5 km tok han frekt ledelsen,
som han imidlertid måtte gi fra seg
etter en stund; men han hang med
så, godt han kunne hele tiden, og ble
belønnet med 3. plass i kl. B.

Begge utøverne var fornøyde med
sin innsats, og premiene de fikk; var
meget flotte., Oppmann Tor-tro.

SERIESTEVNE : 10. OOO M
27. mai, arrangør Oslo Gangklubb:

Dette var det siste seriestevnet.
Stevnet ble holdtpå Frogner. Ang,el
tvedt startet i,kke her. R,esultatet ble:
i. H. Abrahamsen, Oslo GK . 50.55
2. O. Land~hagen, Oslo-Døve 51.40
3. K. Hammer, Oslo GK .... 52.49

Sammenlagt etter tre serieom
ganger i Oslo Gangklubbs regi:
1. Helge Abrahamsen . . . . . .. 2 p.
2. Odd Landehagen ,.... 4»
3. Kåre Hammer " . .. 6»
4. Harald Angeltvedt '. . .. 7»

SERIESTEVNE Il - 10. OOO M
1. juni, arrangør Døves Sports

klubb, Oslo.- Her ble, resultatene
meget gode. Landehagen presset her
Abrahamsen meget' sterkt, rnen ble
slått med 17 sekunder. Odd plages
enriå av kneskaden, men· den blir



bedre etter hvert. Angeltvedt og
Hammer hadde trofast følge denne
gang, og de kom i mål på samme tid.
Den kjente engelske treneren, T. W.
Richardson, var til stede. Han roste
nordmennene for deres gode form,
men sa at det er for mye armbeve
gelser, og slikt hjelper ikke til bedre
tider. Man blir mer sliten. Og i pres
sen etter dette stevnet fikk Odd pen
omtale, og blant annet utpekt som
en farlig mann til Norges-mesterska
pet i gang på 10.000 og 20.000 m,
som holdes 25.-26. juni. Resultatet
fra dette stevnet ble slik:
1. H. Abrahamsen, Oslo GK . 48.36
2. O. Landehagen, Oslo-Døve 48.53
3. H. Angeltvedt, Oslo-Døve 51.24
4. K. Hammer, Oslo GK .... 51.24

INTERNASJONALT 15.000 M
Torshov-parken rundt, 5. juni:

arrangør Oslo Gangklubb. - Til
dette stevnet var det anmeldt i alt
120 deltakere fordelt på mange
klasser. I kl. A var det anmeldt 13,
men 3 meldte forfall, slik at det ble
lO, alle Norges beste, 3 av Sveriges
beste og den danske mester Ole
David Jensen. I denne klassen var
konkurransen meget hard. Jensen
ledet hele løpet, men han ble sterkt
truet av Abrahamsen, som tok ham
nesten, og kom i mål bare 11 sekun
der etter Jensen. Landehagen fulgte
lenge med i teten, men etter 5 run
der ble lappen hans revet av skul
deren som tegn på advarsel. Da
mistet han humøret, og han måtte
saktne farten for ikke å bli disket.
Hadde dette ikke hendt, da hadde
han kommet på 5. plass foran Kåre
Teigland, Viking, Bergen, så god var
han. Men når det gjelder gang, så
er det ikke slik at man kan gå som
man vil, å nei, man må følge be
stemte regler når det gjelder fot
arbeidet. Resultatet fra dette stev
net ble:
1. O. D. Jensen, Danmark . 1.14.48
2. H. Abrahamsen, OGK ... 1.14.59
3. Harry Erikson, Sverige . 1.15.32
4. J. Linberg, Sverige ..... 1.15.47
5. Kåre Teigland, Bergen .. 1.17.05
6. E. Leonardson, Sverige .. 1.17.43
7. O. Landehagen, Døve .. 1.18.17
8. J. Johnsen, Bergen 1.19.14
9. K. Hammer, OGK 1.19.56
10. J. Svendsen, Trondh 1.22.10

SERIESTEVNE III - 10. OOO M
8. juni, arrangør: Døves Sports

klubb, Oslo.- Til dette stevnet mang
let vi favoritten, Helge Abraham
sen, som sikkert var helt utslitt etter
Torshovparken rundt. Odd var her
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helt overlegen, og Harald slo Ham
mer klart, slik at det ble dobbelt
seier til Oslo-Døve.

Kl. A:
1. O. Landehagen, Oslo-Døve 50.15
2. H. Angeltvedt, Oslo-Døve 51.51
3. K. Hammer, OGK 51.56

Kl. E:
3. Peder Nilsen, Oslo-Døve .. 60.24

SERIESTEVNE IV

15. juni, arrangør: Døves Sports
klubb. - Dette var det siste serie
stevnet i Døves Sportsklubbs regi.
Det var 15.000 m som skulle gås.
Konkurransen var her meget hard.
Odd presset Abrahamsen, men klarte
ikke å følge ham til mål. Angeltvedt
gikk også meget hardt, og viste stor
framgang siden sist. Premieutdelin
gen ble foretatt etter stevnets slutt.
Alle som var med fikk pokaler i
ulike størrelser med Sportsklubbens
emblem påsatt. - Resultatet ble:

Kl. A:
1. H. Abrahamsen, OGK 1.15.47
2. O. Landehagen, Døve 1.18.58
3. H. Angeltvedt, Døve 1.20.59
4. K. Hammer, OGK 1.22.26

Kl. E:
3. Peder Nilsen, Døve ..... 1.34.16

PROPAGANDASTEVNE
HUSEBY BLINDESKOLE

29. mai. - Her gikk først elite
klassen 5 km. Odd Landehagen ble
nr. 2 på 23.04 og Angeltvedt nr. 5 på
25.08. Etterpå skulle blinde selv (de
voksne, altså) gå 5 km. Det var flere
av dem. Hver blind skulle ha en se
ende kappgjenger som følge. Slik
var det at Odd og Harald fikk hver
sin blinde ganger til å marsjere 5 km
mot mål. Det var et hyggelig og flott
tiltak som de blinde selv satte stor
pris på. Den beste blinde kappgjen
ger brukte 27.21 i følge med Abra
hamsen. Nr. 2 ble den blinde mannen
i følge med Odd Landehagen.

*

Til slutt vil undertegnete få gra
tulere Bergen, som nå også har be
gynt med denne fine sporten. Skal
hilse fra Landehagen og Angeltvedt
og si at de er glad for at interessen
nå har spredt seg. For Ingrid Eides
vedkommende er tiden god på 5000
m. Hun kommer med tiden blant de
beste kvinner. Lykke til!

Trønder-Eivind, oppm.

NM I KAPPGANG

Sølv til O. Landehagen
Norgesmesterskapet i gang fore

gikk i Oslo 25.-26. juni, med Sports
klubben Frogg som arrangør. 10 av
Norges beste kappgjengere deltok,
med fjorårets mester, Harald Person,
Trondheim, i spissen. 10.000 m gikk
lørdag på bane, og var meget dra
matisk. Kjell Lund ledet en lang
stund, men måtte til slutt slippe
Abrahamsen og Teigland forbi, med
Landehagen like bak. Abrahamsen
gikk her meget hardt, og opparbei
det seg et solid forsprang. Så kom
Teigland og Landehagen, som fulgte
hverandre, med Person bak. Da en
runde gjensto, var stillingen mellom
disse tre så jevn at det var umulig
å vite hvem som skulle ta sølvet og
bronsen. Teigland og Person satte inn
et kraftig rykk for å riste Lande
hagen av seg, men så kom det triste
resultatet for disse to; Teigland og
Person ble av alle 10 dommerne
diskvalifisert på grunn av at de små
løp. Odd gikk helt korrekt og berget
dermed sølvet. Flott gjort! Harald
Angeltvedt ble nr. 6. Han var frem
deles ikke bra av sin skade, men han
startet likevel, og det var godt gjort
av ham å bli nr. 6.

Resultatene ble:
10.000 m

1. H. Abrahamsen, Oslo GK . 50.13
2. O. Landehagen, Oslo-Døve 51.16
3. Kjell Lund, Bergen 51.47
4. J. Svendsen, Trondheim .. 52.24
5. Einar Lyngar, Oslo KU .. 55.37
6. H. Angeltvedt, Oslo-Døve. 56.23

Søndag gikk 20.000 m på landevei,
rettere sagt rundt trikkesløyfen på
Etterstad (1800 m) 11 ganger. Ter
renget var her kupert, og det passet
bergenserne meget godt. Her vant
helt overraskende Kjell Lund, Vi
king, Bergen. Odd var ikke opplagt
den dagen, på grunn av varmen og
terrenget. Kongepokalen, som ble
satt opp for 7 år siden, skulle gjelde
for 20.000 m denne gang, og tilfalt
Kjell Lund, men pokalen må vinnes
2 ganger, og det merkelige er at det
nå er 7 mann som har napp i den,
og har fått sine navn inngravert.
Neste år må det bli Landehagen som
tar den, det skal jeg sørge for, slik
at han tar treningen alvorlig og hol
der seg unna jobben som fri-idretts
oppmann, som han nå er for Døves
Sportsklubb, Oslo. En aktiv idretts
mann skal ikke ha en slik jobb, det



Jubileumskamp i fri-idrett
i Odense, Danmark

skader bare treningen og fysikken
i høy grad. - Resultatet ble:

20.000 m
1. K. Lund, Viking 1.42.55
2. K. Teigland, Viking 1.43.17
3. J. F. Svensen, Tr.heim .. 1.46.01
4. K. Hammer, Oslo 1.46.43
5. H. Abrahamsen, Oslo GK 1.47.14
6. H. Person, Tr.heim ..... 1.49.13
7. O. Landehagen, Døve .. 1.50.12
8. E. I.yngar, Oslo KU .... 1.51.22

Trønder-Eivind,oppm.

HAMAR

2 «Old-Boys»-seire til Hamar
Old Boys-stevne med innlagte se

niorøvelser, arrangør Ottestad IL
på Ottestad stadion 12. juni.

Resultater:
100 m: Arne Olsen 12.5

(seier i kl. 32-35 år).
Johnny Olsen 12.6
Bjørn Bekkevold 12.7
T. Gunnarrud 12.9
Erling Eriksen 13.0
(nr. 3 i kl. 32-35 år.)

800 m: T. Gunnarrud 2.10.9
Lengde: Erling Eriksen 5.62

(seier i kl. 32-35 år)
Diskos: Johnny Olsen 31.68

Per Byvold 27.54
Bjørn Bekkevold .. 22.80

Ottestad IL arrangerte det første
Old Boys-stevne i kretsens historie.
Og vår klubb kunne skilte med 2
seire, henholdsvis ved Arne Olsen
og Erling Eriksen, i klassen 32-35 år,
som viste at Hamar DIL hadde 2
old-boys som kunne hevde seg. Erling
Eriksen var den som overrasket mest
av våre gutter, med brukbare hopp
tross minimal trening. Han holder

Tidlig i år fikk Hamar DIL inn
bydelse fra døveidrettsklubben i
Odense, på øya Fyn. Klubben, som
heter «Dan», hadde foruten oss også
innbudt et tysk døvelag, fra Kiel.
Innbydelsen gjaldt en klubbkamp i
fri-idrett, som dannet høydepunktet
for feiringen av 40 års jubileet til
«Dan».

Og torsdag 16. juni dro en tropp
fra Hamar med kurs for Danmark.
Troppen besto av 7 aktive og 8 tu-

stilen ennå. Og Arne Olsen kommer
i år også. I dag var han ikke heldig
med 100 m. Våre andre gutter stilte
også opp, men det var ikke riktig
fres over dem, noe som skyldtes
varmen, ca. 30 grader i skyggen.
Dette stevnet gjaldt for vårt lag
som uttaking til Danmarks-reisen,
og det ble avklaring på en del plasser.

Treningsstevne på Brumunddal,
Sveum idrettsplass, med Veldre IL
som arrangør, ondag 15. juni.

Resultater:
100 m: Arne Olsen 12.3

Erling Eriksen 12.6
B. Bekkevold 12.7

400 m: T. Gunnarrud 56.1
J. Olsen 57.8

1000 m: Alfred Vangen 3.04.0
Spyd: Kåre Johansen 40.38

Johnny Olsen 40.00
Her var det blanding av godt og

vondt. For å ta det gode først, Gå
overbeviste Arne Olsen på 100 m
med dårlig start. E. Eriksen blir
bedre i år enn i fjor og er stadig i
framgang. Alfred Vangen og Kåre
Johansen stilte opp for første gang
i år, og gjorde ingen dårlig innsats.
Alfred Vangen brakk jo benet i vin
ter, noe som satte ham tilbake. De
dårlige resultater i spyd skyldes
elendig spyd som flagret, mer enn
det fløt i luften. Og når det gjelder
Johnny Olsen, så har forkjølelsen
knekket ham, så han er helt utenfor
nå.

Trening::;stevne på Hamar stadion
fredag 24. juni med Hamar IL som
arrangør.

Resultater:
100 m Arne Olsen 12.2
Diskos: Johnny Olsen 32.57

rister. Etter en fin reise med tog, båt
og tog igjen, i flott vær, ankom vi
Odense 17. juni på kvelden, hvor vi
ble mottatt av formannen i klubben
og innkvarteringskomiteen. Deretter
ble vi innkvartert på forskjellige ste
der, turistene på Misjonshotellet og
de aktive hos private rundt i byen
og dessuten 3 i byen Nyborg, ca. 30
km borte.

Lørdag opprant også med pent
vær, men utpå dagen kom det lette

sommerskyer til, samt litt vind, så
det ble behagelig og svalt, ikke tryk
kende og varmt som tidligere. Klubb
kampen skulle begynne kl. 14, og
formiddagen ble benyttet til omvis
ning. I Odense fikk de reisende der
se en del severdigheter, blant dem
H. C. Andersens hus, huset til den
kjære og kjente eventyrdikteren. I
Nyborg fikk de tre aktive som ble
innkvartert der, se det nye flotte
internatet til den danske yrkes- og
fortsettelsesskole for døve, og selve
døveskolen, som er mye eldre. De
aktive ble meget imponerte over in
ternatet (og det er å håpe at den nye
yrkesskolen for døve i Fana utenfor
Bergen blir minst like fin.)

Stevnet ble holdt på Odense Atle
tikstadion, en pen stadion som var
nedsenket i forhold til området om
kring, og selve banen var bra, men
litt tung, spesielt ved lengdegropen.

Klubbkampen ble åpnet med 100
m, og siden gikk det slag i slag.
Tyskerne tok straks ledelsen og økte
den etter hvert til 9 poeng, men så
fikk danskene og vi tatt oss sammen,
slik at det ble et forrykende oppgjør,
hvor utfallet av klubbkampen var
usikkert til siste øvelse. Det ble
stadig vekslet om ledelsen, og slutt
resultatet ble at «Dan» og Hamar
fikk samme poengsum, men Hamar
ble tilkjent seieren fordi vi stilte med
rent lag, mens «Dan» hadde 3 for
sterkninger fra andre danske klub
ber.

Resultater:
100 m

1. Otto Stier, Kiel 11.9
2. Klaus Pedersen, Dan 12.3
3. K. H. Selewz, Kiel 12.4
4. Erling Eriksen, Hamar 12.6
5. Johnny Olsen, Hamar 12.8
6. Benny Pedersen, Dan ..... 12.8

400 m
1. H. Schroder, Kiel 54.9
2. T. Gunnarrud, Hamar 56.1
3. W. Pedersen, Dan 56.6
4. K. H. Selewz, Kiel 58.0
5. B. Sivgård, Dan 58.9
6. Bjørn Bekkevold, Hamar .. 62.0

1500 m
1. H. Schroder, Kiel 4.31.1
2. T. Gunnarrud, Hamar 4.46.9
3. K. B. Rasmussen, Dan .. 4.51.4
4. A. Vangen, Hamar 4.57.5
5. Dankowski, Kiel 5.26.9

Lengde
1. Otto Stier, Kiel 5.89
2. K. Pedersen, Dan 5.72
3. Johnny Olsen, Hamar 5.62
4. Erling Eriksen, Hamar 5.42
5. B. Sivgård, Dan 5.11
6. Gerd Klein, Kiel 4.44
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Vi var litt bange da klubbkampen
begynte, fordi Hamar-guttene var
langt unna den gode formen, grunnet
reisen, samt at de ikke hadde over
bevist noe særlig på stevnene i år.
Men det gikk bra likevel, guttene
gikk på og kjempet med det de hadde
og fikk halt seieren i land. Kåre
Johansen viste de beste takter av
våre og vant sin spesialøvelse, spyd,
klart foran Johnny Olsen. For dette
fikk Kåre en pokal for høyeste poeng
sum i kast. Johnny stilte som vanlig
opp i flere øvelser, og selv om han
vant i høyde, så var han ikke i den
formen han pleier å være, langt under
pari, og det spørs om han i det hele
tatt kommer i form i år. (Forkjølel
sen har gjort en god jobb.) Trygve
Gunnarrud skuffet litt, men han har
vært plaget av magen, og den danske

1.01.5
1.01.7
1.01.8
1.02.2
1.02.2
1.02.6

HERRER
50 m basseng:

Vest-Tyskland
Deutscher Gehorlosen-Sportver

band har utarbeidet et program for
6. internasjonale vinterleker for dø
ve, som vil finne sted i Berchtes
gaden, Tyskland, i dagene fra 20.
til 25. februar 1967.

Øst-Tyskland
Kappgjengeren Gerhard Sperling

har ved et arrangement mottatt den
høyeste hedersbevisning for sine
mange gode prestasjoner i 1965. Det
skjedde i Øst-Berlin, og presidenten
for de handikaptes idrettsforbund
overrakte ham et diplom sammen
med en bukett blomster og titelen
«sportsrnester».

Nytt fra utlandet

Trollhiittan
I pinsehelgen foregikk en inter

nasjonal fotballkamp i Trollhii.ttan.
4 lag; fra Oslo, København (<<Døva
nia») Vest-Tyskland (<<Comet»), og
Trollhii.ttan, gikk til dyst på stedet.
Første kamp gikk mellom Troll
hii.ttan og Døvania, et oppgjør som
Trollhii.ttan vant lekende lett med
8-1 (5-0). Siden mellom Oslo-Døve
og «Comet», der Oslo tapte med 1-2
(1-1). Dermed gikk Vest-Tysklands
lag videre til finalen mot Trollhii.t
tan, mens Oslo og Døvania kjempet
om 3. plassen og Døvania vant
friskt med hele 8-0 (6-0).

I finalen vant Trollhii.ttan med
4-1 over Vest-Tyskland.

100 rn fri
1. J. M. Petersen, Danm.
2. V. Lochkariov, Sovjet ....
3. J. Wohler, Vest-Tyskland.
4. G. Aubel, Ungarn .
5. A. Sobocinski, Polen .
6. L. Kollar, Ungarn

Verdensstatistikken
i svømming 1965

200 rn fri
1. L. Kollar, Ungarn 2.17.5
2. V. Lochkariov, Sovjet .... 2.19.7
3. J. M. Petersen, Danmark. 2.20.8
4. G. Aubel, Ungarn 2.21.2
5. L Vazak, Ungarn 2.23.0
6. G. Gaitzch, Øst-Tyskland. 2.32.4Jo-ol.

maten var uvant for ham. Erling
Eriksen, Per Byvold og Bjørn Bekke
vold gjorde som ventet, og mer
kunne vi ikke forlange av dem, så
lite trening de har hatt i år, men
innsatsen var på topp. Når det gjel
der Alfred Vangen, var det hyggelig
å se ham på banen, etter et lengre
treningsavbrekk, grunnet benbrudd
og bilulykke. Tross dette løp han
bra. Vår beste sprinter, Arne Olsen,
kunne dessverre ikke få fri fra ar
beidet til å være med oss på reisen,
men vi hadde sjansen til å få ham
med på klubbkampen likevel, da han
og Einar Jakobsen satte seg i sist
nevntes bil og kjørte avgårde fre
dag 16. om ettermiddagen. Dessverre
kom de for sent, Arne rakk bare å
være med i stafetten.

Selv om vi vant, ønsket vi likevel
at vi hadde vært i vår beste form,
slik at vi kunne vist oss fra vår
beste side. På papiret var vi klare
favoritter, på basis av fjorårets re
sultater, men de danske og tyske
idrettsmennene ga mere og bedre
konkurranse, de hadde gått fram
i år i forhold til i ijor, samtidig som
vi ikke var i form, så seieren vår
satt langt inne. F. eks. hadde det
danske paret 11.6 og 11.7 på 100 m
fra før i år, mens de i fjor hadde 12.0
og 12.1.

Senere på kvelden ble det holdt
fest i «Døves Hus» i Odense, hvor
taler og gaveoverrekkelser samt en
liten premieutdeling ble holdt. Pre
miene ble utdelt til de utøvere som
hadde høyest poengsom i gruppene
løp, hopp og kast. Hamar DIL over
rakte den danske klubben «Dan» en
tinnvase i anledning dens 40 års
jubileum, samtidig som «Dan» og det
tyske laget fikk hver sin vimpel med
Hamars byvåpen på, på stang. Vi, på
vår side, reiste mer tomhendt hjem
enn da vi dro sørover. Ellers var
selve festen en skuffelse,da den min
net lite om en jubileumsfeiring. Men
så hadde de få medlemmene (styret)
vanskelige forhold å arbeide under,
liten interesse fra resten av medlem
mene, dårlig støtte og hjelp, viktige
faktorer i et arrangement. Ikke et
helt ukjent fenomen her i Norge
heller.

Men hvis vi ser på hele turen med
turistenes øyne, vil jeg si den var
fin, særlig reisen. Det er noe eget
dette å reise til utlandet, komme i
kontakt med menneskene der osv.
Det har sin sjarm, som har godt tak
på menneskene. Og der fikk alle,
såvel aktive som turister, full valuta
igjen for pengene.

47.8
48.5
48.6

71 p.
71 »
64 »

33.88
32.99
28.20
26.35
25.29
24.26

46.94
42.87
35.09
34.87
33.61
32.73

11.25
11.07
10.54
10.33

9.97
9.24

11.02
10.93
10.56
10.19
10.17

8.85

Slutt-poengsurn
1. Hamar, Norge .
2. Odense, Danmark .
3. Kiel, Vest-Tyskland .

Høyde
1. Johnny Olsen, Hamar 1.60
2. Erling Pedersen, Dan 1.50
3. Sv. H. Sørensen, Dan 1.50
4. Peter Heller, Kiel 1.40
5. Erling Eriksen, Hamar 1.30
6. Gerhard Steinweg, Kiel 1.30

Tresteg
1. Finn Nielsen, Dan .
2. Johnny Olsen, Hamar .
3. Erling Pedersen, Dan .
4. Erling Eriksen, Hamar .
5. Gerd Klein, Kiel .
6. G. Steinweg, Kiel .

Spyd
1. Kåre Johansen, Hamar ...
2. Johnny Olsen, Hamar
3. Erling Pedersen, Dan .
4. Wolfgang Wrage, Kiel .
5. Willy Pedersen, Dan .
6. Otto Stier, Kiel .

Kule
1. Sv. H. Sørensen, Dan .
2. Peter Heller, Kiel .
3. Per Byvold, Hamar .
4. Johnny Olsen, Hamar .
5. E. Brtigmann, Kiel .
6. Willy Pedersen, Dan .

Diskos
1. Sv. H. Sørensen, Dan .
2. Johnny Olsen, Hamar .
3. Erwin Brtigmann, Kiel. .
4. Per Byvold, Hamar .
5. Benny Pedersen, Dan .
6. E. Johansen, Kiel .

4 x 100 rn
1. Dan, Odense, Danmark .
2. Kiel, Tyskland .
3. Hamar, Norge .
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Også DU
bør abonnere på

~Pf/~
Bare kr. 15.- pr. år.

4 x 100 mfri
1. Døves IF, København, D. 4.33.4
2. Øst-Tyskland 4.34.3
4 x 200 mfri
1. Ungarn. . . . . . . . . . . . . . .. 9.34.5
2. USA 9.56.5
3. Polen 10.01.9
4. Danmark 10.06.2
5. Vest-Tyskland 10.20.0
6. Canada 10.35.0
4 x 100 m medley
1. Polen 4.50.4
2. Ungarn 4.51.5
3. USA 4.57.5
4. Vest-Tyskland 4.59.3
5. Danmark 5.01.9
6. Canada 5.09.0

400 m fri
1. J. M. Petersen, Danmark. 4.56.5
2. L. Kollar, Ungarn 4.56.8
3. G. Aubel, Ungarn 4.58.6
4. S. Polak, Polen 4.57.6
5. C. Lindsjo, Sverige 5.02.4
6. J. Wohler, Vest-Tyskland. 5.03.9
800 mfri
1. L. Kollar, Ungarn 10.23.5
2. J. M. Petersen, Danm 11.12.0
1000 m fri
1. W. Rutkowski, Polen ... 16.18.7
1500 mfri
1. L. Kollar, Ungarn 19.41.8
2. G. Aubel, Ungarn 19.50.3
3. F. Savinsky, USA 20.44.7
4. V. Lochkariov, Sovjet 20.50.0
5. A. Sabocinski, Polen 21.13.7
6. J. M. Petersen, Danm 21.17.8
100 m bryst
1. 1. Vasak, Ungarn 1.20.0
2. G. Aubel, Ungarn 1.20.1
3. L Varga, Ungarn 1.21.8
4. R. Dobiecki, Polen 1.22.4
200 m bryst
1. 1. Vazak, Ungarn 2.48.8
2. G. Aubel, Ungarn 2.58.4
3. R. Dobiecki, Polen 3.00.6
4. 1. Tarieczky, Ungarn 3.01.3
5. K. Didszun, Vest-Tyskland3.02.0
6. L. Sørensen, Danmark ... 3.02.5

100 m rygg
1. W. Rutkowski, Polen 1.13.1
2. 1. Tariczky, Ungarn 1.13.5
3. E. Nagy, Ungarn 1.15.6
4. K. Hunaeus, Danmark 1.20.6
5. H. Smolinski, Øst-Tyskl. 1.27.5
200 m rygg
1. 1. Tariczky, Ungarn 2.39.4
2. C. Lindsjo, Sverige 2.40.7
3. W. Rutkowski, Polen 2.40.9
4. Went, Østerrike 2.41.1
5. E. Nagy, Ungarn 2.49.2
6. MacKenzie, Canada 2.51.6
100 m butterfly
1. J. M. Petersen, Danmark. 1.08.4
2. S. Polak, Polen 1.09.2
3. 1. Tariczky, Ungarn 1.11.8
4. L. Kollar, Ungarn 1.12.2
5. C. Lindsjo, Sverige 1.12.8
6. E. Gaitzsch, Øst-Tyskland 1.14.5
200 m butterfly
1. F. Savinsky, USA 2.30.2
2. S. Polak, Polen 2.32.2
3. J. M. Petersen, Danmark. 2.36.0
4. L. Kollar, Ungarn 2.49.2
5. J. Went, Østerrike 2.50.5
400 m medley
1. J. M. Petersen, Danmark. 6.04.7
2. G. Aubel, Ungarn 6.05.3
3. 1. Vasak, Ungarn 6.07.5
4. 1. Tariczky, Ungarn 6.11.8
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p~ E RI I( SEN
MATERIALER, VERKTØY, REKVISITA FOR
SKIPS-, MOTOR- OG ANNEN MEK. INDUSTRI
TEL. 91300 - TELGR. FAGMANN - TELEX 2090 FAGMANN BR.

BERGEN

r3do~V(2itg d(;ot(2~~
Ulvik - Hardanger - Telefon 50

NECKAR - SKODA - TOYOTA

Johs. Gurho/t & Co.
Ved Plenserparken - SKI EN

FIGGJO FAJANSE. A.S

FIGGJO

Alb. Vestnes
VESTNES

JERN- OG MALERVARER M.M.
Telefon *32 - 51

Støtt Døvesaken!
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