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Når våre venner kjører grassat
Vi har fått en rekke forespørsler vedrørende aksjonene «Den røde fjær»
og «Rettferd for de Handicappede». Og det som framfor alt synes å
interessere våre lesere - men som tilsynelatende ingen av de «normale» har
skjenket en tanke (fra mannen i gaten, over forretningsstanden, humani
tære organisasjoner, radio og fjernsyn, til ordførere, fylkesmenn, helse
direktør, statsråder og helt fram til statsministeren), er hvem som står
bak disse aksjonene. Er det anerkjente, solide representanter for de yrkes
valghemmedes (handikappedes) organisasjoner som står bak, som garan
tister - eller er det outsidere og privat initiativ? Først og fremst: Hvor
kommer de handikappedes egne organisasjoner inn i bildet? Hva sier
de fremste tillitsmenn for de som selv har de sko på, som trykker? For
det er vel ikke avgjørende at en, to eller ti (av femti tusen?) blir mer eller
mindre grepet aven ide? Spørsmålet er hva de sier, som har oversikten,
erfaringen, og som kjenner til hvilke behov som bør prioriteres!

Når det gjelder aksjonen «Den røde fjær» til inntekt for Valdres helse
sportsenter på Beitostølen, vil vi sitere fra Norske Døves Landsforbunds
beretning, som i disse dager sendes ut til foreningene:

«Ved avsluttingen av denne beretning er aksjonen for Beitostølen i
full gang, en aksjon som - etter det en kjenner til - ikke har noen
medvirkning fra de handikappedes egne organisasjoner. Hvor meget
den vil lamme andre aksjoner som de handikappedes egne organisa
sjoner har planer om å sette i gang, vet en ikke, men det er å frykte
at Norsk Fjernsyn ikke på lenge ønsker å låne ut skjermen til ak
sjoner for de handikappede.»

Mere skal vi ikke si om denne aksjonen, bortsett fra at vi med største
interesse venter på at den skal bli kommentert av Norges Blindeforbund
og av Landsnemnda for de yrkesvalghemmedes organisasjoner.

Norske Døves Landsforbund har også med interesse fulgt aksjonen «Rett
ferd for de Handicappede». Det var nærliggende å tro at denne aksjon
ville kunne øve et betydningsfullt press overfor de offentlige myndigheter,
resultere i økte bevilgninger og større tempo i utbyggingen av spesial
skolene, etc., etc. Forbundet har overveid medlemskap, men etter aksjo
nens siste henvendelse til Stortinget (inntatt i dette nummer) kan en
gå ut fra at et sådant medlemskap ikke lenger Er aktuelt. Norske Døves
Landsforbund har tatt stortingsmeldingen om utbygging av spesialskolene
meget alvorlig, har innkalt til konferanser med de fremste fagfolk, og ar
beider for tiden med en omfattende uttalelse i forbindelse med innstil
lingen. En vil anta at tilsvarende uttalelser er under utarbeidelse i de
øvrige organisasjoner. Under disse omstendigheter kommer henvendelsen
til Stortinget fra aksjonen «Rettferd for de Handicappede» som noe av
det groveste tramp i klaveret en kan tenke seg.

Det er ikke nok at viljen til å hjelpe er til stede. Det er vel så viktig at
en har tilfredsstillende kontakt med dem som en ønsker å hjelpe - slik
at en ikke risikerer å komme i skade for å by stener for brød! Th. S.



Problemer •
I døveundervisningen
AV WILLIAM J. MCLURE

president i rådetjor døveundervisning, USA, styrer ved døveskolen i Indiana

(Forts. fra forrige nr.)

Edward L. Scouten, leder av
Louisiana døveskole, er en av de
anerkjente autoriteter når det gjel
der språkundervisning for døve. Den
ne skolen bruker fingerspelling gjen
nom hele undervisningsplanen.

Personlig er jeg tilbøyelig til å
stemme for minsket bruk av tegn og
en tilsvarende økende bruk av det
rene talespråk.

Kanskje har presset av den vok
sende og foranderlige verden omkring
oss lite avtegnet seg hos døvelærere
og foreldre til døve barn. Det meste
av den forsking som har vært fullført
på døve-feltet har angått selve døv
heten, ikke den praktiske bedring i
undervisningen. Det er ødslet med
meget mere energi på argumenterin
gen om kommunikasjonen innen klas
seværelset, enn på pedagogisk fors
king. Kanskje har vi vært hemmet
av tradisjonen. Kanskje har for
mange pedagoger kvidd seg for å
være helt oppriktige angående pro
blemene med kommunikasjon og un
dervisning, når de har talt med for
eldrene til det lille døve barnet. Inn
stillingen hos en overveiende del av
foreldrene til døve barn forandrer
seg ettersom barna blir eldre og
ettersom de blir klar over det faktum
at barna deres ikke kan bli blant de
fremste når det gjelder akademiske
kunnskaper eller dyktighet i munt
lig kommunikasjon. Foreldrene til de
meget små døve barna har lett for
å føle harme mot selve døvheten,
når de ønsker at barnet var «normalt».
Ofte nekter de å innse eller aksep
tere den begrensing døvheten be
tyr, eller å akseptere barnet slik det
er. Noen av de mest ulykkelige døve
barn jeg har sett, er de som føler at
foreldrene deres ikke kan akseptere
dem som de er. Det er riktig at vi må
være ærgjerrige for våre barn. Vi
må hjelpe dem til å oppnå de beste
resultater. Imidlertid er det en del
foreldre som i den grad jager etter
poenger for sine barn, at det hersker
en komplett mangel på forståelse
mellom det døve barnet og dets for
eldre. Kanskje reagerer foreldre til
døve barn slik de fleste av oss gjør
når vi står overfor plakaten «Ny-

2

malt» - vi må røre for å se om det er
sant. Etter nesten 30 års erfaringer
på dette felt, ser det for meg ut som
om nesten et hvert foreldrepar til
et døvt barn går gjennom de samme
følelsesmessige erfaringer og innstil
linger. Døvepedagoger er ute av
stand til å hjelpe mange foreldre til
å dra nytte av deres erfaringer som
lærere eller av andre foreldres er
faringer.

I de senere år er det skrevet en
mengde artikler - mange av dem
skrevet av lærere ved «muntlige»
skoler - hvor de uttrykker sin mis
nøye med de resultater som er opp
nådd ved tale, munnavIesing og hør
seltrening alene. Kanskje har disse
påvirket et antall skoler som helt
eller delvis har skiftet over til å bruke
fingerspelling i forbindelse med tale
som en brukbar metode for muntlig
klasseundervisning.

11962 offentliggjorde Virginia Ken
ny, lærer i en av de østlige muntlige
døveskoler, en artikkel i «Harper's
Magazine» , hvor hun forsvarte bruk
av tegnkommunikasjon som et tillegg
til den muntlige metode. Dette var
den første av slike artikler jeg kan
huske å ha sett fra en lærer ved en
muntlig skole. Mange kritiserte hen
ne. Mange lovpriste henne for hennes
mot til å gi uttrykk for noe som for
lengst burde vært skrevet. I det
minste forårsaket hun at mange
igjen begynte å tenke gjennom pro
blemene med kommunikasjon og
språkundervisning.

I mai-nummeret 1965 av «The
Deaf A merican» var det en artikkel,
«Barnet i fokus», skrevet av Robert
M. Benson, inspektør ved spesial
skolen i Long Beach, California.
Inspektør Benson talte til døve
barns foreldre, lærere, ledere, sosial
arbeidere, menighetsarbeidere og del-
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takere i treningsprogrammet for le
dere ved San Fernando Valley State
College. Benson oppfordret sine til
hørere til å spørre seg selv om de
barna som får undervisning i dag
vil stå bedre enn sine forgjengere hvis
de ikke får nytt verktøy, ny teknikk
og ny innstilling. Uten disse ting
mente dr. Benson at de døve barna
fortsatt ville ha de samme problemer
som de har hatt tidligere - en fattigs
lig beherskelse av språket, dårlige
muligheter for kontakt, og svake
skoleresultater. Jeg forstår at noen
var oppskaket fordi Benson ikke
var mere optimistisk. Det er vanske
lig å stå overfor realitetene, når disse
ikke er slik vi ønsker å høre dem.
Benson framhever nettopp de punk
ter som ble framlagt av dr. Hester
og dr. Boatner, som jeg tidligere
har nevnt. Vi kan ikke oppnå stor
bedring ved å fortsette å gjøre det
vi har gjort tidligere, eller ved å
gjøre det litt bedre. Vi trenger en
meget bedre metode for språkunder
visning for å oppnå resultater som
hviler på språklig dyktighet.

I september-nummeret 1965 av
«American Annals of the Deaf» sto en
artikkel, «Fingerspelling i den munt
lige klasse», av Charlotte Stafford,
muntlig lærer i dagskolen for døve i
Painesville, Ohio. Hun forklarer
hvordan fingerspelling har hjulpet
hennes klasse fram til bedre munt
lighet og hjulpet læreren til hur
tigere og mere effektiv taleundervis
ning. I følge mrs. Stafford er finger
spelling nettopp det annet kommuni
kasjonsmiddel i klassen. «Det har
hjulpetfram ferdighetene i staving og
tale, fordi det som ikke er synlig på
leppene blir gjort synlig. Klassen er
mere muntlig enn den var før, og
den avslappede atmosfære bidrar
sikkert til større mottakelighet.»

I det samme nummeret av «Ame
rican Annals of the Deaf» er der en
annen artikkel som mange av dere
burde lese, «En sociometrisk under
søkelse av det døve barnets forestil
lingsevne», av Helen B. Craig. Mange
av oss glemmer at det døve barnet
har de samme behov som det hørende
barn. Når han må transporteres lang
vei for å bli med i en spesialskole
klasse langt borte fra hjemmet, føler



han seg ikke identisk med gruppen,
og heller ikke med kameratene etter
skoletiden. Det er viktig for oss alle
å føle at vi betyr noe og at vi hører
til et sted. Denne selverkjennelse var
betydelig sterkere, i følge mrs.
Craigs studie, hos de døve internat
skolebarna enn hos de døve dag
skolebarn, og sterkere enn hos ikke
døve dagskolebarn. Denne tendens
til sterk erkjennelse av seg selv og
av andre hos internatskolegruppen,
mente en 'berodde mere på livet i en
institusjon enn på døvheten, men
det er en viktig faktor i det døve
barnets utvikling.

De nylig startede verksteder in
nenfor døvesektoren, vil resultere i
forbedringer på mange områder.
Tidsskriftet «Life», støttet av Cap
tioned Films, har gjennom det na
sjonale forbund for undervisning
satt opp et allsidig program som går
ut på å styrke den språklige til
egnelse: Bedring av språket, for å
lette undervisningen. Våre lærere
var helt begeistret etter at dr. Hester
og andre hadde demonstrert nye
audiovisuelle og tekniske appareter
ved vår skole for noen uker siden.

Et annet prosjekt som omfattes
med stor interesse av døveskolene,
er et VRA-prosjekt ved Illinois dø
veskole, med utvidet materiell for
seksual-opplysningen enn det som
hittil har vært til disposisjon. Dette
har også vært et problem for de fleste
døveskoler, og for foreldre til døve
barn. Barnets språk-problemer har
gjort det vanskelig å diskutere mo
denhets- og seksual-spørsmål på en
tilfredsstillende måte. Dr. Frank
Withrow og hans assistenter ved
Illinois-skolen har lagt fram forslag
og materialer, og de skal holde et
møte med representanter fra andre
døveskoler, for å utveksle opplysnin
ger med dem.

Rådet for døveundervisning(Coun
cil on Education of the Deaf) er et
eksempel på et annet godt tiltak 
et utvidet samarbeid og respekt for
andres synspunkter innen døvepeda
gogikken. C.E.D. ble startet i 1960,
og dets eksistens er betydningsfull.
Det legger vekt på det faktum at
døvepedagoger vil samarbeide for å
forbedre undervisningsmulighetene
for døve barn.

C.E.D.'s arbeidsfelt er å opp
muntre og lette samarbeidet mellom
organisasjonene på områdene publi
kasjoner, lovgivning, møter, lærer
utdannelse, alminnelig opplysning
og forsking. Det mest betydnings
fulle tiltak C.E.D. har gjennomført,
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er arrangementet av den internasjo
nale kongress for døveundervisning,
som ble holdt i Washington D.C. i
juni 1963.

Bare dannelsen av C.E.D. gjorde
mye for å overbevise ikke-døvepeda
goger om at der hersket meget større
enighet innenfor dette yrket enn de
hadde antatt. De største problemer
ved undervisningen av døve barn
er kjent av alle. Det faktum at vi
avviker noe ved bedømmelsen av
hva som er det viktigste - skogen
eller trærne - betyr ikke at vi svikter
i å se både skogen og trærne. Vi kan
ikke alle i samme grad være inter
essert og aktive i alle grener av døve
undervisningen.Dannelsen av C.E.D.
har hatt en betydelig innflytelse på
vedtakingen av lover på dette felt:
Offentlig lov 87-276 for rekruttering
og trening av døvelærere, ekspan
sjon, service og utbredelse av Cap
tioned Films for de døve, og utvi
dete regler og reguleringer innen
National Defense Education Act, slik
at spesielle skoler og klasser for de
døve (og for andre grupper av handi
kappede) kan få nødvendig assistan
se herfra.

Et annet eksempel på nært sam
arbeid og felles forståelse var lands
møtet for audiologer og døvepeda
goger i Tucson, Arizona, i 1964.
Hensikten var å fremme en større
forståelse for den service som bør
ytes de hørselhandikappede fra med
lemmene av hver gruppe, å hjelpe
audiologene til bedre forståelse av
de pedagogiske problemer ved døv
heten, og å hjelpe døvelærere å for
stå den hjelp som kan skaffes ved
gode audiologiske programmer i
skolene for døve. De som deltok var
forpliktet til å vende hjem og organi
sere liknende møter i alle VRA-av
delinger i landet. Der er allerede blitt
avholdt en rekke slike lokale møter,
og andre vil bli holdt i nær framtid.
Det blir mere og mere tydelig at de
faktorer som har skilt audiologer og
døvepedagoger inntil nå, har vært
mangelen på kontakt mellom de to
leirer, og manglende gjensidig på
virkning.

En annen organisasjon som nå
diskuteres er et «nasjonalt råd av
organisasjoner av og for de døve».
Dette råd ville bli meget videre i
omfang enn Council on Education
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of the Deaf - C.E.D., da det ville
omslutte ikke bare de organisasjoner
som er interessert i undervisning,
men også organisasjonene av de
døve selv, sekteriske grupper, og mu
ligens også foreldregrupper, hvis de
hadde en nasjonal organisasjon.

Registrering av tolker for døve
har også dannet en ny organisasjon.
Dette er resultat av et møte i
Muncie, Ind., i 1964, som ble avholdt
for å klarlegge de anledninger og
situasjoner hvor døve personer tren
ger assistanse av tolk. Der er mange
situasjoner - som rettsforhør, kon
sultasjon hos lege, osv. - hvor døve
personer, selv med utmerket tale
og avlesingsevne, er ille ute. Kon
feransen om tolking var et forsøk på
å klarlegge behovet og å foreslå løs
ninger som ville avhjelpe manglene
for både den ikke-muntlige og den
muntlige døve.

Dr. Edgar Lowell ved Tracy-kli
nikken tok del i dette arbeidet, og
det var han som foreslo utarbeidet en
liste over personer som er dyktige
nok og villige til å skaffe hjelp til
døve i vanskelige situasjoner. Resul
tatet var at «Nasjonalregistret over
tolker for døve» ble dannet, og det
er nå i gang med å utarbeide en liste
over kvalifiserte tolker over hele
landet, til hjelp for alle døve når
tolk er nødvendig.

Et annet ledd i undervisningen av
døve, er voksen-undervisningen. Jeg
tror staten California var den første
på dette felt, med et framstøt i form
av klassen for leder-opplæring ved
San Fernando Valley State College.
Imidlertid er en hel del døveskoler,

særlig de i de store byområder, in
teressert i opprettelse av klasser for
de voksne døve i kommunene. Mange
av de døve som ikke er særlig inter
essert i lærdom når de går på skolen,
blir senere klar over nødvendigheten
av videreutdanning. Mange har et
meget større behov for kunnskaper
enn da de gikk på skolen. De burde
ha de samme muligheter som alle
hørende har.

Foreninger av foreldre og lærere
ser ut til å være økende i antall og
styrke. Vi er stolte av vår stedlige
forening ved Indiana-skolen, som
ble dannet for 13 år siden med 24
foreldre og et budsjett på 24 dollars.
I 1965/66 har vi nesten 600 medlem
mer og et budsjett på 5.600 dollars.
Foreldrene til barna ved Indiana
skoIen er interessert og aktive i hjelp
med skoleprogrammet og i nært sam
arbeid med lærere og rådgivere. De
er sterkt engasjert i et hvert middel
til forbedring av undervisningen for
deres døve barn. De innser behovet
for bedre språkutvikling, bedre skole
kunnskaper og bedre kommunika
sjonsferdighet. Siste sommer forsøkte
de å innlede forhandlinger med de
amerikan"ke døvelærere for å se om
de kunne få hjelp til å etablere en
landsorganisasjon av døve barns
foreldre. De føler behovet for en or
ganisasjon som kan forordne lover
både for statene selv og for hele
USA, til opprettelse av virkelige
high schools for de døve, og for å
hjelpe døveskolene i deres mange
prosjekter og programmer. Vår for
eldregruppe ønsker ikke en organisa
sjon som skal blande seg inn i de-

batten om metoder for kommuni
kasjon.

Det er temmelig anmassende av
meg å tale om vår egen organisasjon
når jeg er blitt invitert til å tale for
et sammensatt møte slik som her, en
ting som Indiana ikke engang har
forsøkt på. Vi har ikke noe statlig
forbund av døvelærere, heller ikke
av foreldre av døve. Kanskje kom
mer dette av at vår skole er meget
sentralt plasert, og der er ganske
få - antakelig mindre enn 75 - døve
barn i skolealder som deltar i pro
grammer utenom det ved Indiana
døveskole i Indianapolis.

Vårt lands døve representeres av
National Association of the Deaf,
lærerne av the American Instruetors
of the Deaf. Da flere organisasjoner
begynner å samarbeide for å utrede
døvhetens overveldende problemer,
mener jeg at her burde være en lands
omfattende organisasjon av foreldre
til døve barn, som kunne ta seg av
de store problemer med døve barns
situasjon og utdannelse, hvor de
følelsesmessige konflikter angående
hvilke kommunikasjonsmetoder det
skal brukes i undervisningen, må
komme i bakgrunnen. En slik orga
nisasjon ville være til umåtelig hjelp
for lærerne i deres anstrengelser for
å bedre og høyne undervisningspla
nene, som for tiden er mindre enn
tilfredsstillende.

Når foreldre, lærere og de døve
selv arbeider sammen som individer
og i enighet gjennom sine organisa
sjoner, kan en vente framskritt i
undervisningen, med bedre resulta
ter.

Larvik:

Hamar:

vise noen som helst gunstig effekt av ~iga

rettrøyking.»
Vi har altså forlengst nådd det stadium

da det er nødvendig å sette stor kraft inn i
arbeidet mot tobakkskadene, skriver TO
BAKKEN OG VI redaksjonelt i nr. 1/1966
som nå er kommet ut.

Hvor meget er så gjort hittil?
Et allsidig sammensatt, offentlig utvalg,

nedsatt etter forslag fra Helsedirektøren,
arbeider for å finne fram til argumenter og
tiltak som bør settes i verk både på det
forskingsmessige og praktiske plan for å
motvirke røykevanene. Formann i dette ut
valget er avdelingslege ved Statens skjerm
bildefotografering, dr. Kjell Bjartveit, som
allerede har vist seg som en fremragende
kapasitet på området. Vi håper og tror det

Tobakk..nliljøet er sanerings..modent
Vi har nettopp begynt på annen halvdel

av 1960-årene - det tiår som den ameri
kanske helsedirektør dr. Luther Terry, kaller
«handlingens tiår» i kampen mot tobakken.
1930-årene var «mistankens tiår», 1940
årene var «undersøkelsenes tiår». 1950
årene var «bekreftelsens tiår», og 1960

årene er altså «handlingens tiår».
Vår egen helsedirektør, Karl Evang, sier

i sin erklæring «Sigarettrøyking og helse» i

1964 bl. a.: «Vår oppgave er derfor, etter
min oppfatting, å åpne en bred aksjon for
å «illegalisere sigaretten». Denne må ikke
lenger bli sett på som uttrykk for velstand,
for å være voksen, for å være mann. Folk
skal lære å føle at hver gang man har tatt
en sigarett, så har man gjort noe man ikke
bør gjøre. Det har heller aldri lykkes å på-

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

Dronning Astridsgt. 3.
Bergen: Nils Gjerstad,

Fosswinckelsgt. 54.
Trondheim: Halvor Greftegreff,

Lade AlM 70 f.
Stavanger: Aud Berge, Vikedalsgt. 1.
Drammen: Finn Johansen,

Kobbervikbagen 6a.
Henrik Hansen,
Morterudsgt. 24.
Alf Melgaard, Nansetgt. 24.
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vil komme meget godt ut av utvalgets ar

beid både på kortere og lengere sikt. Det

er bare så helt utilstrekkelig at man til dette

viktige arbeidet setter inn mennesker som
allerede er heltidsbeskjeftiget med annet

arbeid. Det må snarest bli anledning til å
engasjere kompetente medarbeidere på full

tid i opplysningsarbeidet mot tobakkska
dene, slik som i Sverige, hvor staten bevilger

1/2 million kroner årlig til dette arbeidet.

Selvsagt er den summen også meget beskje

den i forhold ti I oppgavens omfang og be
tydning for folkehelsen - og i forhold til de

370 millioner kroner som den norske stat
årlig tar inn i tobakkavgifter. Men det ville

iallfall være en god begynnelse å få noe lik

nende her i Norge. -
Tobakkmiljøet er i høy grad skapt av

reklamen og opprettholdes gjennom rekla
men som utrolig nok intensiveres av to

bakkfabrikantene parallelIt med legeviten
skapens avsløringer av stadig alvorligere

helseskader som følge av røyking. Vi anser

det nødvendig at tobakkreklamen snarest
bringes til opphør også i vårt land. Dette er

et nødvendig ledd i den avromantisering av

sigaretten som nå må komme.
Det omfang røykingen fritt har fått lov

til å nå, gjør det nødvendig med meget om

fattende og varierte forholdsregler på en
rekke felter. Sentralt må den sasiale mot;

vering (or å røyke rammes. Her vil det være
av stor betydning å få fram nettopp de

mange usosiale, uestetiske og sjenerende

sider ved røykingen. Det må igjen bli et
selvfølgelig utslag avalminnelig dannelse ikke

å røyke der det kan sjenere andre mennes
ker. Det må ikke lenger være god tone å

røyke på møter, kurser, restauranter osv.

hvor mange mennesker er sammen. Tvert
imot må det betraktes som avlegs og uopp

lyst i vår tid å røyke og udannet å tvinge
tobakksrøyk inn i lungene, maten og klærne

på sine medmennesker.
Tobakkmiljøet er forlengst saningsmodent,

konkluderer Red.
«Sigaretten og bom ben» er tittelen på

spissartikkelen i TOBAKKEN OG VI, skre

vet av forfatteren Johan Borgen, som på en

klok og avslørende måte tar opp spørsmå
let om barns og voksnes røyking, og ansvars

forholdet i denne forbindelse.

«Hvordan skal vi angripe røykeproble
met?», «Nord iskt samarbete i tobaksfrågan»
«Femdagers-planen for røykeavvenning»,

«Røykfrie forskingsmøter», «Sjefen må

være røykfri», «Sigarettene myrdet meg» 
er andre titler i det utvidete nummer som

nå foreligger av TOBAKKEN OG VI, nr. 1/

1966, tidsskriftet for opplysning om tobak
ken, for røykere og ikke-røykere.

Bestemmelser om retts-tolker
for døve/tunghørte Danmark

- -

I begynnelsen av 1965 ble det gitt
meddelelse om at Justisdepartemen
tet hadde godkjent Danske Døves
Landsforbunds innstilling om retts
tolker for døve og sterkt tunghørte.
Vi siterer nedenfor Justisdeparte
mentets sirkulære til domstolene,
påtalemyndighetene og politet.

Ordningen betyr for de døve at
de overfor domstol, påtalemyndig
heter eller politi i praksis kan fram
sette krav om avhøring ved hjelp
aven av landsforbundets godkjente
rettstolker, slik at det ikke vil fore
komme misforståelser.

Er den døve ikke selv i stand til å
kontakte en av tolkene, må det være
domstolenes, påtalemyndighetenes
eller politiets plikt å tilkalle en av
de på listen oppførte tolker.

Sirkulære om avhøring av døve og
tunghørte
(Til domstolene, påtalemyndighete
ne og politiet).

Etter rettspleielovens § 149, pkt 3,
foregår forhandling med og avhøring
av døve og døvstumme enten ved
hjelp av personer som er kyndige
i deres spesielle meddelelsesmidler,
eller ved skriftlige spørsmål og svar.

Hermed utsendes en fortegnelse
over slike kyndige personer. Etter
forhandling med Sosialdepartemen
tet meddeles følgende retningslinjer
for anvendelse av bistand for døve
og tunghørte under rettssaker og
politiavhøringer :

§ 1. For så vidt angår personer
som helt fra tidlig barnealder har
vært døve eller så sterkt tunghørte
at de ikke har kunnet tilegne seg noe
språk gjennom hørselen (tidligere
ofte betegnet som døvstumme), har
høreskaden berørt hele den språklige
utvikling og medført en sterk be
grensning av ordforrådet og begreps
verdenen i det hele tatt. De vil nor
malt ikke være i stand til, selv ved
lesing, på egen hånd å forstå' en
framstilling av problemer som ligger
utenfor den alminnelige hverdag.
For at den døve eller st~rkt tung
hørte skal kunne forstå hva som
foregår under en rettssak eller politi
avhøring, vil det være nødvendig at
han ved sin side som tolk har en

person som er kjent med den hørsel
skaddes særlige måte å uttrykke seg
på, og som uten vanskelighet kan
tale med ham, og oversette det språk
som benyttes i en rettssak eller un
der en politiavhøring.

De i den utsendte fortegnelse
nevnte døvekonsulenter vil på grunn
av deres arbeid som rådgivere for
voksne døve ha særlige forutsetnin
ger for å ivareta tolkvirksomheten.

§ 2. Personer som først i voksen
alder er blitt tunghørte eller helt
har mistet hørselen, har normalt et
fullt utviklet språk. Disse personers
vanskeligheter ligger i oppfattelsen av
det talte ord. Til hjelp for personer
som i større grad eller helt har mistet
hørselen, vil tolkhjelp kunne rekvi
reres ved henvendelse til statens
høreinstitutter eller statens høre
sentraler, som er anført i den ut
sendte fortegnelse.

For så vidt angår lettere tung
hørte, gjør de tunghørtes organisa
sjon oppmerksom på at også disse
kan ha vanskelig for å følge med
under en rettssak, særlig hvis dom
meren ikke blir klar over hørsel
nedsettelsen eller mener at det er
tilstrekkelig å tale med hevet stem
me. Den tunghørte vil da kanskje
forstå det som tales direkte til ham,
men det er risiko for at han bare
mangelfullt kan følge med når an
klager, forsvarer og vitner har ordet.
Dertil kommer at mange lettere
tunghørte erfaringsmessig sjenerer
seg for å gjøre oppmerksom på at de
bare usikkert oppfatter det talte
språk - selv om det ofte vil være
mulig på grunn av deres oppførsel
å oppdage en slik hørselnedsettelse,
idet de normalt vil reagere gjennom
et anspent ansiktsuttrykk, ved å
holde hånden bak øret eller ved hele
tiden å dreie hodet til den ene siden. 
Det er ønskelig at det i størst mulig
utstrekning, i straffesaker mot lett
tunghørte, tilkalles kyndig hjelp.
Statens høreinstitutter og statens
høresentraler vil etter anmodning
sørge for at en kvalifisert hørepeda
gog kommer til stede.

Justisdepartementet 12/1 - 1965

Vilhelm Boas

Graulund Hansen
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DØVELÆRER H. KLUGE
for villedende opplysninger
om tegnspråket

Vi arresterer i dag:

Fra «Hørselvernet» nr. 3-66 har
vi sakset nedenstående fra en artik
kel av lærer H. Kluge, tidligere lærer
ved Skådalen off. skole for døve:

I forbindelse med dette, skriver
innsenderen:

På bakgrunn av Deres leder i
<<Tegn og Tale» nr. 7-1966, antar en
at De vil være interessert i det initia
tiv aksjonen «Rettferd for de Handi
cappede» har tatt overfor Stortinget
i forbindelse med den framlagte stor
tingsmelding om utbygging av spe
sialskolene.

Det er ingen grunn til å legge skjul
på at min henvendelse til Dem er
grunnet på min overbevisning om at
det initiativ aksjonen «Rettferd for
de Handicappede» har tatt i denne
saken er i strid med de handikap
pedes interesser, idet den tar sikte
på i det minste å forsinke en utbyg
ging av skoletilbudene for alle de
barn og unge som omfattes av Lov
om spesialskolene.

Med beste hilsen
Svein Age Eik.

Vi henviser til vår lederartikkel i
dette nummer. Red.

og man må også ha for øye hvilken
opplæring som eventuelt legges un
der folkeskolene. En samlet prognose
for hele undervisnings-sektoren er
nødvendig.

Hovedparten av de bevilgninger
som foreslås til nybygginger, bør
imidlertid brukes til et omfattende
utdannelses-program for fagfolk in
nenfor alle kategorier - pedagogisk,
medisinsk og sosialt. - Det er man
gelen på fagfolk som hemmer den
heldige utviklingen Stortinget ønsker
å fremme, og derfor må dette pro
blem gis aller første prioritet om de
handicappede barns opplæringsrett
skal bli levende virkelighet.

Aksjonen
«Rettferd for de H andicappede».

Som alle andre menneskelige fer
digheter har også avlesningen sin be
grensning, og det vil alltid være et
usikkerhetsmoment til stede, hvor

avgjøre disse barns skjebne innenfor
vårt skoleverk for lang fremtid,
nemlig «Innstilling fra Folkeskole
komiteen av 1963» og den nylig frem
lagte melding «Om utbygging av
spesialskolene».

Aksjonen vil understreke den dype
sammenheng i de to dokumentene,
selv om de fremkommer som resul
tat av to forskjellige lovverk, Folke
skoleloven og Spesialskoleloven. Det
er aksjonens overbevisning at et
hvert vedtak som opprettholder
denne oppdelingen av skoletilbudet
for handicappede barn, vil låse fast
en ordning som kan skade barnas
og deres pårørendes dyreste inter
esser.

Oppdelingen har i praksis medført
tvil om fortolkningen av det offent
lige ansvarsforholdet for undervis
ningen, både når det gjelder etable
ring og finansiering av den. Barna
er blitt kasteballer mellom stat, fyl
ker og kommuner.

Den nye folkeskoleloven bør klart
og fyllestgjørende slå fast alle handi
cappede barns opplæringsrett, også
de barn som hører under åndssvake
vernet. Men denne rett unndrar seg
klar formulering om ikke Folkeskole
loven og Spesialskoleloven smeltes
sammen.

Samtidig ber aksjonen alle Stor
tings-representanter å vurdere de
veldige behov som dokumenteres i
Stortingsmeldingen «Om utbygging
av spesialskolene», i samband med
ovennevnte synspunkt. Man advarer
mot den foreslåtte utbygging av spe
sialskole-anlegg når utdannelse av
fagfolk peker seg ut som den helt
avgjørende faktor hele utviklingen
står og faller med. Dette gjelder alle
former for spesialundervisning både
innenfor folkeskolenes og spesialsko
lenes ramme.

Ved nybygging av spesialskole
anlegg må behovet for de forskjellige
kategorier vurderes i sammenheng,

ttt. :i#!
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~--: ~.""'- .
",,-'"- ~

TV-guds

tjeneste

i påsken?

Vi håper at Norske Døves Lands
forbunds TV-utvalg vil gi en rede
gjørelse i neste nummer, da dette er
ukjent for oss.

I ukebladet «Hjemmet», nr. 15
i år, var det på TV-siden kunngjort
gudstjeneste for døve skjærtorsdag
kveld, til stor glede for oss døve i
det nordenfjeldske. Men da appara
tene ble slått på, var det noe annet
enn døvegudstjeneste vi fikk. Dette
til stor skuffelse for de fleste, og
TV-apparatene ble slått av.

De fleste døve her nord har an
skaffet seg fjernsynsmottakere, men
vi får lite utbytte av disse. Hva kan
grunnen være til at vi ikke fikk TV
døvegudstjeneste i påsken i år? spør
mange.
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Red.

fra aksjonen
«Rettferd for de H andicappede»

Tramp i klaveret

Vi har fra en leser fått tilsendt
den fullstendige tekst i den henven
delse som aksjonen «Rettferd for de
Handicappede» har sendt Stortinget
i forbindelse med stortingsmeldingen
om utbygging av spesialskolene.
Denne uttalelse har vært omtalt i en
del av pressen, og vi gjengir den her
i sin helhet:

Til Stortinget,
Oslo 1

Aksjonen «Rettferd for de Handi
cappede» følger Stortingets behand
ling av saker som angår handicap
pede barns opplæringsrett og under
visningstilbud, med særlig stor opp
merksomhet.

Det foreligger pr. i dag to doku
menter som innbyr Stortinget til å



Døv Oslo-jente som mannequin

Lars A. Havstads Minnefond
Etter utgangen av året 1964 ble fondets kapital oppgitt, pr.
1. januar 1965, til kr. 13.282,48

Senere er det innkommet:
6. februar 1965: Bergen Døveforening kr. 150,00

20. februar Stavanger kr. Døveforening. . . . . . . . . . . ..» 50,00
27. februar De Døves Forening, Oslo ...............» 224,87
19. mars Skien-Telemark Døveforening. . . . . . . . . ..» 55,00

9. april Renter av kr. 7.000,00, 1/4 .............» 140,00
30. august Drammen og Omegn Døveforening. . . . . ..» 47,20
22. oktober Renter av kr. 7.000,00, 1/10 ............» 140,00
31. desember Renter 1965 ..........................» 160,23

Pr. 1/11966 var fondets størrelse kr. 14.249,78

som besto av:
4% statsobligasjoner 1955 kr. 7.000,00
Innestående på bankgiro 235 024/661. . . . . . . . . .. » 7.249,78

Tilsammen kr. 14.249,78

Bidrag til fondet kan sendes enten direkte til fondets regnskapsfører, Gunnar
Vatn, Protonveien 18b, Oslo 6, eller innbetales i en hvilken som helst bank
på bankgiro 235024/661 (Oslo Sparebanks kontraboks og gironummer).

Bøler, 17. april 1966,
Gunnar Vatn

langt man enn driver «kunsten».
Mange lyder er helt like for avleseren,
mange nesten like, og mange kan i
det hele tatt ikke sees, forutsatt at
det tales på alminnelig naturlig vis.
For å hjelpe seg over disse vansker
ligger det så fristende nær å over
drive sine talebevegelser når man
etter mange og trettende gjentakel
ser både for lærer og elev står like
bommende fast. En prøver - i god
hensikt, naturligvis - å gjøre synlig
det som i naturlig tale ikke kan sees.
Det blir forvrengte munnbilder av
leseren blir stilt overfor. En slik av
lesning er grunnfalsk, og den slags
hjelpemidler derfor helt forkastelige.
Speilet blir ofte nevnt som hjelpe
middel, og jeg kan være enig i det,
men da mer brukt av den som taler
enn av den som avleser. Jeg vil an
befale at førstnevnte titt og ofte tar
fram sitt lommespeil for ved selv
kontroll om mulig å unngå altfor
markerte eller overdrevne talebeve
geiser.

Hjelpemidler som håndalfabet,
fingerspråk og tegnspråk skal jeg
ikke komme nærmere inn på. De
kan ikke en gang betraktes som
hjelpemidler til avlesning, da de i
likhet med skriftspråk gjør denne
overflødig. De er egne former eller
symboler og har ingen ting med av
lesning å gjøre som læremidler i
praksis. De kan bare være en nød
hjelp der avlesning mangler.

Derimot ser jeg i dr. Forchammers
munnhåndsystem et utmerket hjel
pemiddel til å lære avlesning. Jeg
har flere ganger både i tidsskriftet
og ellers framhevet fordelen ved å
benytte dette system, og fra dansk
hold er det uttalt at det burde være
obligatorisk ved alle avlesningskurs.
Med dette middel til hjelp vil veien
fram til «ren» avlesning bli lettere
både for elev og lærer, og følgelig
vil en da rekke mer tid til øving.
Såvel erfaring som prøver har godt
gjort at m.h.s. så langt fra hindrer,
men tvertom befordrer evnen til å
avlese også fra munnen alene, uten
supplering av hånden. Jeg har selv
hatt elever som har hatt meget van
skelig for avlesning, men som ved
hjelp av m.h.s. er blitt flinke av
lesere. Det forutsettes selvfølgelig at
systemet blir brukt på en korrekt og
hensiktssvarende måte. Avleseren vil
under øvingstiden spares for en ve
sentlig del av den veldige anspen
nelse og påkjenning og gjetting på
slump som nødvendigvis alltid må
følge med den ikke-supplerte avles
ning. En vil kunne nå samme eller

endog bedre resultat med mindre
anstrengelse, og sjansene til å nå
dette resultat vil stå oppe for flere,
for ikke å si alle. Og dr. Forchammer
sier: «For den som har lært m.h.s.,
bortfaller alle misforståelser, så den
innbyrdes tale blir likeså sikker som
mellom hørende. Men dessuten er
m.h.s. et avlesningsmiddel som støtter
den rene munnavlesning, fordi iakt
takelsen alltid skal rettes mot mun
nen.»

Vi vil anta at herr Kluge vet hva
håndalfabet (fingeralfabet) er, men
det er opplagt at han ikke vet hva
«fingerspråk og tegnspråk» er. (De
to «språk» er for øvrig identiske.)

Det som vi her i landet forstår
med tegnspråk, er nettopp et middel
til å lette avlesingen, og et meget

ARSOVERSIKT 1965 FOR

En av De Døves Forenings yngre
medlemmer, søte Irma Ebbestad,
opptrådte forleden dag som manne
quin sammen med 9 hørende unge
damer på Steen & Strøms ten-årings
mannequinoppvisning, og gjorde
stor lykke, til tross for at hun ikke
har gått noen mannequinskole som
de hørende. Og det må man si er

mere effektivt middel enn det munn
håndsystemet som herr Kluge i man
ge, mange år har vært iherdig tals
mann for. For å uttrykke det i sam
me stil som herr Kluges sitat fra dr.
Forchammer : «For den som har lært
tegnspråket, bortfaller alle misforståel
ser, så den innbyrdes tale blir like så
sikker som mellom hørende. Men dess
uten er tegnspråket et middel som støt
ter den rene munnavlesing, fordi iakt
takelsen alltid skal rettes mot munnen.»

Det ville være en stor fordel om
«Hørselvernet»s redaksjon satte seg
inn i hva tegnspråket er, så en kunne
forhindre at dette bladet stadig fort
setter å spre villedende opplysninger
til et publikum som ikke har forut
setninger for å kunne skille mellom
rett og galt.

Th. Sander.

flott gjort!
Vi ønsker rrma fortsatt hell, og

håper ved anledning å få se henne
som mannequin i vår forening, der
som det skulle bli aktuelt med en
oppvisning.

For ordens skyld skal det opplyses
at rrma er forlovet, så ...

Karin Jensen.
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NYTT FRA FORENINGENE

Haugesund

Trondheim søker landsmøtet 1968
Konstituerende styremøte 9. mars i De

Døves Forening, Trondheim. Styrets sam

mensetting for 1966: Halvor Greftegreff,
formann. Ottar Martinsen, nestformann.

Ely Myrvang, protokollfører. Styremed
lemmer: Nyfrid Grimstad, Georg Kirkreit
og Petter Holberg. Varamenn: 1. Synnøve
Kvidal, 2. Solfrid Gjerstad.

Styrets kontakter til de forskjellige ko

miteer:
Tilsyns- og festkomiteen: N. Grimstad.

Film- og opplysningskomiteen : H. Grefte

greff. Bibliotekkomiteen : Ottar Martinsen.
Døves Dag-komiteen: Georg Kirkreit. Ung
domsgruppa: Solfrid Gjerstad.

Døves Sykekasse
Døves Sykekasse avholdt sitt ekstraordi

nære møte 30/3 1966.
Da kassen ikke har eget styre, men er

underlagt De Døves Forening administra
tivt, ble møtet ledet av formannen, Grefte
greff. Han innledet med at kassen nå var

ved en korsvei: Enten oppløsning og dens
midler inn i foreningens nyopprettede drifts

fond. Alternativt foreslås kontingentfor
høyelse for at kassen i det hele tatt skal

bære seg. På grunn av det sviktende med
lemstallog den derav beskjedne inntekt
ved kontingenter, har de siste årene kassen

gått med underskudd. - Kassens formål er
å yte medlemmene og deres familier dek

ning for medisinkjøp forordnet av lege.
Under debatten, som foregikk i saklige

former, hvor mange hadde ordet for og
imot oppløsning, viste den etterfølgende

prøveavstemning med en knapp margin at
kassen fortsatt skal bestå. Dog skal det
fremmes forslag av foreningsstyret om stør

relsen av kontingenten, samt det maksimale
beløp som kan utbetales pr. medlem pr. år.

Dermed var dette møtet over.

Ekstraordinært årsmøte
i De Døves Forening 30/3. Frammøtet var

tilfredsstillende. Møtet ble ledet av for

mannen, Greftegreff.
Dagsorden ble referert uten merknader.

Det første var valg på representanter til
landsmøtet i Drammen 19.-21. mai. Valgt

ble: Reidun Veddeng og Geir Jensen. Vara
mann Ottar Martinsen.

Deretter gjennomgikk valgkomiteens
formann, A. Ytterhus, de enkelte festkomi

teers sammensetting for henholdsvis 17.
maifesten, høstfesten og årsfesten 1967.

Ny valgkomite: Agnes Berg, Else Lunde
mo, og Trygve Veddeng som formann.

Forslag om ansettelse av underkasserer
for å lette kontingentinnkrevingen ble ved

tatt. Styret ansetter underkassereren etter
søknad, da denne stilling er et lønnet verv.

Driftsfondet: Det ble gitt orientering om
dets formål. Styret ble pålagt å arbeide vi

dere med denne sak. Styret ble også gitt
fullmakt til å plukke ut medlemmer til den
nyopprettede lovkomite - til å utarbeide

statutter for driftsfondet. G. jensen foreslo
at komiteen ble gjort permanent for å ta
seg av revidering ved behov av de forskjel

lige lover og statutter. Dette ble vedtatt.
En søker arrangementet av landsmøtet

henlagt til Trondheim 1968. Norske Døves

Landsforbund ble som kjent stiftet i Trond
heim 18. mai 1918. Det ville være naturlig

at 50 års jubileet for forbundets opprettelse
kombineres med et landsmøte i det aktuelle

år.
Enstemmig vedtatt å søke landsmøtet

henlagt til Trondheim.
Regnskapet for Døves Hus, som bare var

delvis ferdig på grunn av tidsnød til års
møtet 26. februar, har i mellomtiden vært

gjennomgått av revisor. Revisjonsrapporten

viste at alt var i orden, og dette ble godtatt.

Arsmøtet

Haugesund og Omegn Døveforening
holdt årsmøte 13. februar i Rigmor Iversens

hjem.
Først ønsket formannen, john Egil Knut

sen, hjertelig velkommen, spesielt nestfor

mannen i Norske Døves Landsforbund, Kar
sten Samuelsen, som var kommet fra Stav

anger. Samuelsen takket for vel komsten.

Så tok en fatt på sakslisten.
Årsberetningen ble opplest av sekretæren,

og den ble godkjent uten bemerkninger.
Det ble nevnt at det var gjort meget god

innsats av medlemmene ved loddsalget i
Døves Volvolotteri 1965. Beste selger ble

Rigmor Iversen, som solgte 109 bøker.
Minny Sørdal solgte 87, fru Råmot 73, Karl

Hauge 62 og john E. Knutsen 58 bøker,
mens de andre solgte mellom 1-10 bøker

hver.
Regnskapet ble opplest av kassereren og

godkjent uten bemerkninger. Kassereren
opplyste at regnskapet også var revidert av

en hørende autorisert revisor, som hadde

funnet det i orden.

Det lenge ventede medlemsblad er ende
lig kommet med første nr., med et variert
og lødig innhold. Bladet vil dekke et behov

for kontakt mellom foreningen og medlem
mene, og vice versa. Som et hvert annet

blad måtte også vårt ha et eget navn. Det
var kommet inn mange navneforslag, hvorav

noen få ble satt under avstemning. Det sei·

rende navneforslag ble «Døvepilen». Til å
arbeide med og redigere medlemsbladet,

til en begynnelse, var G. Jensen villig. Han
får en stab på 2-3 medarbeidere.

Møtet ble så hevet, etter at formannen

hadde takket den avgåtte valgkomite for

velgjort arbeid.
H. Størkersen, ref.

Program for Trondheim

On 4/5: Ungdomsgruppa, servering.

Fr 6/5: Kulturaften.
Sø 8/5: DM i terrengløp på Granly.

On 11/5: Filmkveld.
Fr 13/5: Dameforeningen.
Ti 17/5: Fest i Døveforeningen.

On 25/5: Kulturaften.
Fr 27/5: Dameforeningen.

Sø 29/5: Pinselukking.
On 1/6: Åpning etter pinse.

Innkomne saker:
Det ble vedtatt å sende forslag til lands

møtet i Drammen om at 8 mm film blir tatt

mere i bruk i hele landet i forbindelse med
filmer om Døvesaken, tegnspråk, for opp

lysningsarbeidet osv. 8 mm film er meget
billigere enn 16 mm, henholdsvis kr. 28.
mot kr. 56.- for sort/hvitt, 3 min. spilletid.

Fru Ingeborg Råmot ble påskjønnet for å

ha solgt julehefter (Døves jul) med stor
dyktighet i 16 år på rad. Likeså har hun vært
en av de største loddselgerne våre. Vi tak

ker henne for god innsats og hjelp både for
Norske Døves Landsforbund og for vår

forening. Kallevig overrakte fru Råmot et

brev med en banksjekk.
Da foreningens lov synes å være fullsten

dig bortkommet, ble det vedtatt å opp
nevne en lovkomite, som skal utarbeide ny

lov for foreningen i tilfelle loven heller ikke

finnes på forbundskontoret.
Valg:
Styret: Formann john E. Knutsen. Sekre

tær og kasserer Andreas Kallevig. Styre-

'1
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Det skal bli fart

A. K.

o •arsmøte r

medlemmer Knut Løvsletten og Rigmor

Iversen.

Representant til landsmøtet i Drammen:

Andreas Kallevig.

Lovkomite : And reas Kallevig og Karsten

Samuelsen.

«Benkeforslag»: Formannen foreslo at

det ble satt i gang hobbykurs i noe som

medlemmene er interessert i å lære, f. eks.

treskjæring.

Vi ble så bevertet med kaffe og kaker,

mens Karsten Samuelsen fortalte om det

nye system som landsforbundets arbeids

utvalg går inn for ved organiseringen av

loddsalget i år, slik at proffselgere skal

bruke 2-3 lotteribiler over hele Sør-Norge.

Forbundet kan på denne måten spare store

Langtekkelig

De Døves Forening, Oslo, holdt sitt ordi

nære årsmøte fredag 11. mars. Formannen,

Alf Olsen, ønsket de frammøtte velkommen

og henstilte til medlemmene å vise saklig

het. Da over 1/4 av de stemmeberettigede

var til stede, erklærte formannen møtet for

åpnet kl. 19.30.

Til referenter ble Harry Landen og Svein

Arne Peterson valgt, mens desisorer ble

Jarle Lid og John Vigrestad.

Dagsordenen ble god kjent uten forand

ringer.

Før en tok fatt på saksbehandlingen, ble

7 av foreningens medlemmer, som var gått

bort, minnet med 2 minutters stillhet. Disse

var: Gunhild Trøo, Anna Gundersen, Johan

Reinh. Gundersen, Ingeborg Nilsen, Kristian

Aamold, Margit Hansen og Kristian Johan

sen.

En gikk så over til å behandle årsberetnin

gen. Der kom en del bemerkninger til noen

av postene. Alf Olsen gjorde oppmerksom

på at han var norsk representant til kongres

sen i Bergen 1965, og ikke Oslos, som det sto

i beretningen. Lovkomiteen fikk kritikk for

dårlig arbeid, og det var sterkt ønske om å

få ny formann. Alf Olsen svarte at en ville

behandle dette under valget. Etter en del

mindre bemerkninger, ble beretningen god

kjent i sin helhet.

Neste post på dagsordenen var behand

ling av regnskapene, og ledelsen av dette

ble overlatt til kasserer Ola Svare. Forman

nen leste opp et brev fra revisor Skattum,

som framholdt at regnskapene ga et riktig

bilde av foreningens og gårdens drift. - Olav

Vik mente at skyldig kontingent skulle

føres opp som balanse post på stauts, men

Ola Svare svarte at dette ville bli meget

tungvint. Det ble gjort oppmerksom på at

kassererlønn på gårdens regnskap skal være

utgifter. - Vi fikk inntrykk av at dette var

et bra forslag.

Til slutt takket formannen medlemmene

og Samuelsen for frammøtet, og erklærte

års møtet hevet.

Hamar
Feriehjemmet «Mjøsgløtt» holdes åpent

i pinsen.

Hamar og Omegn Døveforening holder

medlemsmøte på feriehjemmet «Mjøsgløtt»

lørdag 11. juni kl.18.

Oslo
lovkomiteens arbeid

kr. 500,-, og ikke kr. 5.000,- som var opp

ført (trykkfeil). Etter dette ble regnska

pene god kjent.

Alf Olsen forklarte så at det var kommet

inn forslag som berørte budsjettframlegget,

og en ble enig om å behandle disse forsla

gene før budsjettframlegget. På vegne av

styret la R. Bjelland disse forslag fram:

1. Honorar til formannen på kr. 500,-.

Bjelland begrunnet dette forslag med at en

stadig økende arbeidsbyrde og representa

sjon stilte store krav til formannens økono

mi, og at det derfor kunne være på sin plass

med påskjønnelse. Forslaget enstemmig

vedtatt.

2. Kassererlønnen økes med kr. 400,-.

Kr. 200,- betales av foreningen og kr. 200.

av gården. Enstemmig vedtatt.

3. Vaktmesterens lønn økes med kr.

500,-, fra kr. 2.800,- til kr. 3.300.-. Han skal

dessuten ha adgang til å beregne seg over

tidsbetaling etter kl. 24.00 il. kr. 10.- pr.

time, som betales av den som leier lokalet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

4. Døves Sportsklubb får et bidrag på

kr. 500.- av Velferdsfondet. Det ble sterk

diskusjon om dette, idet det ble reist tvil

om at sportsklubben kunne få penger av

Velferdsfondet. Fru Strømme foreslo da at

sportsklubben får bidrag av landslotteriets

penger. Dette ble vedtatt.

En tok så kaffepause, og da denne var

over, kom forbundsformann Eilif Ohna fram

og talte litt. Han takket først for innsatsen

i landslotteriet 1965, og kom så inn på døve

senterkomiteen. Han mente dette var en

komite med et meget betydningsfullt man

dat, og han håpet at en ville innlede et sam

arbeid med Norske Døves Landsforbu nd

om dette. Ohna nevnte også forbundets vi

dere planer, bl. a. tenkte en å få to instruk-

tører - noe i likhet med døvekonsulenter 

som skal arbeide på landsbasis.

Årsmøtet ble så fortsatt, og en gikk videre

med innkomne forslag.

1. Det var kommet forslag fra Kjell O.

Mørk ang. biblioteket. Han mente at biblio

teket trengte revisjon og at en kunne inn

lede et samarbeid med Deichmann og de

store forlagene. En enedes om at forslaget

oversendes opplysningskomiteen.

2. Styret kom med forslag om å opprette

en dameavdeling under døveforeningen,

med formål å støtte døveforeningen ved

basarer o.l. - Det ble til dels sterk disku

sjon om dette. John Vigrestad spurte om

ikke den nåværende Kvinneforening kunne

forandre sin lov. Eilif Ohna mente at døve

foreningen kunne innlede et samarbeid med

Kvinneforeningen om eventuell tilslutting.

Dette ble vedtatt.

3. På vegne av husstyret ba Alf Olsen om

fullmakt til eventuelt å si opp leieboerne i

4. etasje. Svein A. Peterson etterlyste en

orientering om dette i årsberetningen. Han

fant forslaget altfor dårlig underbygd og ba

om at dette måtte bli utsatt til et senere evt.

ekstraordinært årsmøte.

4. Styret fikk fullmakt til å ordne med

kontingentinnkreving over postgiro.

Neste post på dagsordenen var valg, og

dette ble ledet av valgkomiteen, som besto

av Harald Mevik, Tore Solberg og Jorunn

Tordhol. Valgene ga følgende resultater:

Formann: Alf Olsen (gj.v.), Nestformann:

Karin Jensen (ny), Styremedlemmer: Margit

Bølstad, Rasmus Bjelland, Marit Strømme,

Kristine Martinsen og Jan Johansen.

Som varamenn ble valgt Edel Johnsen,

Jorunn Tordhol, Mabel Sliper og Tore Sol

berg. Klokken var blitt såpass mange at en

måtte utsette resten av årsmøtet, og rekke

følgen mellom varamennene ville bli be

stemt på det fortsatte årsmøtet søndag 13/3.

Avsluttingen av årsmøtet, søn·
dag 13. mars

Formannen åpnet møtet kl. 18.35 og er

klærte møtet for lovlig satt. 44 var til stede.

Formannen redegjorde for budsjettbe

handlingen. - En hadde ikke gjort noe ved-

Hamar og Omegn Døveforening
avholder

VAR-FE.ST

på feriehjemmet «Mjøsgløtt», lørdag

14. mai kl. 18.

Underholdning og lek. - Smørbrød
og forfriskninger fås kjøpt. - Utenbys

hjertelig velkommen. Entre kr. 3.-.
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tak ang. dette. Han beklaget denne for

glemmelsen, og en gikk derfor over til å

behandle budsjettframlegget.

Ruth Hjermstad bemerket at i budsjettet

var sekretærens lønn oppført som en halv

årig utgift. Dette måtte utvides til å gjelde

et helt år. - Det ble sterk diskusjon ang.

bidrag fra Oslo kommune til dekking av

kontorutgifter og sosialsekretærens lønn.

Landen sa at en kunne regne som sikkert

å få bidrag fra Oslo kommune, og han foreslo

at en førte opp sekretærlønn med kr. 8.100,-,
samtidig som en økte bidraget fra Oslo

kommune med kr. 5.000,- og reduserte

andre inntekter med kr. 950,- for å få

balanse. - Dette ble vedtatt.

De andre budsjettforslag ble også vedtatt,

uten bemerkninger.

Formannen forklarte så at det måtte

bundet omvalg til mellom Karin Jensen og

Jan Johansen om nestformannsvervet, idet

Karin Jensen ikke hadde oppnådd absolutt

flertall. Omvalget ga som resultat: Karin

Jensen 25 stemmer, Jan Johansen 16 stem

mer. Etter dette var Karin Jensen valgt.

En fortsatte så med valget, og avgjorde

først rekkefølgen mellom varamennene:

Dette ga som resultat: 1. varamann Tore

Solberg. 2. varamann Mabel Sliper. 3. vara

mann Edel Johnsen. 4. varamann Jorunn

Tordhol.

De andre valg:

Lucia-festen: Formann Jenny Skoglund.

Serveringssjefer: Ruth Sol lyst og Synnøve

Ingebrigtsen.

Kasserer for serveringen: Gustav Bråten.

Bibliotekar og opplysningskomiteens for-

mann: Erna Lindgaard.

Basarkomite : Formann Bjørn Thornes.

Barnejuletrefest: Formann Ragna Almås.

Døves Dag: Formann Kristine Martinsen.

(Det ble understreket at dette arrangement

skal reduseres sterkt i forhold til tidligere.)

Redaktør for «Se Her»: Det viste seg å

være vanskelig å få noen til å ta dette verv,

og valget ble da overlatt til styret.

((ICE PARTY»

avholdes i De Døves Forening, Sven

Brunsgt. 7, Oslo, 7. mai kl. 18.00.
PROGRAM:

Varme pølser, ice-cream, Cheese
chips, orange-juice og Coca-cola
fåes kjøpt.

Leiker - Konkurranser - Film.
Dans - Zorba - Shake - Jenka 
Musikk.
Hamburger selges kl. 22.00.

Alle, både eldre og unge, er hjertelig

velkommen!

Entre kr. 5,- Arr.: Døves Ungdoms
klubb.
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Juletrefest for voksne, og utflukt: Bryn
julf Dammen.

Bilagsrevisor: Leif Johnsen (under forut

setning av at han er villig.)

Lovkomite : Formann Trygve Hammer

borg. Det ble fremmet ønske om at Ham

merborg selv velger sine medarbeidere og

meddeler dette på et medlemsmøte med

rapport fra lovkomiteens første møte.

Lokaleutleier : Herr Stenklopp.

Representanter til landsmøtet i Drammen:

Alf Olsen, Karin Jensen og Rasmus Bjelland.

1. varamann: Ola Svare, 2. varamann: Svein

A. Peterson, 3. varamann: Brynjulf Dammen.

Yalgkomite: Trygve Hammerborg, for

mann. Brynjulf Dammen og Jorunn Bjerke.

Alf Olsen takket så Harald Mevik for hans

ledelse av valget. Han sa at han var meget

fornøyd med samarbeidet innen styret, og

takket det uttredende styremedlem, Bryn

julf Dammen, for hans innsats. Den nye nest

formann, Karin Jensen, ble behørig ønsket

velkommen.

Fru Strømme bemerket at det var viktig

med kontinuitet i arbeidet og henstilte til

alle å vise god samarbeidsånd.

Det ble videre bemerket at en av desiso

rene, John Yigrestad, ikke var til stede på

årsmøtets 2. dag.

Møtet ble så hevet kl. 22.10.
Svein A. Peterson, ref.

Program for Bergen
1/5 sø: Idrettsklubben står for servering og

fest i foreningen i anledning dagen.

2/5 ma: Ungdomsklubben.

3/5 ti: Demonstrasjon av vakre bord m.m.

i Dameklubben vi konsulent fru Anger

mann.

4/5 on: Døveforeningen styremøte kl. 19.30
på kontoret.

515 to: Filmaften vi Opplysningskomiteen.

7. og 8. mai har Idrettsklubben dugnad på

hytta (takarbeid).

9/5 ma: Idrettsklubben styremøte kl. 18-20
på kontoret.

Ungdomsklubben.

1015 ti: Dameklubben.

12/5 to: Kåseri vi Opplysningskomiteen.

16/5 ma: Ungdomsklubben.

17. mai blir det servering og underhold

ning med Døves Sjakklubb som arrangør.

23/5 ma: Ungdomsklubben.
24/5 ti: Stengt. Misjonsforeningen hos fru

Hammer.

26/5 to: Servering.

28.-30. mai pinsestevne i Rosendal.

31/5 ti: Dameklubben.

Filmaften
Torsdag 14. april ble det vist to filmer i

foreningen. Titlene var: «Siam - Thailand».

og «Plast, et moderne eventyr».

Førstnevnte film handlet om Thailands

innbyggere. deres levemåter og skikker.

Det var en interessant. fargesprakende og
lærerik film.

Den siste fil men viste oss hvordan fram

stillingen av plast foregår, og dens utallige

anvendelsesmuligheter. Også denne filmen

var i flotte farger.

Frelsesarmeen på besøk
Tirsdag 19. april kom kaptein Kelly Sme

vik igjen til oss i foreningen og gjorde

i stand en hyggeaften. Brigader Hellenæs var

med henne. De sang noen sanger for oss,

og vi fikk forsyne oss med kaffe og smørbrød.

Dessverre møtte ikke så mange som

ønskel ig fram. Det pleier å være nokså tynt

på tirsdagskveldene. Det ble holdt en liten

utlodning, og gevinstene var fine.

Praten gikk livlig, og alle så ut til å hygge

seg riktig godt.

Yi fikk se en film som het «Gjesten», og

den handlet om en mann som hørte Herrens

røst, og omvendte seg. Filmen var gripende.

Gøsta Rougnø.
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FØDT
Randi og Arnodd Rønning, Trond

heim, fikk en datter 17. april. De
har en sønn fra før.

FØDT
Elin og Erling Buanes, Bergen,

fikk en sønn 19. april. De har en
datter fra før.

BRYLLUp
Ragnhild Frydenborg og Eldor

Aase ble lørdag 2. april viet a.v pastor
Lillehaug i St. Olavs kapell, Sande
fjord.

Arnhild (f. Espenes) og Gunnar
Egil Andersen, som giftet seg i døve
kirken i Oslo 12. februar.
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EKTESKAP
inngås av Berit Lien og Rolf Jo

hansen, Oslo, mandag 16. mai i
Central kirke, St. Olavsgate 28.

Adresse for dagen er:
Brudeparet Johansen,
Josefinesgate 16, Oslo 2.

SØLVBRYLLUP
Gulborg og Rudolf Larsen feiret

sølvbryllup mandag 4. april. De er
begge godt kjent i Vestfold, og det
falt naturlig at mange venner sendte
dem sin takk for at de i så mange år
har gjort godt arbeid på feriehjem
met «Skogstua». Under deres vert
skap har mange, mange av ferie
hjemmets gjester følt seg hjemme,
likeledes har de gitt råd og veiledning
ved forskjellige gjøremål, matlaging
kjøp av matvarer, båt- og fisketur
m. m. Ved deres hjelpsomhet, ble det
også ekstra underholdning for gjes
tene ved festarrangementene. I man
ge år fungerte Gulborg som kjøkken
sjef og Rudolf som hyttesjef, og
begge har bestandig sørget for orden
både inne og ute.

I ekteskapet har Gulborg og Ru
dolf to kjekke sønner, Thorbjørn og
Harald. Det har alltid vært gjest
frihet hos dem i deres koselige hjem
på Hasle, men mest setter vi pris på
deres gode hjertelag overfor oss alle.
Gulborg steller sitt hjem. Rudolf ar
beider trofast, henter fisk og hummer
fra sjøen, og attpåtil bygger de egen
hytte til hygge for familien.

Vi gratulerer Gulborg og Rudolf
med sølvbryllupet, med beste ønsker
for deres helse og humør i framtiden.

Alf Melgaard.

85 AR
Fru Ingeborg Ultvedt, Skjelde

rupsgate 19, Oslo 5, fyller 85 år
søndag 15. mai.

Hun er født og oppvokst i Bergen,
og hun kom i ung alder til Oslo, hvor
hun fikk post. Bl. a. var hun hushjelp
hos skomaker Hans Ultvedt, som
hun senere ble gift med. Hun er et
ivrig medlem av De Døves Forening
og Døves Kvinneforening, og med
sitt gode hjertelag og gavmildhet
har hun støttet begge foreningene
med gaver ved basarer og liknende.

Vi ønsker henne hjertelig tillykke
med 85 års dagen, og håper at hun
fortsatt vil få være frisk i mange år
framover.

Karin Jensen.

70AR
Josef Ankile, Henrik Angellsgt. 9,

Trondheim, fylte 70 år 16. april.

60 AR
Torstein Simonsen, Innherreds

veien 51, Trondheim, fyller 60 år
2. mai.

Simonsen har bl. a. mange år bak
seg i Norske Døves Landsforbunds
styre.

50 AR
Alf Melgaard, Greveveien 23, Lar

vik, blir 50 år 14. mai. Han ble født
og vokste opp i Sør-Odal. I 2 års
alderen ble han døv etter spanske
syken. Han gikk 8 år på døveskolen
i Ullevålsveien, Oslo, og etter endt
skolegang tok han fatt på skredder
yrket. Men ved siden av dette fikk
han interesse for orsk Korrespon
danseskole, hvor han ble elev og tok
undervisning i forskjellige fag for
foreningsarbeid og forretningslivet.
Dette skulle senere vise seg å komme
godt med.

Det kunne skrives så meget om
den gode Alf, som i mange år har
vært en usedvanlig aktiv mann i
organisasjons-arbeidet. Men jeg må
her innskrenke meg til å ta med noe
av det viktigste.

Alf, som helt fra ungdomsårene
har vidd sitt liv til arbeidet blant
sine skjebnefeller, er en mann som
tror på det gode i mennesket, og som
har levd opp til troen på at alle er
gode på bunnen. De sympatiske
trekkene i hans lyse ansikt forteller

også at han er et vidsynt menneske.
For ham har det ikke vært tale om
bare å ta imot, men først og fremst
å gi og gi. Det er nettopp dette som
er så typisk for ham. Han sparer
ikke seg selv - det beviser den lange
rekke av tillistverv han har innehatt.

I den tiden han bodde i Oslo, var
Alf Melgaard blant annet en dyktig
formann i De Døves Forening, for
mann i Oslo Døves Sportsklubb, for
mann i hovedkomiteen for Nordisk
Døvekongress i Oslo 1952. Dette var
vel de viktigste aven lang rekke til
litsvervog representasjonsoppgaver.

I de siste 10 år har Alf skapt seg
et navn i Vestfold, og han vil nok
på 50 års dagen spesielt hjertelig bli
hyllet av sine venner i Vestfold, døve
som hørende. I Larvik har han opp
arbeidet en solid skredderforretning,
hvor han er eneinnehaver, og han har
en stor kundekrets, som vet å verd
sette hans faglige dyktighet.

Og så har Alf en kjær og hjelpsom
kone i sin Marit, født Herland, fra
Kvelde ved Larvik - og også hun er
godt kjent utover landet.

Når det gjelder tillitsverv i hans
nye forening, Vestfold Døveforening,
så er det utrolig hvor meget han
makter. Han er kort og godt fore
ningens «far», som ordner opp i alt
som har med foreningen og ferie
hjemmet å gjøre. Ved siden av dette
har han alltid tid tilovers til å hygge
seg sammen med medlemmene, som
setter stor pris på hans mange gode
egenskaper. Han har med andre ord
en stor plass i alles hjerter.

Vi håper at det fremdeles ligger
mange gode år foran denne sympa
tiske karen, Alf Melgaard, og vi øns
ker ham varmt til lykke med femti
års dagen og årene som kommer.
Dagen vil bli feiret på feriehjemmet
«Skogstua», Holtan pr. Sandefjord.

Karin Jensen.

50 AR
Elbjørg Mjønes, Nedre Møllen

bergsgt. 67, Trondheim, fylte 50 år
28. april.

«KONEN MED ÆGGENE» i TV

I anledning dikteren H. C. Andersens
fødselsdag lørdag 2. april, sendte
Danmarks TV døvefilmen «Konen
med æggene». Det er første gang
fjernsynet har hatt en døvefilm på
programmet. Ellen Schiøler spilte
tittelrollen, og forstander A. Holm
var tolk.
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i Bergen 19. og 20. mars 1966

Arbeidsutvalgs-møte

Til stede: Ohna, Samuelsen og Breiteig. Det

ble behandlet bl. a. følgende saker:

Regnskaper for 1965
a) N.D.L.'s regnskap ble gjennomgått. Det

viser et underskudd på kr. 35.933,25, mot
budsjettert kr. 72.500,-. Det er ikke revi

dert ennå. Regnskapet går til revisjon.

b) Tegn og Tale's regnskap for 1965 ble
gjennomgått. Det viser et overskudd på
kr. 1.887,17, som er overført til N.D. L.'s

drift. Regnskapet går til revisjon.

c) Døves Jul's regnskap viser at det ble
solgt 14.523 hefter. Overskuddet ble kr.
7.271,05, hvorav kr. 4.847,37 er overført til

N.D.L.'s drift, mens kr. 2.423,68 fordeles

mellom foreningene.

d) Døves Trykkeri A/S' regnskap viser ba
lanse etter at kr. 40.446,57 er anvendt til
avskrivninger.

Arv fra Andreas A. Gimres dødsbo
Formannen refererte melding fra Hafrs

fjord skifterett om at det fra ovennevnte

dødsbo er testamentert kr. 2.000,- til lands
forbundet. Herfra går 10% arveavgift. Mel

dingen er datert 4/3 1966.

Aksjonen «Rettferd for de Handicap
pede»

Formannen refererte opprop fra oven
nevnte aksjon, datert 10/3 1966, der bl. a.

organisasjonene ble oppfordret til å tegne
seg som medlemmer mot en kontingent på

kr. 100,- pr. år.
Vedtak: A.u. stiller seg positivt til tanken

om medlemskap, men en venter med å fore
ta skritt i denne retning inntil en har inn

hentet opplysning om hvordan Landsnemn
das øvrige medlemsorganisasjoner stiller seg
til denne saken.

Skriv fra Egil Tresselt
Fra ovennevnte forelå brev av 18/2 1966

med melding om at han i anledning av bla
det «Farmand»s 75 års jubileum har kredi
tert landsforbundet kr. 1.000,-.

Vedtak: En sender Tresselt en hjertelig
takk.
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Fil m-utvalgets arbeid
Vedtak: En ber film utvalget sette gang

gjennomføring av den tidligere vedtatte ar
beidsplan. (Landsstyret har tidligere avsatt
kr. 3.000,- til dette arbeidets påbegynnelse.)

Unge Hjem-kurs i Bergen Døvefore
ning

Ref. skriv fra Bergen Døveforening, dat.

16/3 1966, der foreningen meddeler at
ovennevnte kurs er fullført med kr. 700,
i samlet utgift. Breiteig meddelte at han

allerede 17/3 1966 har skrevet til departe
mentet og bedt om at det tidligere lovede
tilskudd til dette arrangement, kr. 600,
blir utbetalt, helst med tillegg av kr. 100,
slik at hele kurset kan dekkes.

Åstvedt Industrier A/S
Formannen refererte skriv fra Bergen Døve
forening, dat. 3/2 1966 der foreningen med
deler at den har tegnet seg for å kjøpe aksjer

i Åstvedt Industrier A/S for kr. 5.000,-.
Fra Stavanger kr. Døveforening er intet

svar kommet på forbundets henvendelse av

23/11 1965 om å kjøpe aksjer i nevnte sel

skap.

Melding om utbygging av spesialskolene
Etter gjentatte purringer har landsfor

bundet endelig fått noen eksemplarer av
den nylig ferdigtrykte stortingsmelding nr.

42 om utbygging av spesialskolene.
Vedtak: De mottatte eksemplarer fordeles

mellom landsstyrets medlemmer og enkelte
andre, og en ber om at forbundskontoret
snarest må få de enkeltes synspunkter. 24.
mars holdes et møte hos Breiteig privat,

med en rekke innbudte fra Bergens-områ
det, der en samtaler om meldingen. Etter

at uttalelsen er vedtatt av landsstyrets med
lemmer, sendes den til Stortingets Kirke
og undervisningskomite, og helst før 20.
april.

Landsmøtet 1966. - Programmet
Ohna holder foredrag på åpningsmøtet,

torsdag 19. mai. En ber statsråd Aarvik eller

hans statssekretær om å holde foredrag for
representantene fredag eller lørdag. Rektor

Eric Greenaway, formann i det engelske dø
veforbundet, holder festtalen på avsi ut

tingsfesten lørdag 21. mai. Albert Breiteig
holder fored rag på møtet på «De unge døves

kulturdag». På dette møtet blir det for
øvrig innslag av unge døve (deklamasjon,

kort foredrag, sketsj m. m.)

Ungdomsleir 1966
Ref. skriv fra Ungdomsutvalget v/ Rolf

Hansen, der det foreslås arrangert ung
domsleir i tiden 10.-16. juli 1966. Program

forslag fulgte med.
Vedtak: Det holdes ungdomsleir for Nor

ges døve i alderen 18-30 år i tiden 10.-16.
juli 1966. Rolf Hansen blir leirsjef. Eilif Ohna
deltar også i leiren. Ungdomsutvalget bes

arbeide videre med de praktiske detaljer,

som bl. a. valg av sted, fastsettelse av leir
kontingent, programdetaljer m.m. Så snart
som råd sendes budsjettforslag til forbundet.

Døves Volvolotteri 1966
Vedtak: En søker om tillatelse til å starte

dette lotteriet 1/5 1966 med trekning 1/2
1967.

Tegnsprål<-hånd boken
Det forelå melding om at de felles nor

diske tegn-klisjeer, ca. 1.300 i alt, nå er
kommet fra Danmark og representerer en
utgift på ca. kr. 10.000,- for Norske Døves

Landsforbund. A.u.'s medlemmer har før
møtet hatt en samtale med Nils Gjerstad

og Thorbjørn Sander fra tegnspråkutvalget
for å høre om planene for det videre ar

beidet.
Vedtak: Tegnspråkutvalget bes arbeide

meget intenst med tegnspråkbokens manu
skript nå, for åfå boken trykningsklar innen

1/1 1967.

Gavepremie til D.M på ski 1966
Ohna meddelte at en etter anmodning fra

Norges Døve-Idrettsforbund har gitt en

gavepremie til D.M. på ski 1966, et tinnkrus

med inskripsjon.
Vedtak: God kjent.

E. Ohna Karsten Samuelsen A/b. Breiteig

DE LÆRTE OPP PRESTEN

En gruppe døve japanere, som var
blitt avvist i flere kirker i Hiroshima,
ble til sist hilst velkommen i en be
skjeden kirke, men deres eneste kon
taktmulighet var blyant og papir.

De gikk imidlertid ufortrødent i
gang med å lære presten tegnspråket,
og etter noen måneders forløp var
presten så dyktig at han ikke bare
kunne preke for de døve i sin egen
kirke, men også i kirker i Okayama,
Taknyama og på Shikoku-øya.



Verdensstatistikken i fri-idrett 1965

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

Redaktør: Tore Christiansen, Sandum, Tromøy, Arendal.

1.95
1.88
1.88
1.83
1.83
1.83

14.48
13.93
13.89
13.87
13.56
13.55

3.29.2
3.41.2
3.56.2
4.00.0
4.02.7

3.17.6
3.21.0
3.27.2
3.29.6
3.31.8
3.35.5

4 x 100 m stafett
Landslag:

1. USA 42.7
2. Sovjet . . . . .. 43.3
3. Polen 43.5
4. Øst-Tyskland. . . . . . . . . . .. 44.0
5. Italia , 44.2
6. Vest-Tyskland. . . . . . . . . .. 44.9

Klubblag:
1. Selezione, Italia. . . . . . . . .. 44.6
2. Motor-Treptow, Øst-Tyskl. 45.2
3. Motor-Dresden, Øst-Tyskl. 46.2
4. Milano, Italia . . . . . . . . . . .. 46.2
5. Helsingin Hero, Finland .. 47.0
6. Munchen, Vest-Tyskland.. 47.1
6. Kiel, Vest-Tyskland 47.1

25.000 m
1. A. Boitsov, Sovjet ..... 1.29.28.4
2. G. Dvornikov, Sovjet .. 1.30.00.8
3. M. Takayama, Japan .. 1.31.16.2
4. F. Munzberger, V"st-Tysk-

land 1.31.16.0
5. T. Vallenius, Finland .. 1.31.34.0
6. E. Fert, Polen 1.31.38.8

42.195 km (Maraton)
1. Neulok, Vest-Tyskland 3.15.50.8

4 x 400 m stafett
Landslag:

1. Sovjet .
2. USA .
3. Italia .
4. Polen .
5. Vest-Tyskland .
6. Frankrike .

Klubblag:
1. Milano, Italia .
2. Padova, Italia .
3. Trieste, Italia .
4. Essen, Vest-Tyskland .
5. KaIn, Vest-Tyskland

Høyde
1. Sloutsky, Sovjet .
2. B. Gunnerud, Norge .
3. F. Kegler, Øst-Tyskland .
4. Grant, USA .
4. J. Reinoch, USA .
4. J. Scott, USA .

Tresteg
1. A. Souprounov, Sovjet
2. C. Gaumont, Frankrike
3. L. Gourov, Sovjet .
4. V. Heikkila, Finland .
5. V. Wnukowski, Polen .
6. E. Saarikoski, Finland

2.36.1
2.36.8
2.37.0
2.38.4
2.41.4
2.41.4

3.55.7
3.57.8
3.58.7
3.58.9
4.03.0
4.03.4

1.55.1
1.55.4
1.55.5
1.55.9
1.56.4
1.57.8

5.41.8
5.48.2
5.48.2
5.52.2

8.42.6
8.54.0
8.57.0
9.17.0
9.17.6
9.21.6

15.13.6
15.15.4
15.16.4
15.19.0
15.20.6
15.30.8

800 m
1. L. Djourouk, Sovjet
2. T. Henes, USA .
3. K. Nygaard, USA .
4. F. Chiesurin, Italia .
5. K. Wrobel, Polen .
6. B. Brzoska, Polen .

1000 m
1. K. Wrobel, Polen .
2. R. Glowczak, Polen .
3. P. Schulz, Øst-Tyskland .
4. Schrader, Vest-Tyskland .
5. Z. Lemiech, Polen .
6. A. Kot, Polen .

1500 m
1. F. Chiesurin, Italia .
2. K. Wrobel, Polen .
3. G. Dvornikov, Sovjet .
4. B. Brzoska, Polen .
5. R. Brenden, Norge .
6. J. Kolacz, Polen .

2000 m
1. B. Brzoska, Polen .
2. J. Kolacz, Polen .
3. R. Ochenkowski, Polen .
4. H. Okuruewicz, Polen .

3000 m
1. Reidar Brenden, Norge .
2. K. Kuningas, Finland .
3. R. Glowsczak, Polen .
4. J. Kolacz, Polen .
5. Bjørn Myran, Norge .
6. Schanberg, Vest-Tyskland

5000 m
1. A. Boitsov, Sovjet .
2. J. Kolacz, Polen .
3. K. Kuningas, Finland ..
4. G. Dvornikov, Sovjet .
5. A. Zelenine, Sovjet .
6. R. Ochenkovski, Polen

3000 m hinder
1. B. Brzoska, Polen , 9.13.2
2. Reidar Brenden, Norge 9.37.6

100 m
1. E. Wright, USA 10.7
2. J. Davis, USA. . . . . . . . . .. 10.8
2. M. Domanski, Polen. . . . .. 10.8
4. V. Nikonov, Sovjet 10.9
5. L. Winston, USA 11.0
6. Kolodzeiej, Polen........ 11.0
7. F. DemI, Øst-Tyskland 11.1

110 m hekk
1. Skomarokhov, Sovjet. . . .. 14.6
1. D. Lyons, USA 15.5
3. G. Hendrix, USA 15.6
4. C. Hille, Øst-Tyskland . . .. 15.8
5. T. Liszewski, Polen 16.2

200 m hekk
1. T. Liszewski, Polen 28.5

400 m hekk
1. V. Skomarokhov, Sovjet .. 52.5
2. D. Lyons, USA 55.5
3. G. Hendrix, USA 56.0
4. Lewandowski, Polen 57.0
5. Lenz, Vest-Tyskland. . . . .. 58.1
6. C. Hille, Øst-Tyskland 58.2

1500 m hinder
1. Glowczak, Polen 4.21.1

200 m
1. J. Davis, USA. . . . . . . . . .. 22.0
2. V. Nikonov, Sovjet 22.1
3. C. Coward, USA. . . . . . . . .. 22.5
4. F. DemI, Øst-Tyskland .. , 22.5
5. T. Williams, USA 22.8
6. D. Nevi, Italia 22.8
7. H. Kolodziej, Polen 22.9

400 m
1. L. Djourouk, Sovjet
2. T. Henes, USA .
3. V. Nikonov, Sovjet .
4. L. Winston, USA .
5. V. Sanrukov, Sovjet .
6. F. DemI, Øst-Tyskland .

48.9
49.4
49.5
50.0
50.6
50.7

10.000 m
1. K. Kurungas, Finland .. 31.25.4
2. A. Boitsov, Sovjet 32.11.6
3. A. Zelenine, Sovjet . . . .. 32.22.4
4. P. Savolainen, Finland .. 32.33.4
5. Schanberg, Vest-Tyskland 33.06.4
6. E. Fert, Polen 33.16.0

Lengde
1. A. Couthen, USA .
2. P. Mikkola, Finland .
3. A. Souprounov, Sovjet .
4. George, Vest-Tyskland .
5. T. Laine, Finland .
6. F. DemI, Øst-Tyskland

6.82
6.80
6.78
6.74
6.65
6.63
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22.53.6
22.55.0
24.26.8
25.38.8
26.19.0
27.06.8

43.12.4
46.50.0
47.20.0
50.28.4
51.40.0
53.17.6

1.28.47.2
1.39.50.0
1.40.00.0
1.44.07.4
1.50.21.4
1.57.13.6

JON STOKVIK OG KRISTEN
ELVEBAKK KLUBBMESTRE

Slalåm
1. Arne Olsen . . . . . . . . . . . . .. 33.0
2. Per Hauklien 36.7
3. Erling Eriksen. . . . . . . . . .. 41.0
4. Per Byvold 45.5

Geir Jensen.

TRONDHEIM

Klubbmesterskap ble avviklet på
døveskolen 17/3, i innendørs. Det var
ikke nok dommere tilstede, slik at
resultatene ikke kan godkjennes til
serien.

Søndag 20. mars
Klubbmesterskap i langrenn ble

holdt på «Mjøsgløtt» feriehjem med
bra deltakelse. Alfred Vangen, som
like før var sykmeldt i 14 uker, med
gipset bein, fikk ros for sitt resultat.
Bare synd at han ikke ble med i DM
på Voss. Tl'. Gunnarrud vant som
ventet.

I deaZtid 23 min.
1. Erling Eriksen . . . . . . . . .. 18.47
2. Alfred Vangen. . . . . . . . .. 18.19
3. Trygve Gunnarrud 17.32
4. Jan Refsahl 17.21
5. Per Byvold 15.28
6. Johnny Olsen 14.11
7. Arne Olsen. . . . . . . . . . . .. 12.50

Langrenn ca. 3 km
l. og klubbm. Tl'. Gunnarrud 13.34
2. Alfred Vangen , 14.16
3. Johnny Olsen 15.41
4. Arne Olsen 17.14
5. Erling Eriksen 17.45
6. Jan Refsahl 19.28
7. Per Byvold 20.16

A. Olsen.

Lengde ult.
1. Jon Stokvik 2.84
2. Walter Pedersen 2.81
3. Reidar Jacobsen 2.78
4. Olaf Garberg. . . . . . . . . . .. 2.76
5. Geir Jensen 2.72
6. Ingolf Rønning , 2.65
7. Kristen Elvebakk .. 2.59
8. Torbjørn Pedersen 2.54
9. Kåre Jakola . . . . . . . . . . .. 2.47

10. Arnt Naurstad . . . . . . . . .. 2.40

Høyde ult.
1. Kristen Elvebakk 1.38
2. Geir Jensen 1.38
3. Olaf Garberg. . . . . . . . . . . .. 1.33
4. Ingolf Rønning. . . . . . . . . .. 1.33
5. Jon Stokvik 1.28
6. Arnt Naurstad 1.13
7. Reidar Jacobsen

HAMAR

Klubbmesterskap innendørs:

GUNNAR KVITVÆR 1.40 H/UT

o SLO

SKISPORT

Hamar Døves IL har hatt klubb
mesterskap i slalåm og langrenn.
Torsdag 17. mars var vi på Hed
marktoppen, i flomlyset om kvelden.
Bare 4 deltakere var med i slalåm.
Ellers ble resultatene ganske bra,
selv om vi ikke har trent så meget.

Det ble arrangert klubbmesterskap
i innendørs på Fagerborg skole 24.
april med 14 deltakere og bra re
sultater.

Gunnar Kvitvær er lmmmet i
storform, og han fikk to pers. rek.
og en tangering (i høyde ult.). Han
var nærved å lykkes på 1.43, med
hårfint riv i de to første hopp. Roar
Pedersen gjorde det meget bra i
den skarpe konkurranse med Gunnar
Kvitvær om første- eller annenplas
sene. Alle formalia var i orden.

Lengde ult.
1. Roar Pedersen . . . . . . . . .. 2.89
2. Jan Engebretsen. . . . . . .. 2.74
3. Gunnar Kvitvær . . .. 2.74
4. Vidar Gran 2.63
5. H. Angeltvedt .. . . . . . . .. 2.53
6. Ole J. Sigvartsen 2.51
7. Jan Thomassen. . . . . . . .. 2.49
8. Åge Lauritsen. . . . . . . . . .. 2.46
9. Reidar Blakstad. . . . . . . .. 2.43

10. Bjørn Myran. . . . . . . . . . .. 2.41

Høyde ult.
1. Gunnar Kvitvær ..... . . .. 1.40
2. Roar Pedersen. . . . . . . . . .. 1.35
3. Jan Thomassen '. 1.25
4. Reidar Brenden 1.20
5. Bjørn Myran. . . . . . . . . . . .. 1.20
6. O. Landehagen 1.15
7. Reidar Blakstad. . . . . . . . .. 1.15
8. Vidar Gran 1.10

Tresteg ult.
1. Gunnar Kvitvær . . . . . . . .. 8.26
2. Roar Pedersen. . . . . . . . . .. 8.05
3. Jan Thomassen. . . . . . . . .. 7.82
4. Vidar Gran 7.70
5. Ole J. Sigvartsen 7.51
6. Kjell Nysted 7.02
7. Reidar Blakstad 6.74
8. Egil Haugen 6.64

O. L.

2.744
2.706
2.504

61.80
56.85
56.67
56.64
54.59
52.71

44.21
43.43
41.99
40.38
39.88
39.41

4.20
3.96
3.81
3.60
3.40
3.35

52.99
48.13
40.71
38.85
37.01
31.08

14.08
14.02
13.91
13.69
13.74
13.29

Spyd
1. J. StegneI', Polen .
2. S. Kujala, Finland .
3. R. Ramborger, USA .
4. H. Berg, Sverige .
5. P. Hoffmann, Vest-Tyskl.
6. E. Sloutsky, Sovjet .....

Slegge
1. O. Garberg, Norge .
2. A. Zivanovic, Jugoslavia.
3. M. Stepczuk, Polen .....
4. H. Hedwig, Øst-Tyskland.
5. O. Ottela, Finland .
6. Heitlindemann Vest-Tyskl.

5-kamp
1. O. Artmann, Danmark ..
2. J. StegneI', Polen .
3. Hilger, Vest-Tyskland .

Kappgang - 5000 m
1. V. Demanov, Sovjet .
2. E. Beigart, Sovjet .
3. O. Landehagen, Norge ..
4. B.-Å. Blomqvist, Sverige
5. Targa, Italia .
6. Vanin, Italia .

10.000 m
1. G. Sperling, Øst-Tysk!.
2. V. Demanov, Sovjet .
3. E. Beigart, Sovjet .
4. S. Barburzynski, Polen .
5. B. Blomqvist, Sverige ..
6. Masi, Italia .

20.000 m
1. Sperling, Øst-Tyskl ..
2. E. Beigart, Sovjet ...
3. V. Demanov, Sovjet ..
4. S. Barburzynski, Polen
5. O. Landehagen, Norge.
6. S. Koznak, Polen ....

25.000 m
1. G. Sperling, Øst-Tysk!. 1.58.01.0

35.000 m
1. G. Sperling, Øst-Tysk!. 2.52.27.4

Stavhopp
1. Z. Jokhovski, Sovjet .
2. T. Suutari, Finland .
3. A. Marshall, USA .
4. H. Lind, Finland .
5. W. Seeliger, Øst-Tyskland.
6. D. OglethOlpe, USA .

Kule
1. J. Russel, USA .
2. Stacker, Vest-Tyskland ..
3. S. Gaffke, Polen .
4. B. G. Henriksson, Sverige
5. O. Kaisanlahti, Finland ..
6. O. Ottela, Finland .

Diskos
1. S. Gaffke, Polen .
2. H. Stacker, Vest-Tyskland
3. R. Corbett, USA .
4. A. Nordell, Sverige .
5. J. Cooper, USA .
6. O. Artmann, Danmark
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DM-INNENDØRS

10/3: Resultatene ble: Innbydelse til

~-

Høyde ult.
1. Olaf Garberg .

(ny klubbrek.)
2. Jon Stokvik .
3. Ingolf Rønning .
4. Reidar Jacobsen .
5. Arnt Naurstad .
6. Torbjørn Pedersen

Lengde ult.
1. Olaf Garberg .
2. Jon Stokvik .
3. Walter Pedersen .
3. Reidar Jacobsen .
5. Ingolf Rønning .
6. Torbjørn Pedersen .
7. Arnt Naurstad .
8. Kåre Jakola .

1.46

1.36
1.26
1.21
1.16
1.06

2.84
2.81
2.78
2.78
2.59
2.54
2.48
2.41

Døvemesterskapet i terrengløp 1966
Døves Idrettslag, Trondheim, har den glede å innby alle lag til
sluttet Norges Døve-Idrettsforbund til Døvemesterskap i terreng
løp 1966, som vil bli avviklet i Trondheim søndag 8. mai.

PROGRAM:
Lørdag 7. mai: Fest i døveforeningens lokale kl. 19.00.

Show-program
DANS - DANS - DANS

Søndag 8. mai: Opprop kl. 12.00, start kl. 13.00.
4 km for senior og 2 km for junior.
Start og innkomst blir på Sluppen/Nidarvoll.
Medaljeutdeling straks etter at alle løpere er
kommet i mål, og avslutting med premieutdeling
i døveforeningens lokale umiddelbart etterpå.

~----------------~

DØVES IDRETTSLAG
Geir Jensen, formann.

Jon Pettersen, John Larsen, Martin Vines, Ola Sande, Arne Karlsen,
Asbjørn Kjøsnes

Startkontingent: Startkontingenten blir kr. 5.- for seniors og kr.
5.- for juniors. Startkontingenten skal betales til Ola Sande
snarest etter ankomsten til Trondheim.

Innkvartering: Deltakere og ledere blir innkvartert på Trønder
heimen Hotell, da det er reservert plass der.

Aldersbestemmelser: Juniorklasse fra en har fylt 15 år til og med
det år en fyller 20 år. For å delta i seniorklassen må en ha fylt
17 år.

Premiering: DM-medaljer utdeles i gull, sølv og bronse i hver
øvelse, så sant tilstrekkelig antall løpere har fullført.
Gavepremier til de beste, og i tillegg til dette blir det minne
premie til alle som deltar.

Legekort: Legekortene må være i orden og forevises ved oppropet.
Påmeldingsfrist: Påmelding må være arrangøren i hende senest

onsdag 27. april. Adresse: Geir Jensen, østersundsgt. 22, Trond
heim.

Turister anmodes om å ordne med innkvartering gjennom
reisebyrå, men de som ikke vil gjøre dette, bør anmeldes tid
ligere til arrangøren.

Velkommen til Terrengløp-DM 1966 i Trondheim!

SVØMMING:

2 nye klubbrekorder

Klubbmesterskap i svømming ble
avviklet i Svømmehallen 31/3. Fram
møtet var godt, og det ble personlige
rekorder til alle sammen i tillegg til
klubbrekorder av Solfrid Gjerstad og
Ingolf Rønning.

Damer, 50 m bryst
1. Solfrid Gjerstad 1.04.9

(klubbrek.)
2. Gerd Kvingedal 1.31.7
3. Astrid Movold 1.48.6

Damer, 200 m bryst
1. Solfrid Gjerstad 5.30.1

(klubbrek.)
2. Astrid Movold 6.40.7
3. Gerd Kvingedal 8.48.6

Herrer, 100 m bryst
1. Ingolf Rønning 1.47.9

(klubbrek.)
2. Kåre Jakola 1.50.2
3. John Stokvik 2.05.4
4. Ola Sande 2.16.0
5. Ivar Kjøsnes 2.18.4
6. Jan Pedersen 2.30.7
7. Torbjørn Pedersen 2.33.7
8. Arnt Naurstad 2.37.6

Herrer, 400 m bryst
1. Ingolf Rønning. . . . . . . .. 8.30.5

(klubbrek.)
2. Kåre Jakola . . . . . . . . . .. 9.21.0
3. Ola Sande 10.31.6
4. Jon Stokvik 11.20.3
5. Torbjørn Pedersen 13.18.3

I. Rønning,
svømmeoppm.

Nytt fra NDI
GODKJENNING AV
REKORDER

Lengde ult. 3.15 m satt 14/2 1966
i Kongsberg av Bj. Gunnerud, «Hel
las»-døveavdelingen, norsk senior
døverekord.

Høyde ult. 1.58 m satt 14/2 1966
i Kongsberg av Bj. Gunnerud, «Hel
las»-døveavdelingen, norsk senior
døverekord.

Høyde ult. 1.60 m satt 2112 1966
i Drammen av Bj. Gunnerud, «Hel
las»-døveavdelingen, norsk senior
døverekord.

Høyde ult. 1.61 m satt 7/3 1966 i
Drammen av Bj. Gunnerud, «Hel
las»-døveavdelingen, norsk senior
døverekord.

Høyde ult. 1.64 m satt 14/3 1966
i Kongsberg av Bj. Gunnerud, «Hel
las»-døveavdelingen, norsk senior
døverekord.
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Skådalen slo Ila skole

Skådals--rennet

12. februar 1966, med innlagt po
kalkamp mellom Skådalen og Ila
skoler.

1957-58
1. Egil Allan Malthinussen, S. 19.7
2. Jan Øyvind Holm, 1. 22.6

Fest i Døveforeningens lokale. lør

dag 7. mai kl. 19.00(7).
Mr. Hørsve tryller

Film.
Underholdning
Servering

01 - Varme pølser - Mineralvann
Show - Dans - Musikk - Show

Entre: kr. 5.- pr. person

kr. 8.- pr. par

Første aksje i Donald Duck's pokal
ble vunnet av Skådalen som beste 4
elevers lag i langrenn, med 28.28
min. Ila: 34.23 min. Nevnte pokal
må vinnes 2 ganger av samme skole
til odel og eie.

Beste deltakers premier (forært av
hørselsvekkede barns mødreforening)
tilfalt: - Gutter: Terje Lund. Piker:
Rigmor Østberg.

Arr.: D.I.L.

VAR-SHOW

Slalåm, piker: 1950-51
1. Kari Marie Myrhol, S.. . . .. 36.4
2. Gro Onarheim, S.. . . . . . . .. 37.1
3. Berit Lillian Johansen, S. 37.1

Slalåm, gutter: 1950-51
1. Terje Lund, S. . . . . . . . . . .. 22.9
1. Jørgen Holden, S. . . . . . . .. 22.9
3. Leif Steinar Huseth, S. 23.1
4. John Fredriksen, 1. 27.9
5. Reidar Saltnes, S. 33.0

1957-58
1. Kate Jensen, S. . . . . . . . . .. 22.7
2. Helle Heidi Hammerlund, S. 24.3
3. Jane Lisbeth Harlem, S. .. 24.9

1954-55
1. Jan Erling Iversen, S.. . . .. 27.7
2. Odd Gundersen, 1. 32.9
3. Olaf Letterud, S. 38.6

1952-53
1. Finn Bernhoft Storø, S. 27.3
2. Kåre Neeraas, S. . . . . . . . .. 29.4

1952-53
1. Rigmor Østberg, S. 35.9
2. Berit Lie, S. . . . . . . . . . . . .. 40.3
3. Torill Johansen, 1. 42.3

1954-55
1. Marion Moberg, S. . . . . . . .. 36.2
2. Solveig Heinonen, S. . . . . .. 40.2

6.47
7.01
7.20
7.20
7.29
7.30
7.32
7.40

9.20
9.26
9.36
9.47

7.52
8.17
9.05
9.33

8.55
8.58
9.15
9.20
9.25
9.37

9.38
10.30
10.50

9.34
9.50

11.16
11.36

Langrenn, gutter: 1950-51
1. Terje Jacobsen, S. . .
2. Reidar Saltnes, S .
3. Frode Bjånesøy, S .
3. Arvid Høiberg, S. . .
5. Terje Lund, S .
6. John Fredriksen, 1. .
7. Jørgen M. Holden, S .
8. Kurt Willy Knutsen, S.

Unnarenn, piker: 1956
1. Inger Britt Kristiansen, S.. 20.4
2. Hanne Gurine Berge, S. .. 20.9
3. May Britt Litsheim, 1. , 23.7
4. Kari Smestad, 1. 26.4
5. Kari Wibeke Opdahl, S. . .. 28.7

Langrenn, piker: 1950-51
1. Kari Marie Myrhol, S .
2. Berit Lillian Johansen, S..
3. Kari Thoresen, S .
4. Turid Gloslie, 1. .

1952-53
1. Lars Sundet, S. . .
2. Finn Bernhoft Stom, S .
3. Kåre Neeraas, S .
4. Freddy Marcussen, 1.

1954-55
1. Jan Erling Iversen, S.
2. Per Mehlum, 1. .
3. Odd Gundersen, 1. .
4. Karstein Sørensen, S .
5. Olaf Letterud, S. . .
6. Bjørn Stensvoll, S. . .

Unnarenn, gutter: 1956
1. Olaf Harald Håverstad, S.. 18.0
2. Torkild Hoff, S. . . . . . . . . .. 18.9
3. Svein Jonny Birkeland, S.. 19.3
4. Per Erik Torgersen, 1. 21.5

1952-53
1. Torill Johansen, 1.
2. Rigmor Østberg, S. . ....
3. Grete Olsvold, S.
4. Berit Lie, S.

1954-55
1. Marion Moberg, S .
2. Solveig Heinonen, S .
3. Svanhild Storsvem, 1.

Approbasjon
CISS meddeler at håndballkam

pen mellom Døves Sportsklubb og
Trollhattan DIK, Sverige ,er appro
bert. Avgiften er 100 belgiske francs
og betales av arrangøren.

Obs! Det er ikke 400 m bryst på
poenglisten.

Aut. dommere
Lagene vil få skriv med forespørsel

om hvor mange som er autoriserte
dommere blant lagenes medlemmer.
Dette av hensyn til at vi skal ta det
med i årboka.

Svømmetabeller
Arb.utv. har innkjøpt 10 stk.

svømmetabeller, og lagene får til
sendt 1 hver. Vi ber lagene om å ta
godt vare på dem, da de er dyre,
kr. 10.- pr. stk. De gis gratis til
lagene.

Trondheim alene har scoret videre
i serien med 201 poeng på 3 nye re
sultater. Morsomt er det å høre at
Trondheim fortsetter med liv og lyst
med konkurranser for begge kjønn.
Men det ville være mere morsomt om
også andre lag kommer med, og viser
hva de kan.

DM-innendørs
Arb.utv. har mottatt dommerskje

rnaene, men på ett skjema stemmer
ikke høydene med det som ble ved
tatt på forbundstinget i Trondheim.

Laget tilskrives om saken. De
angitte høyder kan brukes i serien,
men ikke til DM.

Resultatene for DM-innendørs kan
ikke foreligge før vi får svar fra dette
lag.

1. TRONDHEIM

1. Ingolf Rønning 100 m bryst 1.47.9 .. 106

2. Ingolf Rønning, 50 m bryst, 48.3 ... 102

3. Kåre jakola, 50 m bryst. 49.3 . . . . .. 92
4. Solfrid Gjerstad. 50 m bryst, 1.04.9. 91

5. Kåre jakola 100 m bryst 1.50.2 .... 83

6. Jon Stokvik. 50 m bryst, 51.4 . . . . .. 71
7. Kristen Elvebakk, 50 m bryst. 53.6 49

8. Geir jensen. 50 m bryst. 53.8 ..... 47
9. Ingolf Rønning, 200 m bryst, 4.11.0.. 47

688

Svømmeserien 1966
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med skitevlinger

Tur til Alm skole

Langrenn - gutter
1. Pål Kjellid .. 11.47
2. Erik Olav Johansen 12.32
3. Arne Nesse. . . . . . . . . . .. 13.04
4. Per Arne Paulsen , 13.10
5. Edvard Larsen , 13.28
6. Aage Melbye 13.39
7. Torstein Bernås 13.41
8. Bjarne Gunnerud 15.27
9. Lasse Remfelt 15.35

10. Odd Paulsen. . . . . . . . . .. 15.37

t
l

3.13.1
3.30.0
3.35.5
3.43.7
3.45.0
3.59.4

3.16.1
3.18.4
3.31.5
3.32.1
3.37.8

3.08.3
3.22.0
3.55.1
3.58.2

1.49.2
1.50.2
1.54.0
1.55.2
2.04.8
2.05.9
2.07.7
2.07.7

- Det er nå ikke noe som mandag
morgen, når en skal på arbeide igjen.

5. kl. Piker
1. Rita Kirkerød .
2. Oddny Sneisen .
3. Inger Sættem .
4. Randi Larsen .
5. Leikny Kallbekken .
6. Sigrun Andersen .
7. Ingrid Alme .
7. Tone Rørvik .

7. kl. Gutter
1. Gunnar Hansen .
2. Jon Helge Johansen .
3. Vidar Hellan .
4. Svenn Olsen .
5. Arne Løvik .

LANG LØYPE
5. kl. Gutter
1. Atle Haugan .
2. Rolf Tronsmo .
3. Ottar Smørholm .
4. Jens Petter Markussen ..
5. Thor Agnor Larsen .
6. Aslak Hansen .

7. kl. Piker
1. Anne Marit Nøstvik
2. Bente Holberg .
3. Bente Brevik .
4. Aslaug Kristiansen .

=

KONTINGENTEN
Bladpengene for Tegn og Tale er kr.

15.- pr. år - og skal betales forskudds
vis!!!

Har du ikke betalt for 1.966, så gjør
det nå. Hvorfor ikke i dag?

Tegn og Tale's postgironr. er 13691.
Og adressen er:
Møllendalsveien 17, Bergen

64,7
69,0
71,5
73,2
85,2

8.06
8.28
8.33
8.43
8.55
9.19
9.20
9.29
9.38

10.29

2.16.4
2.35.0
2.46.2

4.52.4
4.53.4

1.56.2
2.25.1
2.25.5
2.48.2
2.53.5

6. Gunder Søvik .
7. Odd Paulsen .
8. Egil Haug{!n .
9. Viktor Olsen .

10. Arne Nesse .

SKOLESKIRENN

Langrenn - Jenter
1. Marit Holberg .
2. Margareth Opsal .
3. Else Marie Isaksen .
4. Marit Seldal .
5. Eva Nilsen .
6. Bjørg Asmyr .
7. Gerd Sandanger .
8. Bjørg Garthe .
9. Ingunn Storløkken .

10. Åse Bjørndal .

Trondheim off. skole for døve har
arrangert langrenn for elevene, på
skolens område. Formannen i dretts
rådet på skolen, Odd K. Jenssen,
har sendt oss resultatlisten, og vi
tar med de beste.

i Trondheim

1. kl. Piker
1. Mary Stenbakk
2. Tove Berg Olsen

2. kl. Piker
1. Aud Kristiansen .
2. Judith Hansen .
3. Liv Eva Skjulsvik

3. kl. Gutter
1. Kurt Dørmenen 1.36.8
2. Thor Lasse Thoresen 1.41.8
3. Geir Solli 1.52.3
4. Gunnar Wold 2.04.5
5. Svein Arne Mostervik 2.07.1
6. Bengt Fredriksen 2.11.8
7. Trygve Aslaksen 2.18.0
8. Karl Fredrik Robertsen .. 2.28.1
9. Hallgeir Eriksen 2.29.0

3. kl. Piker
1. Siv Hind 1.52.4
2. Sissel Stiklestad 1.53.0
3. Ann Ester Tundal 1.58.4
4. Eva Hansen 2.10.4
5. Ragnhild Langland 2.14.0

KORT LØYPE
1. kl. gutter
1. Harald Oppigård
2. Agnor Karlsen .
3. Arnt Saur .
4. Hans Olav Stangvik .
5. Johan Solheim .

59,6
61,2
61,5
61,9
62,4

71,0
81,0
83,4
84,3
91,8
91,8
94,6
97,9

101,3
103,4

Døves Ungdomsklubb i Oslo har
vært på tur til Alm skole, hvor det
ble arrangert skikonkurranse. Da
bussen gikk fra Stortorget kl. 9.00
søndag 6. mars, var den stappfull,
og ved siden av kjørte det 5 privat
biler. Det møtte opp tilsammen 65
stykker. Vi håper det nå skal bli en
tradisjon at vi har skidag på Alm
skole. Dette var andre året vi arran
gerte slik konkurranse med vandre
pokaler til de beste i hver konkur
ranse. På Alm var det nok snø, men
endel tåke, og bestyreren og hans
personale hadde hatt litt aven jobb
med å preparere løypene, spesielt i
slalåmbakken, men heldigvis kunne
samtlige renn avvikles uten uhell.

Inne i stuene var det dekket med
småbord til hele flokken. Vi fikk
lapskaus og frukt til middag, og om
kvelden fikk vi servert bløtkake,
kringle og boller til kaffe eller solo.
Bestyrer Bjørndal foretok premie
utdelingen, og ungdomsklubbens
medlemmer kunne reise fornøyd til
bake til Oslo, selv om de ikke hadde
fått så altfor mange medaljer med
seg. Det var tydelig at de veltrenede
elevene på Alm hadde overtaket i de
fleste konkurranser.

Slalåmrenn - Gutter
1. Per Arne Paulsen .
2. Pål Kjellid .
3. Edvard Larsen .
4. Erik Johansen .
5. Torstein Bernås .

Slalåm - Jenter
1. Marit Holberg .
2. Bjørg Garthe .
3. Gerd Sandanger .
4. Marit Seldal .
5. Rita Martinsen .
5. Anne Gloslie .
7. Eva Nilsen .
8. Else Marie Isaksen .
9. Margareth Opsahl .

10. Ingunn Storlykken



BERGEN
Byens store forretning

~arl ~Qa~,$Qnb';$ ~øbelfQhriftk ~
~!:Jftelano pr. ?,ergen

L. Hviding
LIKKISTEFABRIKK
Telefon 28 772 - 36479
BEGRAVELSESB YRA
Telefon 22338 - 36758
STAVANGER

Til SØR- og OSTERFjORD-OSTERØY
med båt eller bil

Indre Nordhordland Dampbåt/ag
Strandgaten 6 - Telefon 13686
BERGEN

Bergens Revisjonsinstitutt
Statsaut. revisorer

BERGEN

o. WIIG
FARVEHANDEL

Telefon 51744
MOLDE

Støtt Døvesal{en!

•,.,. .
. ~

KINSARVIK SPAREBANK
UT N E

Telefon Grimo 501

Filial Ulvik, Ulvik. . . . 3
» Kinsarvik, Grimo 2186
» jondal, jondal .. 102
» Granvin 25107

AfS S"[ORD VERFT

Aktiese/skabet Borgestad.·
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Borgestad p.å.
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SKIPSBYGGERI

MEKANISK VERKSTED

Dtlves Trykkeri A.s. Bergen


