
Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79 - 5018 Bergen
 Nr. 7  Torsdag 15. oktober 2009 49. år gang

BUDSTIKKENBUDSTIKKEN
Døvemesterskapet i fotball i Bergen 3.-4. oktober 2009

Sølv til våre fotballgutter etter fi re kamper med følgende resultat: 1-0, 2-0, 3-1 og 0-6.



2

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2009Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2009

Resultater
Damer:
Oslo - Bergen 1-0
Oslo - Trondheim 0-4
Bergen - Trondheim 1-7
Trondheim - Bergen 5-3
Bergen - Oslo 2-3
Trondheim - Oslo 1-0

1. Trondheim 4 4 0 0 17-4 12
2. Oslo 4 2 0 2 4-7 6
3. Bergen 4 0 0 4 6-16 0

Herrer:
Stavanger - Oslo A 1-2
Bergen - Trondheim 1-0
Oslo A - Oslo B 4-1
Stavanger - Trondheim 4-2
Oslo B - Bergen 0-2
Stavanger - Oslo B 7-0
Trondheim - Oslo A 0-8
Stavanger - Bergen 1-3
Oslo B - Trondheim 1-0
Oslo A - Bergen 6-0

1. Oslo A 4 4 0 0 20-2 12 
2. Bergen 4 3 0 1 6-7 9 
3. Stavanger 4 2 0 2 13-7 6 
4. Oslo B 4 1 0 3 2-13 3 
5. Trondheim 4 0 0 4 2-14 0 

Toppscorer herrer: 
Alexander Wroldsen 5 mål. 3 spillere 4 mål. 
2 spillere 3 mål, 5 spillere 2 mål, 10 spillere 
med 1 mål hver. Tilsammen 43 mål
Toppscorer damer:
Tone Rørstad 4 mål. 1 spiller 3 mål, 5 
spillere 2 mål, 8 spillere 1 mål hver.
Tilsammen 27 mål.
Det ble delt ut 16 gule kort på herrer, 
3 gule kort på damer, ingen røde kort.
Årets yngre spillere:
Julian Standal og Ane S. Dimmen.
Årets spillere:
Silje Skårvold og Joakim Røine
Opplysningene gitt av Bjarte Troland

Vått, men godt døvemesterskap!

Bergen Døves Idrettsklubb var 
vertskap for årets døvemesterskap 
i fotball. Helgen 3. og 4. oktober 
hadde vi bestilt strålende høstvær 
med sol fra blå himmel til kampene på 
Nymarksbanen. Bestillingen ble gjort 
gjennom 149, men det må ha oppstått 
en misforståelse. Da de 3 kvinne- og 
5 herrelagene var klar for kampene 
lørdag pøsregnet det og det var kuling 
i vindkastene. Men fotballspillerne er 
tøffe folk og heldigvis ble kampene spilt 
på to av de fl otte kunstgressbanene på 
Nymark, de tåler regnet godt. Vi som 
sto på sidelinjen pakket oss inn i lange 
underbukser, stillongs, boblebukse og 
to regnbukser, sammen med mange 
jakker, hue, sydvest og hansker holdt 

vi sånn noenlunde varmen. Heldigvis 
hadde idrettsklubben ordnet med 
kafeteria og varmestue i Idrettens Hus, 
som ligger inne i tribunene på Brann 
Stadion. Der kunne man tørke opp 
mellom kampene.

Kvinnene spilte 7-er fotball. De tre 
lagene spilte dobbelserie, slik at det ble 
fi re kamper a 50 minutter. Våre jenter 
hadde lite samtrening og lenge var 
det uvisst om vi ville klare å stille nok 
spillere. Men det gjorde vi og jentene 
gjorde en god innsats selv om de tapte 
alle kampene og endte på siste plass. 
I siste kamp var jentene nære på å 
slå Oslo. Bergen ledet lenge 2 – 0, 
men så kom jentene fra hovedstaden 
sterkt og vant 2 – 3. Også i kampene 
mot vinneren Trondheim klarte våre 
jenter seg greit. 15 år gamle Ane 
Serine Dimmen, fra Volda, ble kåret 
til mesterskapets beste unge spiller. 
Hun er besøkselev ved Hunstad skole 
og har en fl ott fotballteknikk. Men alle 
spillerne på laget fortjener ros for god 
innsats, og for at de «svømte» seg 
gjennom kampene med godt humør og 
stor innsats.

Herrene spilte som vanlig 11-fotball. 
Fire kamper med 70 minutters 
varighet er hard kost på to dager. 
Våre gutter vant innledningsvis mot 
Trondheim og Oslo B. Søndag møtte 
vi Stavanger i den første kampen. 

Det ble Bergens beste kamp mot 
et teknisk godt siddislag. 3 – 1 ble 
sluttstillingen. Dermed sto det to 
lag igjen i mesterskapet som begge 
hadde vunnet alle sine tre kamper: 
Bergen og Oslo-A. Bare en liten time 
etter at våre gutter hadde nedkjempet 
oljesjeikene måtte de på banen i den 
siste og avgjørende kampen mot 
Oslo-A. Da var kreftene blåst bort og 
Oslo-A fi kk gjøre som de ville. Dermed 
sølv til Bergen, men det skal de være 
godt fornøyd med. Guttene gjorde en 
glimrende innsats. Også på herrelaget 
fi kk vi prisen til beste unge spiller, det 
var Julian Standal som bor i Ålesund 
som ble tildelt denne hederen. 

Damelaget fra Bergen besto også av lånte spillere fra andre klubber. De spilte be-
dre og bedre etterhvert. Ble det fl ere kamper, og lagets spillere ble bedre kjent med 
hverandre så da hadde Bergensdamene kanskje snudd kampene til sitt fordel?

Vår dobbelte 
gullvinner fra 
Deafl ympics, 
Trude Raad, 
ble presentert 
under festen 
på Hotell 
Bergen 
Scandic City i 
sentrum.

Forts. neste side.
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4. og 5. november 2009: 
Teater Manu i Bergen med: 

PINOCCHIO
Den Nationale Scene 
onsdag 4. nov. kl. 15.00 
torsdag 5. nov. kl. 13.00 (skoleforestilling)

Priser: 
Kr. 200,- (Voksen/barn/student) 
Kr. 160,- (medlem i Norges Døveforbund) 
+ avgift (lokale variasjoner) 
I tillegg spilles forestillingen for skoleelever. 
Billetter administreres for hele grupper og 
har rabatterte priser. 
kr. 50,- pr elev 
kr. 30,- pr elev (ved grupper på min 10 
elever) 
Lærere går gratis (én lærer pr. gruppe) 
Prisforespørsel for skolegrupper kan 
rettes til: info@teatermanu.no og i Bergen: 
www.dns.no
Se mer informasjon om forestillingen på 
www.teatermanu.no

TILBUD OM PRØVEMEDLEMSKAP
Kr 100 for resten av året (ungdom født 1984-96 
= kr 75. Barn født fra 1997 = kr 50)
Gjelder kun NYE medlemmer (ikke de som har vært 
medlem før og meldt seg ut/ble strøket).

Til tross for ufyselige værforhold klarte Gunnar Hansen & 
Co og gjennomføre et fl ott mesterskap, alle var fornøyde 
– og da alle kampene var slutt, under premieutdelingen 
søndag ettermiddag kom jammen solen også. Og siden 
har den skint i Bergen! Altså bommet man på datoene i 
samtalen som gikk via 149 før mesterskapet. 

Det må også nevnes at lørdag kveld var det spillerfest på 
Hotell Scandic Sentrum. Hele 150 deltakere koste seg med 
koldtbord ala Mexico. Og på festen ble Trude Raad, vår 
dobbelte gullvinner fra Deafl ympics presentert. Ja, vi skriver 
vår, rett nok kommer hun fra Nordfjord, men hun studerer 
i Bergen! Neste store fotballarrangement i Bergen blir 
døvemesterskapet i futsal (innefotball) i februar 2011.

hehe  (foto: RA)
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Personalia
80 ÅR
Ingard Sørhaug, Fana, fyller 80 år den 21. oktober.

60 ÅR
Arne Nesse, Nesttun, fyller 60 år den 5. november.

50 ÅR
Eva Simonsen Hustavenes, Bergen, fyller 50 år den 26. okt.
Nina Hurtley, Bønes, fyller 50 år den 9. november.
Lin Didriksen, Bergen, fyller 50 år den 23. november.

NYE MEDLEMMER 2009

Vi ønsker velkommen som medlem av Bergen Døve-
senter! Nye medlemmer siden 17. september 2009:
29. Lene Bjørndal Midttun, hørende
30. Kenneth Mjøs, døv

Er det greit for deg å mo� a Buds� kken 
kun på e-post?
Vi trykker Buds� kken i over 350 eksemplarer, men 
håper å redusere det kra� ig og spare på utgi� er � l 
papir, farge toner og porto, og dermed også være 
miljø bevisste! Er det ok for deg bare å mo� a Bud-
s� kken over e-post, så fl o� ! Send oss din e-post 
adresse - � l post@bgds.no!
Nå er det 30 medlemmer som har sagt at det er 
OK kun å mo� a Buds� kken over e-post.

Mr Tysnes 60 år
Du har vært med og organisere 
Tysnes rundt, Tysnes cup, 
(både sommer og vinter) pluss 
lutefi skensvenner. Nå fyller du 60 
år. Vi hyller deg ekte Tysnesing 
som har gledet mange ....
Gratulerer med dagen og håper du 
får en fi n dag.
Klemmer fra Din Tove, Joakim , 
Vivian ,Thomas og Amalie.

Seniorenes julebord 1. des. 2009
Døves Seniorgruppe i Bergen skal ha julebord på Hotell 
Norge tirsdag 1. desember. Kr 250 for medlemmer. Kr 400 
for ikke-medlemmer. Påmelding til Hans Erik Tofte på e-
post hans-erik.tofte@c2i.net eller sms 936 06 227 innen 17. 
november.

Også døve kan studere på 
tolkeutdanningen i Finland
Finsk besøk i døvesenteret torsdag 
29. oktober 2009 med foredrag kl 19.00

Har dere fått brev og giro fra NDF
Noen av våre medlemmer kontaktet oss og sa at de har 
betalt medlemskontingent for i år. Ja, men brev fra NDF 
med giro på kr 300 gjelder ikke medlemskap. Norges 
Døveforbund trenger penger, og håper at medlemmene 
kan hjelpe. Kr 300 i gave fra hver og en vil utvilsomt gi 
døveforbundet et økonomisk løft. Men det er FRIVILLIG. Du 
kan overføre kr 300 til NDF, eller la være (ok å kaste giroen). 

Døvehumor!
Torsdag 3. desember kl 19.00 skal Odd-Inge 
Schröder fortelle om DØVEHUMOR.

Døves misjonsforening
har møte hos Norunn Kalvenes fredag 23. okt. kl 19.00, og 
hos Astrid Tokle i romjulen tirsdag 29. des. kl. 18.00.

Juha Oksanen (døv) informerer om 
tolkeutdanningen i Finland, hvor det også 
er mulig for døve å studere. Han skal bruke 
“internasjonalt tegnspråk”. Han jobber på 
høgskolen i Kuopio, underviser i tegnspråk 
på tegnspråk og tolkestudiet der, er utdannet 
pedagog (undervisning). 
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Dommer Tom Henning Øvrebø
i Bergen Døvesenter torsdag 8. oktober 2009
Det er ingen tvil at dommer Øvrebø er pop. Storsalen var fylt opp allerede før Øvrebø ankom 
døvesenteret ca 5 min forsinket, rett fra Oslo. Klokken var bare 18. Og så var det høstferie på 
Vestlandet. Dessuten høljet regnet ned. Hvem ville trodd at det likevel skulle bli folkevandring 
til døvesenteret den tidlige kvelden? Ingen tvil: Vi hadde en “stjernedommer” på besøk!

Det var en spennende kveld i døve -
senteret torsdag 8. oktober. Dommer 
Øvrebø fortalte om sin dommerkarriere, 
fra han var en ung gutt og fram til 
i dag. Om to år går han av med 
“pensjon”. Han har opplevd utrolig 
mye, og blant de store opplevelsene 
tok han fram fi naledømming til 17-18 
års klassen under Norway Cup. En 
spesiell stemning. Likeså var det stort 
å marsjere inn på store idrettsarenaer 
sammen med to store lag i forbindelse 
med Champions League med fl ere 
titusener tilskuere på plass. Han 
glemmer heller ikke Liverpool-Celtic 
der 50.000 tilskuere sang "You'll never 
walk alone".
Tom Hening Øvrebø er gift med 
en tegnspråktolk, Bente Bretting 
Øvrebø. Dommer Øvrebø kan ikke 
tegnspråk (ektefeller/samboere blir 
ikke automatisk tegnspråkkyndige når 
de bor sammen med tegnspråktolker!) 
- men han kan masse fotball-
”tegnspråk”. Og de tegnene forstår vi 
fotballinteresserte døve også!

Hvor mange tabber – eller hvor alvorlig 
kan tabbene være – som kan føre til at 
dommeren eventuelt blir ”ekskludert” 
av FIFA?
For å bli “ekskludert” av FIFA/UEFA/
NFF teller nok prestasjoner over tid 
mer enn enkeltsituasjoner. Alle gjør 
feil innimellom (også spillerne) og en 
enkeltsituasjon er sjelden nok til å bli 
ekskludert. 
Hvorfor tillater fotballdommere så 
mye stygg munnbruk, det bannes 
og steikes. Tilsvarende oppførsel i 
håndball gir straks utvisning. Kan ikke 
voksne fotballspillere også oppføre seg 
som folk, og tenker de ikke på at yngre 
spillere tar etter denne mangelen på 
oppførsel. Men altså, hvorfor kan ikke 
dommerne straffe det?
Jeg er enig i at det er en tendens til 
mye kjefting på banen. Spontane 
reaksjoner skal være lov, men hvis 
dommerne vurderer det til usportslig 
opptreden kan det gi disiplinære 
sanksjoner (gult kort)
Hva kan dommerne gjøre for å få slutt 
på de mange hodeskadene i fotball. 
Dette er blitt styggere de siste årene.
Dette er en utfordring som både 
dommere og spillere har ansvar for. For 
dommernes del blir det viktig å slå ned 
på albuebruk/bruk av armer i dueller. 
Både FIFA/UEFA/NFF er opptatt av 
problematikken og ved stygge tilfeller 
kan det gis direkte rødt kort.
Finnes det oversikt på internett som 
viser ALLE kampene du har dømt?
Ikke som jeg vet om, men på:

Da dommer Øvrebø var hos oss og 
holdt foredrag om dommeryrket, ble det 
ikke mye tid til å svare på spørsmål før 
han måtte nå fl yet tilbake til Oslo. Men 
vi har fått sendt ham noen spørsmål fra 
oss, som han her svarte på.
Dommer Øvrebø svarer på spørsmål
Har du noen gang fått ”kjeft” av FIFA?
Nei, men både FIFA og UEFA og NFF 
gir oss konstruktive tilbakemeldinger 
hvis vi har gjort feil i en kamp.
Du har forholdt deg taus overfor 
media etter semifi nalekampen mellom 
Chelsea-Barcelona, og – ifølge 
media – sa du at du kun uttalte deg 
til FIFA. Hvordan gikk det med deg 
hos FIFA? (Var det sånn at man gikk 
gjennom videoen og studerte spillene 
og dommernes avgjørelser, og FIFA 
vurderte dommerens avgjørelser som 
riktig, på kanten, eller tydelig feil – noe 
dommeren selv klart burde vite) 
Jeg kan ikke kommentere enkelt-
kamper, men generelt kan jeg si at 
vi har stadige videogjennomganger 
av egne og andres kamper. Vi ser da 
gjerne på enkeltsituasjoner i kamper. 

Hvem glemmer denne kampen? 
Semifi nalekampen i Champions 
League mellom Chelsea og Barcelona. 
Tom Henning Øvrebø brukte tid på 
å snakke om denne kampen og de 
avgjørelsene han tok der og da. Og 
han utfordret alle i salen til å studere 
videoklippene og hva de selv ville ha 
dømt. Ja, det var tøffe avgjørelser 
Øvrebø tok på brøkdel av sekundet 
i kampens hete! - Det var uvant å 
rømme fra en fotballstadion beskyttet 
av politiet, sa han. Chelsea-fansen 
raste. Han fi kk drapstrusler. Også 
mange sinte sms-meldinger. Men 
Øvrebø er utdannet psykolog, og vet å 
takle slike situasjoner.

Øvrebø prøvde her å få deltakerne 
i storsalen til å “dømme” ulike 
situasjoner ved kampen mellom 
Chelsea og Barcelona. Det var neimen 
ikke lett! Hans avgjørelser førte til 
mange avisoverskrifter, debatter osv 
osv osv! 
Foredraget varte fra ca kl 18 til 19.30, 
og så var det signatur og fotografi er før 
han ble kjørt til Flesland fl yplass. Grytid-
lig neste morgen dro han til Hellas for å 
dømme VM-kvalifi seringskampen mel-
lom Hellas og Latvia (5-2).

Fotballdommeren og Solomon.

Fotballdommeren og Johannes.

Foto: Rune og Solomon
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http://fotball.aftenposten.no/eliteserien/
index.jsp?service=default&stats=true
&type=referees er det en oversikt over 
de fl este kampene jeg (og andre) har 
dømt i tippeligaen. 
Kan det være situasjoner i kamper der 
døve dommere ikke strekker til. Kan 
en kamp påvirkes av at dommeren er 
døv? 

Fotballdommeren og Håkon. Fotballdommeren og Iselin. Daglig leder og fotballdommeren.

Det eneste jeg kan tenke meg er ift. 
Munnbruk/kjefting, men her kan jo evt. 
Assistentdommerne bistå. Ellers kan 
jeg ikke se noen situasjoner der en døv 
dommer ikke ville strukket til.
Igjen vedr. en døv dommer. Hvis 
en spiller kjefter på dommeren uten 
å bruke stemmen (altså så ingen 
andre kunne høre), mens den døve 
dommeren lett kunne lese på munnen 

at det var banning. Vil det gule eller 
røde kortet være rettferdig, selv om 
spilleren ikke brukte stemmen (noe den 
døve selvsagt ikke er klar over)?
Det er like viktig å lese av spillerens 
kroppsspråk. Hvis spilleren viser 
med hele seg at han/hun er uenig i 
dommerens avgjørelse (selv om man 
ikke sier noe) kan det likevel bli gult 
kort. 

Går du glipp av masse 
døvehistorisk stoff?
Bli medlem av Norsk Døvehistorisk Selskap!

I siste nummer av "Nye journal for døve" kan man lese om Døves 
barnehage som ble opprettet i Bergen i 1954 (se bildet). De lånte 
lokaler helt gratis av Bergen Døveforening. De samme lokalene var 
før det blitt brukt av Døves Trykkeri AS, og før det var det brukt som 
snekkerverksted av yrkesskolen for døve gutter!
I bladet leser vi også om innsamlingen som førte til at vi fi kk Alm 
skole. En av de som støttet innsamlingen var skipsreder Richard 
Peterson, oldefar til NDFs generalsekretær Paal Richard Peter-
son.
Et annet sted leser vi om døveskolene i Trondheim for 110 år siden, 
der de døve elevene var delt opp i ulike skoler, en for evnerike elev-
er, en skole for "de middels begavede" og en skole for "C-elever".
I bladet fi nner man også morsomme tegneserier/fi gurer.
Det er masse døvehistorie i "Nye journal for døve", som utgis av 
Norsk Døvehistorisk Selskap (NDHS). Jon Martin Brauti er leder i 
NDHS. For kr 200 pr år kan du som medlem av selskapet motta 
bladet fi re ganger i året, og få masse nyttig informasjon som både 
vil overraske deg og sjokkere deg. Bladet er inne i sin 19. årgang. 
Thorbjørn Johan Sander er bladets redaktør. Bli medlem!
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TERMINLISTE

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom som me ren). 
Ønsker du bladet kun tilsendt over e-post, gi 
oss beskjed!

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Klement A. Våge er styreleder 
i Bergen Døvesenter.

OKTOBER:
19. lø: Beast: TS-fest på Bergiton kl 19. 
21. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere 

kl 18 - 21 (4) 
20. ti: Seniortreff kl 11 - 14.
20. ti: Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz
21. on: Hyttekomiteen har møte kl 16.
21. on: Kulturstyret har møte.
22. to: Møte i senterstyret kl 15.30.
23. fr: Misjonsforening hos Norunn 

Kalvenes kl 19.00.
26. ma: Døvblitte har BINGO kl. 18.30 i 

storsalen. 
27. ti: Beast har TS cafe kl 1930 på 

Onkel Lauritz 
29. to: Foredrag kl 19.00: Juha Oksanen 

informerer om tolkeutdanningen i 
Finland (se notis). Han skal bruke 
“internasjonalt tegnspråk”.

29. to: Beast har TS-biljard kl 1930 på 
Dubliner.

30. fr - 01 sø: NDF arrangerer LANDS-
RÅD og NY GIV-seminar

30. fr - 01 sø: NDF arrangerer LANDS-
RÅD og NY GIV-seminar

30. fr - 01 sø: NDF arrangerer LANDS-

31. lø: Lørdagskafe kl. 11-15. 
31. lø: BEAST arr. Halloween party kl. 

19.30. 

NOVEMBER:
03. ti: Seniortreff kl 11 - 14.
03. ti: Døves Idrettsklubb har styremøte 

på styrerommet kl. 16.30.
04. on. og 05. to: Teater manu viser 

PINOCCHIO på Den nationale 
Scene (se notis).

05. to: Muligens besøk av døve fra 
Palestina, de informerer oss kl 
19.00.

07. lø: Kulturkveld med program/
underholdning kl 20.00

14. lø: Kl. 18: Døves Idrettsklubb har 
hyggekveld i forbindelse med 
Bergen Cup for døve i bowling

16. ma: Døvblittgruppen har styremøte 
på styrerommet kl 18.00

17. ti: Seniortreff kl 11 - 14.
19. to: BUDSTIKKEN nr 8 (frist for stoff: 

12.11)
20. fr: Besøk av Statped Vest- og HiB-

studenter i storsalen kl 13.00-
15.00

21. lø: Storsalen er utleid (M)
26. to: Møte i senterstyret kl 15.30.
27. fr: Storsalen er utleid
28. lø: Lørdagskafe kl. 12-16.
28. lø: Lutefi skens Venner har julekos kl. 

19 (nr 14 siden starten i 1996)
30. ma: Døvblitte har juleavslutning kl. 

18.30. 

Det nye styret består av, bak fra venstre: Kristian (styremedlem 1), Erlend 
(nestleder) og Martin (kasserer). Foran fra venstre: Ingvild (sekretær), Lena Mei 
(leder) og Iselin (styremedlem 2).

Årsmøte i Bergen Døves Ungdomsklubb 22.09.2009

Årsmøte i BEAST 23.09.2009

Det nye styret ser slik ut: Leder: Jon Nordvik. Nestleder: Guro H. Fjellseth. 
Sekretær: Gabrielle Kverneland. Kasserer: Øystein Sletten. 1. styremedlem: 
Ingunn K. Martinsen. 2. styremedlem: Ingrid Kittelsen. 1. vara: Kaia H. Valvatne. 
2. vara: Grete Kristin Østhus 


