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SIDEN SIST:

Generalfor samL ing :
Torsdag L2. februar avhofdt Kampen
Ve1 sin årIlge generalforsamling
i menighetshuset.
På dagsorden stod: Velet og KamPen
postens årsbereLning, @konomi, anmeldte saker og valg til nYtt sLYr
Vi har i år hatt en valgkomite i
arbeid. Den bestod av Oddleif Bergt
Sverre Syversen og Turid Mc AdamTi1 det nye styret var nominert
Tor Nilsen, Jens Schou, Svein
Jacobsen.
Årsberetning ble Iest oPP og enDet ble foreslått
stemmig vedtattå øke kontigenl-en. Det ble vedtattl
od dpf hetrzr at i fra L9B2 blir
kontigenten kr . 40 , - og kr . 20 , for pensjonist-er og skoleungdom.
Regnskapet ble også godt igl ennom
Før valget var det
og vedtatt.
pause med kaffe. ValgresuLtatet
bIe f6lgende og det nYe stYret
be står av:
Forkvinne: FrØydis Torstensen
( ikke på valg)
Nestformann: Birger Dahl for 2 årStyrerepr. : Robert Lorange for
a

:-

Tor Nilsen (ikke På
valg).
Styrerepr. : Ingrid Berq ( ikke På
valg).
Vararepr.: Svein Jacobsen for I år.
Vararepr.: Jens Schou for I år.
som vår
uåkon Andersen fortsetter
revisor.
Etter va Iget kom Yngvar Fredriksen
Det ene var om det
med 2 forslag.
Styrerepr.:
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var noen som var interessert
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reise til Danmark på t-ur. Hvls så
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vis rimelige turer gjennom Kampen
Ve1. Det andre var å få til en
fast sammenkomst av hj emmeværende
hr qmcAclrr. r-l.r husf edre som kunne
drive med forskjeltige
aktiviteter, som ti1 slutt endte opp i
en julemesse til ju1. Det passer
in

rreldio

fint

år

K,:moen

Vel har I0-års jubifeum.
fnteresserte
kan henvende seg til
Yngvar Fredriksen, Brinken l-9 mars hadde
Helgen 28. februar/L.
årIige vinterKampen Vel sitt
arYAndom6nf
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videt med ishockey-turnering.
referat fra deltakerne et anne
sted i avisa.

PLAI\ER

FRAIVIOVER,

Det f6rste vi skaf ha er et velmØte for medlemmene og andre
anteresserte.
Program for mØtet
og tidspunkt. er ikke helt klart
i det avisa går i trykken.
I mai måned blir det den årlige
oppryddinga på lekeplassen bak
Normannsgt. 3l .
Skal- vi ha I7. mai arrangement
i år? Det kunne være fint med
syn spunk ter ?
Eflers kommer vi til_ å tralrpe opp
arbeidet med byfornyelsen på
Kampen utover våren. Kampenplanene skal behandles for annen
gang i bygningsrådeL f@r sommerfeJien, så nå qj elder det l

fr$v ÅKif*{s rL4N #vrtr$T i lt*Kx Krl$v${Ar4
I jul enummeret av Kampenposten presenterte v'i a/s Eiendoms-sanerings
rivings- og kostbare blokl<planer
for Norderhovsgata 25-29,Sonsgate I
og Nittedalsgata 2.
Husene er for gode ti I å ri ves, og
planen går på tvers av tidligere
po'l 'it j s ke vedta k, Kampen Vel s , Bydel sutval g 09,Byplankontoret og Byanti kvarens syn.
På denne bakgrunn

har vi i tillegg
til å sende inn protester t'i I myndighetene utarbeidet en bevaringsp1an. Nittedal sgata ?, sorn f ol k f ra
Kampen har sagt seg villige t'il å
_ kjøpe oq modernisere, foreslås betuårt
i velets fors'lag. Det gjelder
for
Norderhovsgata 25 og Sonsogså
gate l, begge solide og meget bebo-

ge hu s . De to å pne tomtene i
Norderhovsgata 27 og 29 foresl ås

e1 i

brukt til en 2 avdel ings barnehave,
plass tjl en to etasies bygning
øverst'l anqs Norderhovsgata. Det
si ste samsvarer med vel ets ti dl i gere
prinsjpputtalelse fra 1979, og dels

med

med Bypl ankontorets syn.

Vi ønsker at småhuspreget øverst i
Norderhovsgata skal bevares,at
strøkets behov for barnehager blir
tatt hensyn til og at unødvendig
riving stoppes.
Byplankontoret har vist stor interesse for vårt forsl ag, og de tar
s'i kte på å f remme saken f or bygni ngs'
rådet samtidig med a/s Eiendomssanerings uØnskete forslag i juni
l9Bl . V j venteri spenni ng l
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Søndag 1.mars gikk KamPen Vels åri ge s ki renn av stabel en. I'lange av
i(ampens yngre garde som 'ikke var
på v'interf eri e rnøtte opp med vel -

1

smurte ski i det deilige v'i nterværet. Rundt 30 a kti ve del to k i
langnennet og hoppkonkuransen. Det
bl e oqså so1 gt pøl ser og brus, og

diplomer fikk alle som deltok.

l
å

b

Kvel den f ør var ciet Sock-rock i
gymsal en på Kampen s kol e. Stor t'i I strømning av ungdom j alle aldere

gSorde det til

et livlig

arange-

ment. 0gså her var menyen pø1 ser
og brus, og prem'ier f ra den store
ishockey turneringen ble fordelt.
El evrådet på skol en sammen med
styret i vel et arrangerte festen.

BARNEHAGE IF|URDALSGAM

Hurra, barnehage j Hurdal sgata I
Tid tok det før den kunne åpne
vi mel dte tjdl igere om forsinket

{oftest underforstått
) bedre. Så
det an på hva en skal legge i
"etter en stund". Når noe bygges
åpning gnunnet mange'l på personale.
provisorisk bety'r det at en slipper
Men nå er barnehagen i gang, og den
unna en god del av den papi rmø'l 'l a
trengs. Det kan forel dre med førsom en ellers må gjennom for å få
skol ebarn bevitne.
byggel øyve. Det betyr også at
Hurdal sgata barnehage tar dagl i g
barnehagen har kunnet bl i bygd på .-r
hånd om 21 barn i alderen 0 til-7 år, svært kort tid, og det betyr mye fr
fordel t på to avdel i nger. De to yng- barn og forel dre som står i 1 ang
ste er bare ni-ti måneder qamle.
barnehagekø. Noen dår1 i ge vj rk-Hiitil har vi hatt for dåit ig kon- ninger er det også av slik provitakt med I okal fol k på Kampen, sier
sorisk bygg'ing - mer om dette på
Jens Kristjan Nielsen, en av de anneste side.
satte i Hurdal sgata. - Dette vi I vj
Sel v om barnehagen er mi dl erti di g,
sg] vsagt gjerne forandre på. Sær1 i g er den ikke akkurat grat'is. 9.|8 000
vil vi sette pris på å få besøk av
kroner var prisen, ifø1ge en rapport
el dre mennesker. Min meninq er at
fra 0slo kommune - "Barnehaqer i indde el dre og de al I er yngste går godt re by - forsering og utbygging - forsammen og har utbytte av hverandres
sØk med nye dri ftsformer. " En av
selskap. 0g så vil v'i gjerne ha
rapportforfatterne er Karin Evensen
fast og god kontakt med Kampen Vel. ved kommunens barnehagekontor. Hun
Hvorfor kan i kke Vel 'et oppsøke oss? sier: - Sl i k Hurdal sgata barnehage
Hurdalsgt. barnehage er en såkalt står i dag kommer den til å stå i
"provisorisk" barnehage. Med det
minst 5 år. Hun beklager at bygforstår vi gjerne noe som i kke skal ningen kanskie ikke passer hel t inn
vare ev'ig, men som etter en stund
i den Øv ri ge bebyggel sen: - Det er
skal erstattes med noe annet oq
mul i g vi burde konta ktet naboene
u

kommer

ørst.
Innvendig er barnehagen lys og
vennlig. Utvendig er det mer å kriti sere. En av de nærmeste naboene
er en'industritomt. Den ene langs'iden avgrenses av en høy mursteinsvegg som ikke er noen pryd for øyet.
Den er i dår1ig forfatning, og deler av den truer med å fal I e ut,
ifø1ge Jens Kristian Nielsen. - Vi
skulle gjerne ha hatt bedre kontakt
med e'ieren av denne veggen, noe må
gjøres med den. Kans kj e Kampen Vel
f

kan hjelpe oss?

Godt tilpasset

eksisterende bebyggelse

?

JJ*"t*ul,
v om vel al I e er g1 ade for ny
barnehage i Hurdalsgata, €) 'i kke
al I e g1 ade for måten den er bygd på.
Barnehagen er oppført som " provi sori sk" bygni ng. Det betyr at en sl i pper unna en god del av den papi rmø1 I a som en el I ers må gj ennom for å
Sel

klanderverdig. Vi synes dette er en
"sn'i kmåte" å skaf f e seg di spensasion
er fra regel verk og bestemmel ser på.
Dersom j nstanser i kommunen går utenom regel verket for å forenkl e
saksgang og spa.re tid, må de også
stille strenge krav til seg se1v.
Selv om vi trenger barnehager raskt,
trenger v"i også en giennomtenkt by-

få byggel øyve. Det betyr ras k bygg'ing. Men det betyr også mindre
fornyelse
kontrol I med resul tatet. F. eks.
intet nabovarsel: Naboene fikk overhodet ingen beskjed om den nye barnehagen, og dermed mi stet de mul 'i gheten til medinnflytelse. Byantikvaren
har hel I er i kke vært i nne i bi I det.
llers er han absolutt det når det
,jelder Kampen. Hver liten fasadeendring må meldes til byantikvaren.
Arki tekter som dri ver med byfornyel se har fått merke det. Det må være
bittert for dem å se at al I e sl i ke
hensyn kan settes til s'ide når
kommunen bygger prov'i sori s k. Moel ven-bra kkene hører overhodet i kke
hjemme på Kampen. Takvinkel, vinduer
sv. er mal pl assert, etter manges
ening. Grunnmuren er solid nok, og
overlever vel nesten all annen bebyggei se på Kampen. Vi er dermed redde
for at det provisorjske her blir
permanent. Dermed burde det vært
stilt samme krav til bygningens arkisu,ktektur og tilpasning ti1 miliøet som
v* r
ved annen byfornyel se. Kommunens
framgangsmåte i denne sa ken er nokså
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På Kampen er det for tiden f lere t'ilbud for barne og ungdom, sær1ig
er det idrettslagene som organ'iserer ungdom, skol ens forskjel 1 ige
aktiviteter og en kirkekl ubb basert på årets konfirmanter. Disse
ti I budene retter seg ofte bare ti I avgrensede grupper barn el I er
ungdom. Idrettslagene har inndeling etter aldersgrupper og skolens
aktiviteter er kun for elevene her og også inndelt i aldersgrupper.
De fleste har vel lenge sett større ansamlinger barn og ungdom forskiel 1 ige plasser på Kampen, men spesielt j området rundt Kampen park.
Dette er ungdom som naturlig hører sammen og som trives sammen, men
har en al dersspredning som gjør at de j kke treffes utenom på gatehjørnet. I mange byde'l er i 0slo har kommunen opprettet ungdomsklubber
som skal være et t'i I bud ti I denne ungdommen, og 'i stor grad på
ungdommens premi sser. Kampen er g1 emt, på tross av at det bor over
I 000 barn og ungdommer her.
Kampen Vel har hatt noen arrangementer for denne gruppen barn og ungdom, og i den senere tid har også feltarbeidere fra kommunens ung- 1
doms kontor vært 'i vi rksomhet. 'i området.
Men s'i st høst begynte ting å skje. Kampen skol e hadde et stort rom
'i kjel leren (ca B0 mZ) som kunne brukes av barn og ungdom. Etter en
del fram og t'i I bake i skol ens organer fi kk forel drerådet og el evrådet
fullmakt t'il å sette rommet j stand på dugnadsbasjs. Midler til
materialer ble bevilget og arbeidet kom i gang senhøstes/vjnteren ,l980.
Vi harintervjuet Espen og Anita f ra el evrådet om bruken av rommet og
hvordan det går med oppussjnqen:
- Hvem er det som skal bruke dette
romme t?
- Vi som har dugnad i rommet arbeider der for at Kampen-ungdommen skal bruke det. Det vil
og si dem som har gått ut av
skolen. Men spØrsmå1et er uklart.
Det er mange råd ( forefdreråd, elevråd , Lær erråd)
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dette.

- Når: har dere tenkt å ha åpent?
- Når vi har tenkt å holde åpent
er det ikke bare vi som besremmer, men vi håper å få
of

når
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krzelder

i

uka.

- Vi har lnØrL rykter om at noen
tror rommet blir for lite til
' det dere har tenkt å bruke det
ti 1 , hva er dere s mening,
Anita og Espen?
- Det er kanskje en ca. 30 ungdommer som vanker på Kampen
ganske ofte. Og vi kan slippe
inn omtrent 40 pr. kveld uten
at det blir trangt i rommet.
så vår mening er at det viL qå
helt finl-.
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at dere draereuu
har
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d -i opppussingen av rommet, hvordan
skaf arbeidet gå videre?
vi
har nå fått tak i elekt-

sett
- Vi har
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o

o
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riker som skal koble det
på dugnad. Vi har
elektriske
også fått tak i maling. Vi
for å
har hatt tilstelninger
f å i nn t/ncnnor
v r] Y L

- .)d rrnodommer
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uhyre sjeldent.
Men når
rommet åpner, kan vi sikkert
ha flere sammenkomster.
Qrznoc
rlrrsr

vi nok å ta av tiI videre dugnad.
- Kan du tenke deg at det bør bli
ffere aktiviteter
på skolen for
al- I ungdom som vanker på Kampen?
- Vi har allerede bordtennis som
cr
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skole kan være sammen med dere
pa sKoren i
Ju., det er viktig,
for at vi
ikke skal- miste kontakten nå.r
rzi

rrnndnmmer

tror

rundt på Kampen. Og vi håper
at rommet blir åpent for Kampenungdom. Hvis dette går igjennom
tror vi at ungdommen har nok
j-te ter .
aktiv
?
Har det vært andre arrangementer der afl ungdom på Kampen
har kunnet treffes?
- Kampen Ve1, korpset og elevrådet har hatt et arrang'ement
hver for seg, men dette er
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andre. og man føLer at vi holder
sammen på en måte. Et slags lite
samfunn for seg selv.
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Vi håper å bIi ferdig til Pa >^e
Men det kommer an på hvor fort
vi får de materielle
ting VI
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Ungdom og

fririd på Kompen .

Hva sfaqs fritidssysler
har
vi her nå sknlen?
Vi har fotball
fra I5.30 til
L7.45 hver onsdag i store gym-

Det er ikke mye vi får tatt oss
til i fritiden,
for på Kampen er
det omtrent ingen steder å være.
På kino kan vi 9å, men det blir
for dyrt i Ienqden. De flesce av
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bilj ard og drive med foto, det
koster fem kroner å være rned på
en av aktivitetene.
Noen ganger
får man vafler og saft, men
lederne arrangerer også turer i
helgene en gang i mellom. Dette
er den eneste klubben på hele
Kampen, og det synes vi er aItfor dår1ig.
Vi har hatt en samtal-e med Berit
Wiflad Andersen og hørt på hva
hun
har å ny på.
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45

til 19.00 spilles det bordtennis. Når været tillater
det
spilles fotballen
ute. Det er
muliE det blir håndballturnering med fortrening
i apriL/
mai. Vi har også hatt et intervju med rektor Einar Rudfoss og

Det er en kristen klubb i Normannsgt. 34, den er åpen på mandager og onsdager. Det koster ti
kroner for å bli medlem. på man-
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rommet nede i kjelleren.
Hva er fremtidsplanene for
rommet nede i kj elleren?
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Egentlig skulle remmet være
ferdig nå, men vi håper å få
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Vet du at det finnes andre velforeninger enn Kampen vel? Vet du også
at det utgi s en hel del andre bydel savj ser rundt omkri ng i andre I okal mjliøer her i byen? Kampenposten starter j dette nummer en serie hvor v'i
tar for oss en bydel savis i hvert nummer, intervjuer en av de ansvarl ige
for avisa, og presenterer en del av de sakene de arbeider med.
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bank eller f orret.ning. Kansk j e har
dere bladd Iitt
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dere uLen egentelig å tra blitt
så
mye klokere. Vel,det bl-e heILer ikke
vi i iiampenposten,så vi noterte ett
av de undertegnede navnene, Marit Nymnan
q\rår
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- Er dette en ny avis rdette, ingen av
oss i Kampenposten har sett den før?
-Neida,vi har holdt på i omtrent 25
År
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- Tøyensambandet kan vi Iese dere
kal-f er dere. Men hvem er dere egenLe Iig?
- Vi er en sammensfutning av de forskjelliqe
foreningene i distriktet.
-Hva slags foreninger?
-Al-1t mu Iig. Beboerforeninger, idrettL,.^*^--c^
^t
-srag,nusmorroreninger
og pensjonist1ag.
(Hvilke beboerforeninger det her a.r.
dreier seg om har ikke Kampenposte
medarbeidere kl-art f or seg, etter det
vi vet eksisterer
det ingen slike
i T@yendistriktet)
- Jave1, så da taler dere altså beboernes sak når det gjelder lokalpolitiske ting som rehabititering,
ny-

vi den nå ut i ny design. Tidligere
L^L--^-^r
afi l:Lnrnl-r..1 omay
ueuy99erSerLIc--,,,,F
O.S.V.
utga vi en mere skikkelig
avis, men
da?
på
er
toppi
dag.
ikke
helt
Økonomien
Vi prøver imidletid
å få ut denne av- -Nå er det jo idrettsspØrsmålet, og
en skikkelig
iqa i-o oanner
idrettshalf
i årei- .qelrz om den ene
vi er mest
engasjerte i for Øyeblikket-,men vi
gangen ofte erstattes med et dobbelt
informas ionsark.Men vi har ni ancr crm arbeidet ganske mye for å få bevart.
T@yen skole, via diverse brever til
å tegge den orn igjen,bare vi får økommunen o. s. v.
Forøvrig har vi nå
konomien bedre på fote.
tatt
kontakt
med
Dår1ig
bydelsutvalg
Hvordan
har dere
B oq
økonomi??
da anledning t.i1 å dele ut avisa gra- 9,oq vi håper på et bredere samarti-s? Det er en reklame vi ihvertfall
beide her.
ikke har mul-ighet til-.
Et bredere samarbeide mellom de to ^+
drev vi Bingo, og
naboene Tøyensambandet og Kampen
-Vel-. . Tidligere
det er inntektene fra dette vi "Iever Vel ble også nevnt,og et stlkt sam-in
.l^+ u ar
nått
dao
Man
doruqY .l'lsll
yq
ri
arbeid blir jo også vi gjerne med
5urrl
^-^+ L t uE
>qv
på.Om
for avisa har den design den har,et
vi da bare arbeider for de
re sultat av f orbincrel- ser som q)ør den samme sakene ??
rimeligst
muliq.
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ISKE HØGSKOLE

SØKER EN PERSON SOM PÅ HVERDAGER
I SKOLEÅRET KAN BRINGE POST FRA
SKEDSMOGATA TIL GAMLEBYEN SKOLE

TILBAKE, DET TAR CA, EN TIME,
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FLOVILD ELEKTRO A.S

huset A.s

Brinken 29 - Oslo 6
Vi utforer alt i glassarbeide.

AUTORIStrRT ELEKTRISK INSTALLATøR
NORN{ANNSGT. 25

osLo 6 - TLF 19686s - 196930
ORNAIVIENTGLASS
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BYGNINGSGLASS
MESSINGGLASS
BLYGLASS/MOTIVER
BILGLASS
SPEI L

NÅR DET GJELDER
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SELSKAPSMAT
GÅR YI TIL

ffittrra,,
Norderhovsgt.
Trf. 19 59 90 -
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19 77 88
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Prov
Be om brosjyre.

Sparebankens Fullf inanslån
gir deg penger til
leilighet etter 2år

H$Plnp[$!!,t1trl
92 ekspedisjonssteder iOslo og Akershus

KOLON IALVARER

Ring 67 97 27 - dag og kveld
Rask og sikker service
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5 ARS OKKUPASJON

I

BRINKEN

I
HVA NA?

Det okkupantene vil er a t 1ei1ighetene ikke skal stå tomme og
forfallerog
at kommunen skal gi
leiekontrakt
Lil dem eller andre
husløse. Okkupantene avventer avgfØrelsen om Kampenplanene som skal
opp til endelig avgj@relse nå før

fra okkupantenes side
Det er stilIe
her i byen å for tiden. Kampen er
ikke noe unntak. Men i motsetning
tit flere avvikl-inger av okkupasjener andre steder i byen,
okkuperer Brinkenbeboere Ieilighetene fremdeles hvis noen skulle
det
betvile det. I L97 5 flyttet
noen
av
boligløse folk inn i
i Brinken
kommunens Ieiligheter
nr. 47, og senere bfe leiliqheten L nr. 49 og 53 oqså okkupert. Enkelte av l-eilighetene
hadde da stått tomme i oppti- 1 L2
år. Så okkupantene hjalp kommunen
*^r

/filfgU

'

I

4

rrlnrzl
ulvv!Iv

^,..-jr-lo

aVVInIs

io

fnrhold
!v!

-

cnmm6r6n

å

La leiligheter
stå tomme i over
3 mnd. er som kjent ulovlig.
ble forbedret utLeilighetene
rzendio
vgllur9

.uv

ir-y,^-^.i^
rlrtrvsrlu!Y

"nno

kroner

6r,inrpl 53

ble refusert av kommav utgiftene
unen. Men så i L979 fant Boligutvalget ut at de hadde vært for
snille med okkupantene her i byen.
Noen på BjØIsen hadde ti1 og med
Så i 1979 vedfått Ieiekontraktl
utkastelse av alle
tok Boligutvalget
okkupantene. På Vålerenga er dette
gjort, men okkupanLene i
bfitl
Brinken har ikke hØrt noe fra
myndighetenes side ti1 dags dato.

LEILIGHET

SøKES

:

Vi Ønsker oss en eller helst to
lelighet på Kampen eller ornegn.
Hil sen Marit oq Bjørn.
Henvendel se: Marit Sm'i sethf jel I ,

Vesl eKampen Barnehage,
El

verurnsgt.l4,

0slo
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det Iegges golvbelegg. Veggene
skal dekoreres med fine farger.
Videre var det kommet fine jente--
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KAMPEN VASKERI
N()R \1..\NNSG.r t
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VI MOTTAR ALT

I

VASK OG RENS
Tepperens:
tr/i

tii

har en tepperensentaskin
ut leie

Ietter.

Ellers

-

qtore
nar
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var resultatet.
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Det

er ikke sikkert at rommet der
nede skal brukes til diskotek og
klubber, men Likevel håper vi at.
det kan nyttes tj-1 andre bra
r or:ma l- -

Nå har vi skrevet fitt
om fritidstilbud og planer om tilbud for
Kampenungrdommen, og vi håper at
noe av det som er planlagt,
kommer

1t

KAMPEN FøRST UTE IGJEN:

Vinterens første gatekamp i ishocky
Den 28. februar

braket det 1Øs-

E'ff6v åanor -ed intenS tfening
var samtlige
9 laq
og lagsamling
j_ i I

kl:ro

L:mn

f .AyåAa

-Å

fnrmid.lao

Bak arrangemente! stod forsåvj-dt
Oslo kommune, selv om dette var i
lokal regl. Alt fra de tidllgste
morgentimer kunne det observeres
en jevn strøm av ungdom med isi

hockevtttstwr

provisorisk
crarzoJ-

ttt

rctninn

Y

nårken.
F**''

aikk

LYfJrJl'aJ"'

nall:

finalon

Ti I s lutt
kåres. Til grand-

kom laoet

fra
cUTTELAG. Etter
å ha sett dette final-esoi Ilet- må en undres over at isen
ikke smeltet.
Det er i.ngen overdrivelse
å si at tempoet var noe
oppskrudd.
ELVEBAKKEN mot SKOLENS I.
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En
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garderobe ble raskt
i

f

qnrÅanrr
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t

no

iammen

bLe

det ikke også reist en stand for
salg av pØlser og brus.
arrangØr endeiigLig
Når "ansvarlig"
entret isen ( e1-ter å ha tatt på seg
skØyter for første gang på lo år,
skal vi d@mme etter stegene) hadde
den all-erede i en tirnes tid vært
f u1I av ivrige
trenende.
.Sicrnalef for første kamn oi-kk.
(Hva siqnalet bestod i er dessverre ukjent - enten hadde fl6Yten
frosset eller den manglet helt).
Sjelden har vel en ishockeykamp
fått en slik "ffying"
start som
det vi her bIe vitne til.
akselererte
Samtlige spillere
med en fart som selv konstruktøren
av Porche Turbo må misunne dem.
Så qikk det slag i slag. Snøgarderoben fikk en trafikk
lignende sentrum T-bane kl. 16.30.
Spillere sloss om pucken på isen,
falt og forårsaket andres fa II.
'Fimonp

måtte en vinner

dpt

qamme

oiorde

.s

iw

l(.rrl,rr
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og en vinner måtte det
bli : ELVEBAKKEN , som se ire t med
3-l-. Deretter var det oppstilling
for fotografen.
Om kvelden b1e
pokalen overrakt under en t11-

Oo rtormgfl VaI.
stelnino
nå sknlcn
dagen over . Den som hadde inneho ldt -+\
Oslos f ørste gateturnering
i ishockt,
denne vinteren.

pØlse- og bruslageret.

Skol en, 1
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