
møtes til
3

I

i

w

um og '

over

4—1Pors
4

over
1

ytrei

Laget

4

•• 'T-
t

og
som

1

I

H

! !

z

i 
>

vant fortjent
Odd!

I 
I

ballkrcts, 
uttaler at 
har hørt noe 
anledning. • 
lerticl bli drøftet på

I

l A $

V;
Kq

f

hon stilling 
om å sette

_ I - l

I Skien møtes Odd og Skiens \
Ballklubb på ny, men deiniegang,
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Langesunds

Lindstad scoret
1 var 

og | høyre.
Det

nederlag for 
. .......er der- 0
den aller største betydning E. Olsen 

Beg- 
f. t. kelsen

Reserver: 
Richter

• kelsen og S. Edin.
Kampens dommer 

Gundcrsrud, BOIF.

i.

■

Kretsens 
gesseric-klubbenc 
morgen idet 
les nå Pers

Som bekjent st

t

f / > ’

Gimsøy—Pors b 4—0.
j Ved en treningskamp p?t GiWya
I bane i går vant Ghnsøy I. p. 4_^ ()V^ 

Pors b. Walter Andersen scoret 
av. målene. .<

Ghnsøy har et meget godt forsvar.
Av de øvrige var Walter Andersen 
best.

De som ikom best fra kampen hos 
Pors var Eigil Weber oK Walter Pdch- 
ler. %

. • . \ y.<* z>

IV
ar

på Odds stadibn.
. ;y Sund jordet • og
Idrettsforening spiller på Sand
jordet neste søndag (16. junij.;

, . *

I den armen avdeling møtes Skot- 
foss og Skidar. ’ ,

< •* •
i. rwoo i ■

Alf Mikkelscn,
Pors’ indrre venstre.

pokalserie for Nor-
fortsetter

>.«z

o - ■ Nil

.kampens første
L Karl Skrfjeld
.. Lindstad øket 

j forspranget til 3—O IL ved
— •*

I

var det påi\y Pors S &------
‘ ’

Frank Åsheim 
umiddelbart

|-.W

få
r &

sten, avleveringene 
11

■ dårlig.
, dri noen 

jonic, -------- - berg var
; Hans Egeland, Ivar lot til å ha u 

mon *— var det Rolf Johansen, isa*o _ dersen og Finn Bøhle som kom
, snart best fra kampen. Disse tre var 

ledelse på 3—0. Etter pausen svært usikre i begynnelsen, men 
L-‘. 1 _ ' — —, ■ de " -^^jrnnkam-

Solstad i buret hadde flere pen 
belt gode redninger. Backs var 
jevne, mens Reidar Rickter var 
beste vingihalf. I løperrekken var 
Lindstad god i første omgang, 
men senere f. ’ " ‘* * A,

av. Han noterte seg påny for 
de fleste av målene. Tidemann 
Christensen og Alf Mikkelsen ] som 
arbeidet bra ute på banen, men skuddene var svake. Sven Edin reduserte til 4—1 

før slutt.

r 1—— - fe
Blir det Mesener i fot

ball til talen ?
Norges Fotballforbunds sty- , 

re har rettet en henstilling til 
særkreisene om å sette i gang, 
kretsscrier. I

Formannen i Grenland Fot- 
Hardy B j e r c k e, i 
krets ty re t ennå ikke 
- fra N. F. F. i den 
Spørsmålet vil imid- 

en konferan
se med klubbformennene en av 
de nærmeste dage. Personlig er 
jeg nå stemt for å få B-lagene i 
gang og så guttelagene. Hva 
junior angår så har jo disse i ar 
hatt flere obligatoriske kamper 
enn tidligere. Det kunne jo tetf- 
kes at man satte i gang en euiH 
serie, lik den ifjor, utslagsmetå- 
den etter ute- og hjemmekamp. 
]<’or rmåguttlagene er jeg mot ob
ligatoriske kamper i høst.

For 1. og 2. divisjonslagene • 
gjør, vi regning med større del
tagelse i høstens serier.

• — Nå leser jeg i avisen at det 
< skal spilles cup eller rettere sagt 

Norgesmesterskap for klubber og fe 
kretslag. Det vil med andre ord s 

i si at søndagene til høsten blir .1 
sterkt belastet. Vi må vel derfor 
ved en eventuell kretsserie for 
Norgesserielagene legge disse 
kamper mest mulig på hver da- , 
ger. En enkelt serie — alle mot 
alle — må kunne gjennomføres' 
ved siden av N. F. F.s program, 
som jeg ennå ikke har fått, 
men som jeg er nokså s])ent pa

•*

å se utformet.
— Tror De N. F. F.s forslag 

blir godt mottatt av klubbene.
— Ja absolutt. Jeg har hatt 

en føling av at klubbene har 
lengtet etter • cupmesterskapet 
og så lår vi håpe at også cupme
sterskapet for kretslag kan gi 
kretsene den støtte de trenger så 

\ sårt i denne vanskelige tid.

Nye pokalkamper1 
berammet.

De neste kamper i kretsens 
pokalserie for Norgesserielagene, 
holdes fredag 14. juni. Da møtes i 
Pors og Urædd på Pors stadion 
med Peder Aas Gundersrud 
dommer. Utfallet av denne kamp, 
er av den største betydning fori 
avdelingsmesterskapet.

4

■ R. Iversen 
i Nilsen, I.v * z

Urædd og Pors mø
st adi on.

år Urædd hit-
•* I ' til med bare seire i denne serie, 

imens Pors har et 
Urædd. Kampen i mo r gen 
for av i._ 
for avdelingsmesterskapet 
ge klubber møter med si ne 
terkeste lag. Pors, som i det si

ste har vunnet to solide seire
• Skiens B. K. og Odd, stiller. 

opp som favoritt i morgen.
Lagene blir fra mål og høyre: 
Urædd: R. Ahlbom, K. Sørlie,

i K
» ■ ■■ «VW « ■ - «« ■ www ■■ ■ ■ ■ . ■

Urædd og Pors 
ny pokalkamp. 
—•;........ . ..........

Omlag 300 tilskuere overvar 
privatkampen mellom Pors 
Odd på Pors Stadion, i går. 
var en tam forestilling med alt 
lor mye spark ing. Kampen slut- veringer 
tet med en helt fortjent seir på 
4—1 for Pors.

På Odd-laget var det mange 
nye folk. Man savnet Bjørn og 
William Eriksen, Gutten Petter
sen og målmannen. Laget var 
fra mål og høyre: Hammerstad, 
Rolf Johansen, R. Tonn ing, Ris
dal Jacobsen, Isak Andersen. 
Finn Bøhle, Sigiurd Hansen 
Holmberg, _____
Haraldsen og Frank Åisheim.

Pors leverte en forholdsvis 
god innsats i første omgang 

. klubben sikret seg da også 2
>1 on L

dabbet laget noe av.

tre mål.
.2.7 alt for beskjeden på 

»Pors-spillerne ibør utvilsomt 
bestrebe seg på å få bedre avle- 

, spesielt gjelder det 
fremleggene til løperne. Blir 
det tilfellet vil angrepsspillet bli 
betydelig bedre og mere effek
tivt.Hos Odd savnet man helt gni
sten, avleveringene var upresise 
on- kontakten mellom spillerne 

Angrepsspillet hadde al- 
. virkelig finish. ‘Holm- 

? lagets beste spiller. Han
.. v. I... tmerket kondisjon, 
overdrev driblingene. Ellers

__ ’ ”2, Isak An- 
Finn Bøhle som kom

Disse tre var 
Rvært usikre i begynnelsen, men 
de ble bedre etterhvert som l-'*"

, skred fram.

Allerede i 
minutter scoret

■e slappet han betydelig fenere
2 knallharde skudd.

Etter pausen ....■ fikk mål ved Lindisitiad mens
I Odds ytre venstre Frank Åsiheim

- umiddelbart

tel
Pc r Røt vold,

U ræddft? cc n teri ø pc r.

1, II. Ilelgcscn, William
. Olsen, E. Kristiansen, 

F. Arvesen, P. Røtvold, II. Oks- 
um og D. Christensen.

Reserver: A. Borgir, F. Han
sen og II. Siljan.

Pors: T. Solstad, 0. Karlsen,
. Skilbred, R. Richter, R. Asdal,

, Olaf Christoffersen, T. 
Christensen, L. Lindstad, A. Mik- 

og K. Skifjeld.
; Eigil Weber, W. 

Birger Jansen, Tr. Mik-

* blir P. Aas
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ska! dømme finalen.
Arthur Andersen,
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C.
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Fra Grenland Fotballkrets.

yttet til Skien
som bestemt i

derved avdelingsmester.
rr.................
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Leif
I

Th. 
Svendsen og Gunnar Brynjulf- 
sen. Flere av løperne har gode anlegg, 
men de var for små mot Urædds ster
ke forsvar.

Alf Johnsen, Sundjordel, 
mer.

«N^-r

direkte hjem.l 
vil være, • 

denne

3
, • • • • • • • • • • • • •••••••••<••••

William Nilsen (Urædds kaptein) 
banens beste spiller i går.

Mikkelsen — var de beste. Land
stad og 'høyresiden Tidemann 
Christensen og Olav Christoffer- 
sen fikk svært lite utrettet.

Hvor mange Gren- 
landslag blir med i 
Norgesmesterskapet?

Som bekjent har Fotballfor
bundet bestemt at 128 lag skal få 
delta i Norgesmesterskapet eller 
cupserien i høst. Det betyr at 
55—60 1. divisjonslag slipper til 
u tenom Norgesserielagenc..

Sandjordets I. F. og Lange
sund I. F. har allerede meldt seg. 

’<»g man kati vel ga ut fra at egsa 
Skotfoss og Gimsøy vil søke a bli 
med.

for to <store Porssjanser: 
Christoffersen og 
skudd utenom for klart mål. 
for Urædd: Per Røtvolds skudd 
utenom for klart mål og Arve- 
sens hårde skudd i målstolpen.

Dommer var Peder Aas Gun- 
dersrud, B. 0. I. F. I

• ' i

Urædd har nå sikret seg fi- 
naleretten i kretspokalserien med 
bare seire i sin avdeling. Det er 
•en god prestasjon. Laget har i 
si ne 4 spilte kamper tapt bare et 
eneste mål.

Stillingen nå er:
1. Urædd 4 k. 8 pts. (9—1)
2. Pors 3 k. 2 pts. (3—5).
3. Borg 3 k. 0 pts. (1—7).

II. Bj.

omgående blek.
— da alle 
er utført 
skal gå

- — —

Slo Pors jr. 5—1. 
•

Ved pokalkampen på Urædds sta
dion i går vant Urædds juniors en so
lid og velfortjent seir over Pors junior 
5—1.

Pors fikk (kampens første mål på 
et lor hardt idømt straffespark. Sver
re Halvorsen satte ballen kontant i 
nettet. Urædds ytre høyre Just 
Swensen gikk så di rekte opp fra cen
ter og utlignet. Thor Tho-rsen og 
Holst øket til 3—1 for Urædd. I siste 
omgang fikk Urædd ytterligere et par 
mål ved Thor Tho-rsen og Reidar Fjeld. i

Best hos Urædd var centerbacken • 
• Kåre Klevjcr. Just Swensen, 

Holst cg Helge Halvorsen.
Pors beste var Arne Kås, 

o«r Gunnar

derimot ble 
farten var 
Den \ første 

halvtime hadde Pors et godt tak 
n-i banespillet og hadde en rekke 
bra sjanser; men avslutningene 
var svake. Kampens siste del var 
jevn. Urædd scoret nok et mal og 
det ble sluttseir for Urædd 3—1.

Kampen var av høy kvalitet 
i første omgang, de mange flotte 
oppløp og de tre vakre sccringei 
viste publikum å sette pris pa, 
begge lag ble hyldet da de drog 
til garderoben ved pause. An
nen omgang stod som nevnt ikke 
på høyde med første.

Urædd vant fortjent, og best 
på laget og banen var center- 
halfen William Nilsen. Han klar
te ikke bare å sette Lind stad ut 
av spill; men grep også ellers inn 
når det knep som værst i Urædd- 
forsvaret. Det er vel undt den
ne sympatiske spiller når han 
i år virkelig er blitt en av kret
sens storspillere. Ivar Olsen spilte 
'energisk gjennom hele kampen. 
Hans Helgesen begynte svakt, 
men ble bedre etterhvert og har 
evnen til å drive fram en lø
per Vekke. Ahlbom var påny 
en sikker vokter av buret. Kåre 
Sørli og Rolv Iversen kom begge 
godt fra kampen. Sørli er imid
lertid enkelte ganger litt for (ha
stig i sin plasering. I løperrekken 
var nok de to eldste Herman Ok- 
isum og Didden Christensen de 
beste og så den unge kjappe og 
smarte centerløperen Per Rdt- 
vold.* • • ■ • ■

Pors har et godt ylag, men 
man savner-gnisten og energien 

I som har særpreget laget i de se- 
n.ef.r ^r* i mål var god,

sæihg må nevnes hans redning 
av Per Røtvolds headding i før
ste omgang. Olaf Skilbred var 
best av backs med gode og rene 
tackhnger, men utspillene er noe 
høye. Asdahl kom også bra fra 
^mpen og var stadig en ,lei an- 
støtsten for Urædds Per Røt- 
vojd Venstre half Erling Olsen 
^Hte engrgisk og ga løperne 

. ^^Her; men i denne kamp. 
puffet pors stort i angrepet. 
' «"stresulen — Skifjeld og Alf

./ W'

«L

T® nye forfall på 
| Porsgriinns-laget.

Elter hva del. meddeles er det 
j kommet forfall fra Pors-spilleme 

> Alf Mrk kei sen og Leif Lindstad 
t til bykampen mot Skien i mor- 
(gen. ‘ ’

] Hvem s.om skal rykke inn på 
‘ laget istedet or ennå ikke av- 
1 gjort... . .. . - - -
I 
t

Bykampan
Fungerende politimester i Pors 

grunn, Haako. 
har i en kon fei 
land Fotballkrets' . 
delt at han ikke kan

■; spilles by kamp i
; dag 21. juni. De grunner 
mesteren an fører herfor 
krelsstyret seg helt enig 
om-det er beklagelig, i' 
kampen var fastsatt for 
uker siden.

Kretsstyret, der 
j sammenkalt; besluttet 
forberedende arbeider 
- - at kampen allikevel

I —. ■ —>--------Målene kom slik: I første om
gang fikk Urædd først mal ved 
Herman Oksum. Et overspill fra 
Didden Christensen går til Ok
sum som dribler av e-n Porsfor- 
s.varer og så ev kanonskudd sorn 
Solstad ingen sjanse hadde på. 
Pors utligning kom elter et flott j 
angrep på venstresiden. En kom-’ 
binasjon Skifjeld, Lindstad og i 
Alf Mikkelsen ble avsluttet med' 
et utmerket skudd av den siste 
som Ahlbom måtte la passere. 
Urædds annet mål ble satt inn , 
fra kort hold av Herman Oksum 
som skjøt hårdt etter pent forar
beide av Per Røtvokl.

Ved pause gikk Hans Helge
sen ut på grunn av benskade og 
Hilmar Siljan tok hans plass, med 
bare en aftens trening bak seg. 
Urædd fikk sitt 3. mal ved ytre 
høyre E. Kristiansen. Forarbei
det leverte Didden Christensen.

Ellers noterte vi oss i kampen
Olaf 

Lindstads
og

n S c ih ø n i n
ran se med Gren-

’ formann med-
i tillate at der

i Porsgrunn f re- 1
politi- 

erklærer *i
< i. Selv ikke å

,r, all den tid gater;
flere Han ber 

loyale 
inmodning.

Se forøvrig annonsen i dagens
avis. < ? P

Grenland Fotballkrets styre.
________________________ ____ I *

Por^mot kretslaget
i I morgen spiller altså Pors 
mot Grenland kretslag på Pors 
Stadion, og det skulle kunne bli 
en morsom og velspilt kamp. 
Pors lag er meget sterkt — vel; ’ 
•det beste som er satt opp i år og 
det skal bli interessant å se hva 
løperrekken makter mot kretsla- 
gets slerke forsvar, hvor man 
i Holmberg, William Nilsen og 
Jeisen Gundersen, kanskje har 
landets sterkeste hal frekke i øye
blikket.

Uttagningskomiteen vil ha
— • • •— -.e— ------------- -----

sikkerhet for å kunne stille del 
beste lag mot Oslo bylag og cup
serien i høst. Alan er spent på å 
se i 'hvilken form Pors’ aspiranter 
til kretslaget Olaf Skilbred, Karl 
Skifjeld, Alf Afikkelsen og Leif 
Lindstad befinner seg.

Det bør bli folksomt på Pors 
Stadion i morgen.

Kampens dommer or Nils A. 
Nilsen, Grane.

Les annonsen.

morgen, men. at i n g, |den henlegges til Skien på Skiens 
Ballklubbs bane.

Politimester Schdning har gitt 
publikum fra Porsgrunn full an
ledning til å reise fra og til kam
pen i Skien; men han henstiller 
til publikum etter tilbakekomsten 

stoppe opp i Porsgrunns1 
men reise 

at publikum 
og rette seg etter

dd vant 3—1 over Pors.!
Urædd er

Det var over 700 betalende 
tilskuere og stor speiming på

' Pors Stadion i går da Urædds og 
Pora’ lag entret banen. Kampen

' var avgjørende for Pors’ vedkom
mende om sjansen til finaleret- 
ten i kretsixikalserien. Urædd 
derimot var sikker finalist ved 
uavgjort- kampen.

Begge lag stilte opp som 
tidligere nevnt i vårt blad.

Første omgang ble gjennom- 
, ført med stor fart fra begge lag. 
fcpirs åpnet best; men etterhvert 
'jble UrarJd stadig bedre og det 
ysistc kvarter spiltes meget godt, 
!fikse driblinger, presise pasnin- 
; ger og en rekke bra skudd.
• Tj)‘æd(l ledet 2—1 ved pause,
I Annen omgang 
I atskillig tammere.
Isatt betydelig ned.

I 
I 
I

• Sundjor-; 
det, har meldt forfall som dom
mer i den jinaien pakalfimile 
mellom Urædd og Odd. Kretssty
ret har oppnevnt Olaf Christof
fersen. Pors,, istedet.

Ny seier for 
i Urædds

f

SX
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sen, • Pors,
Urædd.

Skien:
Harry Balchen,
Rolf Eivindson,
Holmberg, Odd, (kaptein),

xter Svennungsen, Grane, Yngvar

|

li ■
ri

gjøre sitt ytterste for a 
knipe en ny seier cvei 
Leif Lindstad 
vel 
laget og det blir 
sterk n ing. ----

’•

. i

Asbjønt Halvorsen 
til Porsgrunn.

Fotball forbundets 
1 i i •

Asbjørn 11 a 1 v o 
k o.mm e r t i r s da g t i 1 
hvor han skal

1

I

glll-

På begge lag finnes det mange 
nye og yngre folk som aldri tidli
gere har deltatt i bykamper.

Komiteen har stort sett vært 
heldig med sin uttagning denne- 
gang.

Det skal iethvertfall bli mor
som tå se denne vårens «stor
kamp». Skien har såvidt erind
res ennå tilgode å slå Porsgrunn 
i disse bykamper. Vil det lykkes 
dennegang? Corner.

sekretær 
r s e ii 

Porsgrunn 
konferere med 

,kretsstyret bl. a. om høstseson
gen. 1 forbindelse med besøket 
vil det bli holdt et • møte for 1 
k 1 u b bformen n ene.

^Kjeldsen, Gimsøy — Arne Lun
de, Grane, William Eriksen, Odd, 

'---■------------------------------—--------------------------------------------------------------------------------

av

Arnt Nilsen, Grane, 
Skiens B. K., 

Grane — Rolf 
Pet-

folk var
. øiviiul Johnsen a,t<" 

palite1'011'!

«. I

“lir det nyordning i 
fotballmesterskapet?

Den kjente fotballdommer . 
Bjarne H. Bech. Oslo, utarbeider 
Jiå et forslag til nye kampsyste
rner for Norges Fotballforbund. 
Forslaget går bl. a. ut på at det 
opprettes en «mesterskapsklassé» 
på mellom 60 og 70 klubber, som 
etter nærmere bestemte regler 
lar høve til å kjempe om norges
mesterskapet i fotball. Sesongen 
skule begynne i mai og norges- 
mesteren være kåret i slutten av 
oktober. Det bærende prinsipp i 
hans forslag skal være åt alle' 
kamper for «mest ers kapsklas- 
sen» inngår som et ledld i nor
gesmesterskapet i fotball.

De nærmere detaljer vil sik
kert imøtesees med spenning 
blant fotballinteresseiite.

H junior-og 10 
lelag deltar i 
kretsserien.

Ved fristens utløp har det 
i alt meldt seg 11 juniorlag og 10 
guttelag til kretsmesterskapet.

Etter hva formaainen, Hardy 
B j e r c k e, opplyser, er det 
sannsynlig at der både for ju- 
nior-klassen og gutteklassen blir 
spilt i tx) avdelinger. For juniors 
vedkommende antar han at 
BO1F., ;Bprg. Langesund I. F., 
Pors, Suudjordct L F. og Urædd 
bi i r i den ene avdeling, mens 
Gimsøy, Grane, Odd, Skiens JB. !

( .... og Storm deltar i don annen. j 
| I guttek 1 assen kommer tem- 
' • ij melig sikkert Borg, Langesund 
• I. F., Pors og Urædd i den ene av
deling, mens Gimsøy. Grane, Odd. 
Skiens B. K., Skotfoss og Storm 

deltar i den annen. - d

•• •
• •

Foran bykampon.

Miens-IsH si" 
seier i kveld ?

r By kam pen mellom Porsgrunn 
og Skien pa Urædds stadion, i- 
kveld imøtesees med atskillig in
teresse i fotball-leiren. Bortsett 
fra to kamper som har sluttet 
■uavgjort har Porsgrunn alltid 
vunnet disse by-oppgjør.

Skien som møter med 
sterkt og slagkraftig lag 
holdes som .
om Porsgrunn må spille uten f le-; 
re av sine beste folk, så kan man 
være sikker på at de som er tatt, 
ut vil ;

Mag om j|y 
Jcomb»nasjon 
Mskamper 
cuPmeslerskap7

set til h7sHStF^°*eÆntin-’ 
p Pa at det opprefe hans8» 
terskapsklasse, på ca £ 
ber som får rettPen cæ 6 klub- 
om Norgesmesterskap ^empe 
ball, etter ' en Set 2 fot- 
Plan. Norgesmesterd? fastsatt 
b“'v». <1.
ta « *■ £

Bet oprettes 8 (muligen, m 
naturlige konkurransedifSk^ 
«Piller 8 rkll&kUrranSedi« 
• pniei 8 klubber av «mester- 

->> en dobbelt serie
- og høstsesong. De før- 

rommet slutten av april tå slut 
ten av juni, og de resterende 7

1 ...... ca. 20J

De to ta
K re tse n s u t tagni ngskom i t é 

hadde møte i Skien i går og tok 
ut lagene til bykampen mellom 
Porsgrunn og Skien.

Porsgrunns-laget blir fra mål 
og høyre: Rolf Ahlbom, Urædd, 
Kåre Sørlie, Urædd, Olav Skil- 
bred, Pors — Einar Gundersen, 
Borg, (kaptein), William Nilsen, 
Urædd, Hans Helgesen, Urædd — 
Sigurd Oksum, Sundjordet, Leif 
Lindstad, Pors, Per Røtvold, 
Urædd, Alf Mikkelsen, Pors, og 

iKarl Skifjeld, Pors.
Reserver: Alf Ingulfstad, 

Borg, Rolv Iversen, Urædd, Er
ling Olsen, Pers. Olaf Hanssen, 

i Sundjordet, Tidemann Christen- 
og Herman Oksum,

Johan Johnsen, Gimsøy, Ivar En- 
dresen, Skiens B. K. og Arne 
Nordschau, Skotfoss.

Reserver: Holmene, Skiens 
B. K., Leif Mathiesen, Grane, Per 
Walestrand, Skotfoss, fTrank Ås- 
heim, Odd, og Wilhelm Olsen, 
Skiens B. K.

Porsgrunns-laget skal spille i 
Sund jordets drakter, mens Ski- 
ens-laget benytter kretssens 
drakter.

Som dommer er oppnevnit Peder 
Aas Gundersrud, B. O. I. F.

2'1.
Sundjo1*1 
av sterk

oingniiK
iaktet ikkc ‘

mål vcJ
langt

Pors o
på Borgestad i morgen.

Som annonsen viser spiller 
Pors og Borg pokalkamp på 
Borgs gressbane i morgen. Beg
ge klubber møter med sine f. t. 
beste lag og man kan derfor ven
te seg en interessant kamp.

Brødrene Anker, Hans og Nils 
Olsen er dessverre ennå ikke spil-

, leklare for Borg.
i ’ 4 ’* 1 • $

; Lagene stiller opp således fra 
rnål og høyre: Th. Solstad, Wal
ter Richter, O. Skilbr.ed, Trygve 
Mikkelsen, R. Asdal, E. Olsen, T. 
Christensen, Jacob Holtan, Lind
stad, A. Mikkelsen og K. Skifjeld. 
Reserver: E. Weber, Bj. Olsen, 
O. Christoffersen, Sv. Edin og 
A. Skilbred.

Borg: Ingulfstad, Thv. Olsen, 
Øystein Andersen, Einar Gunder
sen, Rolf Mathisen. Einar An
dersen, Th. Andersen, A. War- 
holm, H. Fredriksen, H. Johnsen 
og M. Magnussen.

*

• nabobyen.' 
stiller allike- 

Ponsgrunnis- 
jo en god for- . 

sterkning. William Eriksen har 
meldt forfall pa Skiens-laget. Re
serven Wilhelm Olsen rykker inn 

ipå laget isteden. !
Endcl av entre-inntekten går! 

som bekjent til feriekoloniene i 
Skien og Porsgrunn og dette gode' 
formål bør man slutte opp cm 
ved ii yte en liten skjerv.

La det derfor bli folksomt pa 
Urædds stadion ikveld hvor Pors-* 
grunn og Skiens utvalgte skal' 
avgjøre hvem som er sterkest.

Coner.
I

:å 
t

rors jr.-Sif. jf-
.juniorpokalkampe" 

i går ble dårlig på Brunn 
vinn. Pors hadde den i 
ste omgang og 
bjørn Svendsen. I. annen 
de Sif. fordelen, 
utligne mer enn tets

• per Jonassen pa et

Pors besix? 
Sverre Halvorsen.

Hos Sif. va.r y 
bestemaam.

. Dommer 
Urædd.

vnr '1’ryg^

av < 
dobbelt serieskapsklassen

med vår-
ste 7 matcher skulle spilles

av april til sltft-

kamper fra 1. august til 
september.

Disse konkurransedistrikter 
. karer ialt 16 klubber som er be
rettiget til etter cupmetoden å 
utkjempe sluttkampene om mes
terskapet. Seriekampene vil da 
ikke bli annet enn Norgesmester- 
skapskamper, og inngå istedenfor 
Je tidligere første runder.

Hvert distrikt skulle altså kå- 
’ re 2 lag, idet foruten distrikts- 

vinneren også nr. 2 skulle være 
berettiget til å få utkjempe slutt
kampene.

Meningen skulle være -at se- 
rievinnerne skulle alle ha hjem
mekamp i første cupomgang.. 2- 
erne skulle etter loddtrekning 
loddes mot serievinnerne, dog så
ledes at klubber fra samme kon-, 
kurransedistrikt ikke skulle kom- 

• me sammen. Hvis en krets 
eks. hadde 2 lag som stod. i em 
særklasse, soni f. eks. Mnk- 
stad og Sarpsborg, og disse 
nr 1 og 2 i sitt distrikt, kunne 
det teoretisk (også i prakji 
<mdt være mulig at de ville 1

være sikret eliten.
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Intel fotballting i år,
Fotballforbundets sekretær, 

Asbjørn Halvorsen, uttaler til en 
Oslo-avis at han ikke tror det blir 
holdt noe fotballting i høst og 
dermed blir det-heller ingen ut
sikt til å få behandlet Bjarne H. 
Bechs forslag til nye kampsyste- 
mer.

Det er avgjort at det ikke blir, 
noen treningsleir for landslags-' 
spillere og aspiranter i år.

___________ ______;—.............7- ; •

terskapet • klasse B
i Grenland fotballkrets.

tredje mål.
Cximsøy, var 

i •
1

• . f

Om selve kampen skal det kort 
berettes. Skiens-klubben hadde 
det meste av spillet i første om
gang. men det ble allikevel Pors 
som fikk ledelsen i omgangens 
siste minutt ved Lindstad som 

et overlegg fra Sven

•etslaget mot

Hi
C I

scoret på 
J Ed in.

I annen omgang scoret imid
lertid Ballklubben 3 ganger. Det 
var centerløpren Hans Tveten 
som sc.oret de in frårsie_måJ—jmette 
ytre venstre Edva' 1 Ingebretsen 
/noterte seg for de

< —Thor' Løberg, 
i dojmmer. .

8 pts. (21—18)
4. Borg 7 k. 7 pts. (24—25)
5. Odd 6 k. 6 pts. (16—13)
6. Urædd 6 k. 2 pts. (9—19)
7. Grane 7 k. 1 pt. (6—23)

Hvert lag skal ha 12 kamper.

Kretsmesterskapet klasse C.

2. di v i s j o n s 1 a g e n c: •
1. Start 1925 6 k. 11 pts. (35—11)
2. Herøya I. F. 6 k. 8 pts. (24—21)
3. Skidar 5 k. 6 pts. (27—-11)
4. Herre I. F. 6 k. 2 pts. (11—39)
5. Eidanger I. L. 5 k. 1 pt. (9—23)

Hvert lag skal ha 8 kamper.
2. reservelags
1. avdeling:

1. Grane 3 k. 5 pts. (11—5)
2. Storm 4 k. 5 pts. (12—7)
3. Skotfoss 3 k. 4 pts. (12—6)
4. Odd 4 k. 4 pts. (9—7)
5. Gi.msøy 3 k. 3 pts. (10—10)
6. Pors 3 k. 2 pts. (8—16)
7. Urædd 4 k. 1 pts. (11—22)

Seiens Ballklubb- j 
Pors 5-1.

., h, \Va^(aniP<-‘n pa Skiens 
Ba kkibbs bane i går fikk Skiens 
ballklubb en fortjent revansje 
for 9—2 nederlaget mot Pors et
ter en energiisk innsats. i

Po.rs måtte spille med flere 
reserver, for Karl Skifjeld, Alf 
Mikkelsen og Olaf Karlsen. Sted
fortredere for disse var Andreas 
Skilbred, Sven Ed in - og Walter 
Pv i ch ter.

Skiens B. K. hadde en 
målmann Lorentz Pedersen, 

1 venstre half Bir
re høyre Finn Westli, ellers var I 
laget som vanlig.

Det ble en svak kamp, særlig 
skuffet Pors-laget i går. Skiens- 
klubben derimot spilte energisk 
hele tiden.

På det seirende lag var cen-i 
terbacken Ragnar Jensen, høy
re. back Balchen, og indre høyre» 
Wilhelm Olsen best. Olsen hadde | 
flere gode skudd i går hvorav et| 
traff vinkelen på Pors-buret.

Pors-laget trakk ikke sam
men og det var heller ikke noen • 
fart eller energi over lagets spill. I 
Riktignok hadde kampens utfall 
ingen betydning, men Pors bur-; 
de dog kunnet levert betydelig 
bedre saker. Det er ingen grunn 
til å trekke fram noen enkelt 
spiller i går. Savnet av Mikkelsen. 
og Skifjeld i løperrekken var^

■ merkbar.

LÅGENE BLE TATT UT 
I GÅR.

Grenland Fotballkrets uttag- 
ningskomite holdt møte i Skien 
i går. Kr. Bartih, Pors, møtte i 
stedenfor Sverre Kværoe, Borg, 
som hadde forfall. De to øvrige 

' medlemmer av komiteen er Olav
■ Gulliksen, Storm (formann) og 

Håkon Håkojnsen, Odd.
lil kampen mot Pors ble føl

gende lag tatt ut fra mål og 
høyre:

Åmt Nilsen, Grane og 
AhIbom. Urædd (disse to 
ppl le hver sin omgang), 
Halchen, Skiens Ballklubb, 
Eivindson. Grane, -Rolf 
TTeig\, Odd’ William 
LræGd, Einar Gundersen, 
Aine Lundi ‘ 
sum, Urædd

Skiens B. K. 
mot Pors idag.

Pors og Skiens Ballklubb har 
truffet avtale om et par privat- 
kamper. Den første 
spilles som annonsen 
Pors Stadion i kveld.

Pors har til denne kamp en
dret noe på lagsoppstillingen fra 
de foregående kamper. Olaf Skil
bred er flyttet ned som back, 
mens Karl Skifjeld dennegang er 
Hyttet over på høyre. Dessuten 
prøver man to tidligere AIF-spil- 
lerc Trygve Mikkelsen og Olaf 
Tommesen for første gang på 
A-laget.

Laget blir fra mal og høyre: 
T. Solstad, Olaf Karlsen, Olaf 
Skilbred, Trygve Mikkelsen, Rolf 
Asdal, Erling Olsen. Karl Ski
fjeld, Tidemann Christensen, L.. 
Lindstad. Alf Mikkelsen og Olaf 
Tommesen.

Skiens Ballklubbs lag: Yng
var Fcldt, Harry Balchen, Georg 
Larsen, Halvdan Christensen. ; 
Ragnar Jensen, Jørgen Gullik-- 
sen, Einar Rasmussen, Wilhelm 
Olsen, Hans Tveten, Ivar Endre- 
sen, Edw. Engcbrethscn.

etter høstsesongen i fjor.
, at 3. Pors 7 1:

I So»' høst
• L S°'" Skapet 1940 ska!

P-B -* “ha sin >nlc* 
gen er nå ***

Kretsmesterskapet
| j den ene avdeling 

rimlen. Ingen l.
‘“'i L Snuen avdeling er

ekiens Ballklubb Odd os sk‘c''s, H„„ 
sjanser til finaleietten. 

| Kretsmesterskapet klasse B.
i j divisjonslagene:

1. Skoltoss 5 k. 9 Pts. (26-8)
2. Gimsdy 5 k. 9 pts- (
3 LnngcsundsI.KGk.Gp s. -U
4. Sundjordets I.F. 6 k. 4 pts. ( -)
5 BOIF. 6 k- 0 Pu- U—1'

’ Hvert iug skal i alt spille 8 kamper.
1. rescrvelagsserie:

1. Slonn 7 k. H pts. (28—6) _
2. Skiens Bullkl. 7 k. 9 pts. (la—1^)

Flere forandringer 
på Porsgrunns-laget

Karl Skifjeld. Pors, ihar også 
meldt forfall til bykampen.

Porsgrunns-laget er nå satt 
opp således fra mål og høyre:

Rolf Ahlbom, Urædd, Kåre 
Sørli, Urædd, Olaf Skilbred, 
Pors, Einar Gundersen, Borg, 
William Nilsen, Urædd, Erling ; 
Olsen, Pors, Sigurd Oksum, Sund- 
jordet, Herman Oksum, Urædd, 
0. Ingebrebhsen, Sund jordet, Ti- ’ 
demann Christensen, Pors, Did- 
den (Christensen, Urædd.

Reserver: Rolf Mathiesen, 
Eorgy Rolv Iversen, Urædd, Olaf 
Hansen, Sund jordet, Arne War- 
holm, Borg og Thorleif Andersen, 
Borg og Alf Ingulfstad, Borg.

Skiens lag blir som tidligere 
meddelt, idet ingen forfall er 
rneldit her.

av disse 
viser på

Rolf 
skal

Harry 
Rolf

Holm-.
Nilsen,

- .... ....... Borg,
s. Grane,. Herman Ok- 

rime.'. it;."'!’ J°han Johnsen, 
Edv^Fn^k lam Eriiksen> Odd O£ 
klubb.L brethse11' Skiens Bal1' 

'^agnaTVon'1 KarC Urædcl> 
Olaf Skiens Ballkl-
Røtvold Sl I Sundrjordet ■ Pa- 

“"'Å
S0Tn kanfAi°lrnberg er °PPiievnt 
* - ‘

Pors’ jag.
tatl u? detfVa’ieet ’ Pol's har 
8ot‘- Tbnrk* aget mot Rfot-sla- 
Karlsen A, )ørno, Solstad', Olav 

■Richter Hol f ASkil,bred. Reidar 
'AQT1> Tiédom •^■sd'al. Erling 01- 
'Mikkelsen Tae^hri^ellsen- 'A* 

Skilbred „Blf ^‘ndstad. Andre- 
l 08 Karl Skifjeld.

RichteV Weber’ Wal- 
\ Jakob Hoitanry'?Ve Mikkelsen

*

Stillingen
er det bestemt 

råbcgyntc3 
Jcnicslorskapet

hvordan stillin- 
sluttkampene:

klasse A.
er Grane kJar

kamper gjenstår:
det kun

har
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Kretslaget- 
Pors 1-0.

Fortjent 
* y 

i

G Kår 
-0 for i 

W Ni’s A. %senj

sen, Pors
Sund jordet
Oiaf Ingebretsen, 
Tidemann Christensen, Pors 
Didckm Christensen, Urædd.

også et godt skudd

I eder Aas (kindersrud, 
var on god dommer.

Corner.

svært
De fleste åpnet nervøst 

men det ble bedre 
skred 
hadde 

stri 
a v sb-

re i 
for full tid 
Pret slaget.

Dommer 
Grane.

Etter kampen i 
gende spillere 
plass på kretsla

Bykampen mellom Porsgnunn 
og Skien på Urædids stadion lør
dag hadde tross det fine utlarts- 
vær samlet 8—900 tilskuere, 
hvorav 723 betalende. Hadde 
Pcrsgrunns-laget stillet opp et
ter programmet ville- nok publi- 
kumsinnryKket vært enda bedre.

Skien motte med Wilhelm Ol
sen. Skiens B. K. som indre høy
re istedetfor William Eriksen, 
Odd, ellers var laget fulltallig.

Herman Ok sum. Urædd, had
de meldt forfall på Porsgrunns- 
lagét, mens Leif Lindstad, Pors, 
allikevel var med. Laget var fra 
mål og høyre:

Rolf Ahlborn, Urædd, Kåre 
Sørli, Urædd, Olav Skilbred, Pors 

1— Einar Gundersen, Borg. Wil
liam Nilsen, Urædd. Erling 01-

— Sigurd Oksuin, 
. Leif Lin ds tad, Pors, 

Sandjordet,
og

\ Skiens høyre back reddet 
Christensens skudd med 

handen pa målstreken. Lindstad 
salte straffesparket brennhårdti 
nettet og dermed ble det. Ellers 
kan det nevnes at Lindstad had- 
oe en aeadding i tverliggeren og 
Olaf Ingebretsen et skudd i stol
pen. Didden og Tidemann ChrisA 
tensen hadde

• hver.
«F

o. 1. F.

Skien ble slått 4 — 2.

somt Rolf .Holmborg, lian hadde 
en veldig aksjonsradius og kon
disjonen så ut til å være i skjøn
neste orden. Ytre venstre Nord- 
sehau, Skotfoss og centerløpcren 
Johan Johnsen. Gimsøy, spilte 
godt og energisk i første om
gang. men etter pausen var de 
noe lam mere. Malmaunen Arnt 
Nilsen virket noe slipp-hcndt, 
men hadde dog endel bra rednin- 
ger. Forsvaret spilte temmelig 
åpent på grunn av cenlerhalfen 
Petter Svennungsen ikke holdt 
plassen sin.

tes opp.
fram, 
ikke g 
forandringer her. 
William Eriksen og Edv. 
br et sen kom besit fra 
C en t c r. f o r w ar d J oh an 
har god tallbehandling eig spiller 
pent, men legger ikke nok kraft 
i avslutningene. Ok sum hadde 
mange skudd, men de var dårlig 
innsiktet. Thorleif Andersen le
verte en god annen omgang.

På Pors lag var det forsvaret 
som måtte ta det tyngste løftet. 
Keeperen Solstad var meget god, 
og hadde mange pene redninger 
og uttagningskomiteen får en 
vanskelig oppgave når kretsla- 

. gets keeper skal uttas. Av backs, 
var Skilbred best. Halfrekkens 
bestemann var Asdahl, som ryd- 

S ider godt opp. I løperrekken var 
' venstresiden best hos Pors også.
Lindstad kom sjelden fri. Ski- 
fjeld gikk ut og Jacob Holtan • 
kom inn istedet i slutten av

• kampen. I
Av farlige skudd var det ikke i 

mange i første omgang. William 
Eriksen kom dog pent igjennom 
en gang mens hans skudd red
der Solstad pent. Pors hadde et 
farlig skudd i tverliggeren.

I annen omgang er Pors først 
frampå, men Tidemann' Qhristen- 
sens skudd fra klossj-jwkl går 
rett utenfor. Etter ef- kvarters 
spill får kretslaget sj/.t mål ved 
Johan Johnsen. Straks etter red
der Asdahl på målstreken en 
h.eadding fra Th. Andersen. 
Kretslaget had<le et mål inne som 
;ble annlert.

V

brår bør 
være sikret en 

lag: Han-.VBaiehLm?v0al0by- 
Wubb,
William Nilsen, Urædd, 
Holmberg, Odd og- Edv ’ 
bretsen, Skiens Ballklubb. " S<!' 

' flg.

’....................................................................... ' • "■

Porsgrunns-seir 
bykampen.

Pors’ kamp mot kretslaget i 
går hadde samlet over 500 beta
lende tilskuere på Pors Stadion.

Pa kretslaget manglet Rolf 
Holmberg. og Olaf Hansen. Sand
jordet overtok hans plass. Pors 
stilte opp etter programmet.

Det ble en god og morsom 
kamp. Pors hadde periodevis tak 
pa -spillet, men kretslaget var 
best og hadde det meste av -spil
let i begge omganger. Av kre Is
lagets to keepere virket Ahlborn 
sikrest, og nådde et par gode 
redningen’. Arnt Nilsen ble 
igrunnen ikke satt på noen prø
ve, men virket slipphendt ved et 
par anledninger. Av backs var 
Balchen den ibcste og lår nok en? 
plass på kretslaget mot Oslo. 
Lagets styrke la deg i half rek
ken. Cente.rbacken William Nil
sen leverte påny en stor kamp, 
var en god oppasser av Lindstad, 
og var som regel tilstede der hvor 
det knep. Einar Gundersen har 
stor aksjonsradius og slet ener
gisk gjennom hele kampen. Olaf 
Hansen leverte også en god 
kamp, men må nok vike plass for 
Holmberg når kretslaget skal set- 

Løperrekken kom godt 
men avslutningene var 

ode og det blir nok et par
V enstresiåen

Enge- 
kampen. 
Johnsen

°g da dommerens
«*• dillingen

( slutten har Pors on god 
J men‘makter ikke å sco-

lag til høsten og del ville være 
morsomt å se del i kamp mot et 
av Østlandets beste by lag. En 
sådan kamp ville utvilsomt bli 
omlattet med støy interesse i fot- 
ball-leiren. |

Skiens beste spiller var utvil-

H olm berg vant målvalget for 
Skien.s-laget og han foretrakk a 
spille med solen i ryggen. Del 
ble Porsgrunns-laget som hadd 
de første angrep, men avslutnin
gen var skrall. Skiens centerlø- 
per Johan Johnsen scoret kam
pens første mål. Ballen traff 
målstolpens innside og spratt i 
nettet. 2 min. etter utlignet Si
gurd Øksum for PorsgniM. Jo-< 
han Johnsen hadde så et nytt 
godt skudd som Ahlborn reddet 
til corner. Holmberg satte et 17 
meters frispark like utenfor. I 
omgangens siste minutt fikk 
Porsgrunn ledelsen etter et godt 
skudd av Olaf Ingebretsen. -

Etter pausen øket Pors- 
grunnslaget forspranget til .3—1. ’ 
Et overlegg fra Sigurd Oksum 
likk Skiens-keeperen ikke or- ; 
dentlig fatt i. Olaf Ingebretsen . 
var straks frampå og pirket -bal
len fra ham. hvoretter Didden . 
Christensen scoret. Johan John-■. 
sen reduserte så til 3—2. idet i ‘ 
han headdet inn en corner fra

Disse bykamper har igrunnen 
aldri \ært særlig gode og det var 
da heller ikke tilfellet lørdag. Det 
var dog dennegang flere formil
dende omstendigheter tilstede. 
På grunn av tørken var gress
matta blitt hård og tildels ujevn. 
Den sterke sol var også temmelig 
gener en de for spillerne.

Porsgrunns seier var helt 
fortjent, ja den kunne endog 
vært større. Løperne hadde så
ledes atskillig .gode sjanser, men 
skuddene var ikke bra. Når man 
ser på laget så slår det en straks 
at spillernes innsats var 
ujevn, 
og usikkert, 
etterhvert som kampen 
fram. I første omgang 
Ponsg ru n ns-f ors vare t en 
tørn ikke minst på grunn 
len. ...

Rolf Ahlborn slapp bra fra. 
kampen. Olav Skilbred var best 
av backs. Kåre Sørlie var tilbøye- . , 
lig til å trekke for langt vekk fra i 
siij mann — motpartens ytre I 
venstre. William Nilsen åpnet 
svakt, men var nok allikevel en 
av Jagets beste folk. Sidehalfene 
Jeisen Gundersen og Erling Ol
sen var energiske, men de under- 

Ji. an2Tel^i:ekken. som
<-e burde og skulle. Løperrekken 

• var både og .... ] begynnelsen 
av kampen ble det .sløst bort fle
re gode sjanser. Didden Chris
tensen og Sigurd Oksum var vel 
ce som koni best .fra 1<ampen 
f hnJng<?britse” s,a’J» oftc 
li am. men skuddene v:ir som re- Igel svake.

•I Det er ingen tvil om al Pors 
*runn har betingelser f r å, 'ct^t sterkt repIseX.^

—• - ___ _

Pors’ og Urædds oldboys 
møtes i morgen.

Inntekten går til de krigs- 
herjede distrikler.

I

I morgen aften bys det pa et 
morsomt fotballarrangement på i 
Urædds stadion. Først møtes | 
Supdjoidets og Urædds juniors| 
til pokalkamp. Urædd-laget er 
hittil ubeseiret i år.

Umiddelbart etterpå spiller 
Pors----- Urædds oldboys. På
begge lag finnes det en rekke 
kjente fotballnavn fra forna da
ger.

Pors: Martin Halvorsen, An-
»■

dreas Jacobsen, Ingolf Trondsen, 
Kristen Barlh, Fredrik Hahn,

; Alf Jacobsen, Johs. Pedersen, 
Thorleif Aasland, Axel Fjeld, Ge
org Weber og Sverre Fjeld. Det 
er mulig det blir enkelte forand
ringer på laget.

I Urædds 11 blir fra mål og 
høyre: Karl Gundersen. Carl 
lielgesen, . Johs. Haffenbrådl, 
Finn Johansen, Inghart Hansen, 
Hans Løvåsen, Reidar Isaksen, 
Anton Haffenbrådl, Finn Dolva, 
Kristoffer Kristoffersen og 0e 
Gundersen. ,

All den stund inntekten gæ 
til gjenoppbyggingen av de krigs
herjede steder i Norge bor det bl 
folksomt på Urædds stadion 
morgen kveld. Samtlige sp>Here 
yter også sin Skjerv.

Les annonsen.-
•fr



Sund jordet.

— Sundjordet. Jac.

— Eidanger. Ar-

for
Finn Bjerk.

Grenland.
— Sund jordet.

Jac. Olaf

Skiens Ballkl. D. Thor
Egil

Storm*. Th. Sundt Lar-

Pors. Haakon Ilå-
Au-o.

i

I — Eidanger. Th. Peder
PederI

Alf

Chri-
I o

Olav

Asbjørn6.

Bau-
Sund jordet.

X

Pors. Tryg-

99

Olav

Skotfoss D.

Langesund D.
TrygvePors — Borg.

Sund jordeti — Skotfoss. D.

— Gimsøy D. As- *
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John Jo-

— Sundjordet.

John
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Gimsøy.
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Langesund.
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SundjoTdct. *

Pors. Arthur Ander-Pcdcr
Trygve

AI fLangesund. «

f*
I

z

■
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■

I
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1. divisjon.
— Gimsøy D.

i 
i
i

f
Pors junior—Sundjordet 

-3.

t 
I

J <>h n
••

jr. 5
Ved kretskamp på

I

Mi: BOIF. 
Hansen.

^8- juli;
I

18
■8

99

4

1 ‘I

i

Langesund — 
Aas Gundersrud.

Gimsøy —.

Høstsesongen
. i L

< i

Finaler:
8. septbr. Vinnen 2. reservclagsserie .... 

Vinner 2. divisjon. Asbjørn Tollcf- 
sc-n.

15. septbr.: Vinner 2. divisjon__Vin
ner 2. rcecrvclagsserie. Sverre An
ges ta <1.

28 
I

. Chiisten-
. Kampens siste 

■ tann CMi’1- 
. før slutt.

, ViU. Sundt I.a^en 
Hklubb. han slapp 

ffa h vervet.

Grenland FotbaUkrets 
ut terniinlisten fw 
er. D« incd 
nwd 2 po'”ts 
2 point 
kamper.

k

S'BU’”! - Gimsøy, Ar ,

. ter overlegg fra Morn 
icen i det 28. mm

• ' mal kom sa ved T.edem 
stensen 10 min 

| Dommer 
| Skiens B:i’

\ |iiell:l)r«'i

— BOIF.

~ La'~d.
Ust: Sundjordet __

Peder
?L juli:

Trjgve Arnesen.
L august; SUmn~..

Alf Boberg;
'• 8. å
II. bM’n Tcllef
'i i0, ai>gust:

fotballen
• i liar nå sendt 

- r høstens kampscri- 
p merkede kanrper teller 
for jubilcumsscriene og 

s for de ifJ<>r påbegynte krct.s-

Norgessericlag.
■>, juli: Dorg - Urædd D. Dommer: 

John Johansen.
29. juli: Odd —

I.obcrg

8. i 
!

Serie-kampene som 
begynner i kveld,

Kampene i Porsgrunn, 
Borgestad og Skien.
1 dag begynner kretsens jubi- 

ieumsserie; Pors og Storm møtes 
pa Pors’ stadion, Borg og Urædd 

MPa Borgs stadion og Odd og Ski- 
ens Ballkl. møtes i Skien. Storm 
har ikke spillet noen kamp i Pors
grunn. tidligere i år. Som bekjent 
skal Pors og Storm også møtes i 
1. umde, sa det blir altså en ge- 

•neralprøvc i kveld.
Pors’ lag.

Pors stiller med dette Jaget: 
T. Solstad — 0. Skilbred, 
Karlsen —Erling Olsen, Rolf As- 
dal, Reidar Richter — Karl Ski- 
fjeld, Alf Mikkelsen, Leif Lind- 
stad, Andr. Skilbred, Tidemann, 
Christensen. Reserver: Egil We- ■ 
ber, Walter Richter, Jakob Hol
tan, Torbjørn Svendsen.

' *Ptbr.

*• &

01af Chri 

B0IF.
••rnesc-n.

Lan

2. avdeling;
29. juli: BOIF. — Start. Finn Bjerk- 

øen.
•1. august: Eidanger 

Egil Frøvold.
12. august: Skidar 

Baugcrød.
12. «august: BOIF. 

thur Andersen.

Finale: For kåring av beste reservelag
1. Septbr.: Vinner 1. avdeling — Beste 

reservelag 2. avdeling, 
øcn.

Pors’ stadion i 
j går vant Pors jr. 5—3 over Sundjor- j 
I ' • I
j det jr. Pors fikk sine mål ved: Finn 
i Steen (3), Thorbjørn Svendsen (2).
Sund jordets mål ble laget «av: Per Jo- 
nassen, 01c Kristian Jacobsen og Bir
ger Wahlstrøm (straffespark).

Best hos Pors var John Dørge, Ar- 
' nc Kås Andresen og Sverre Halvor- 
; sens, mens Wahlstrøm og Thorbjørn 
i Andersen var best hos Sundjordet. 
' P. Aas Gundersrud, BOIF, dømte.

\ . ... .

Borgs lag.
Borgs lag til kampen mot 

Urædd i kveld ser slik ut: Ingul- 
ståd — Øystein Andersen, Rolf 

: Mathisen — Einar Gundersen, 
Håkon Fredriksen, Thorvald Ol
sen — Thorleif Andersen, Ame 
Warholm, Tiygve Warholm, Hå
kon Johnsen, Monrad Magnussen. •

Urædds Jag.
Til kampen mot ‘Borg i den

• nye kretsserie i dag er det tatt 
ut dette laget for Urædd: Ahl- 
bom — Sørli, Iversen — Hilmar

' Siljan, William Nilsen, Ivar Ol
sen — Odberg, Arvesen, Borgir, 
H. Oksum, Viktor Nilsen.

1 | J.obcrg. 
' j23. juli: Pora — 

! sen.
• 1. august: Gnuie — 

konsen.
7. august: Skiens Ballkl. — Borg. Nils 

A. Nilssen.
8. august: Odd — Urædd. D. Arthur 

Andersen.
13. august: Urædd — Grane. 

Aas.Gundemud.
13. «august: Storm — Skicns B. K. Alf 

Johnsen.
11. august: Pors — Odd. Tiygve Dahl- 

gren.
Man har ikke satt datoene på flere 

kamper av hensyn til Norges Fotball
forbunds cupserier, men de kampene 
spilles i følgende rekkefølge: 
Skiens Ballklubb — Pors 
Grane - Odd 
Storni — Borg 
Urædd — Pors 
Odd — Storm 
Borg Grane 
Pors — Borg 
Grane —- Storm 
Urædd — Skiens B. K 
Skiens E. K. - Grane 
Storm — Urædd 
Btffg - Odd ‘

Guttelag:
1. avdeling:

31. juli: Skotfoss — Stornn
31. juli: Grane — Gimsøy
31. juli: Skiens B. K- — Odd
d. ajugust: Gimsøy — Skotfoss
4. august: St onn — Skiens B. K.
4. august: Odd — Grane
7. august: Skotfoss — Skicns B. K-
8. august: Grane — Storm
8. august: Gimsøy — Odd
11. august: Skiens B. K- — Grane
11. august: Storm — Gimsøy.
11. august: Odd — Skotfoss.
19. august: Gimsøy — Skicns B. !<•
19. august: Skotfoss — Grane
20. august: Ocld' — Storm.

2. avdeling.
31. juli: Langesund — Urædd. Egd 
Frøvold.

31. juli: Borg —
sen.

4. august: Poi« —
Johnsen.

Junior:
1. avdeling:

30. juli: Gimsøy — Skicns B. K.
30. juli: Grane — Odd.
<>. august: Storm—Grane.
6. august: Odd — Gimsøy.
10. august: Skiens B. K. — Odd
10. august: Gimsøy — • Storm.

«gugust: Grane — Gimsøy.
august: Storm — Skicns 13. K. 
august: Skiens B. K. — Grane 
august: Odd — Storm.

2. avdeling:
30. juii: Pors — Sundjordet. 

Aas Gundersrud.
39. juli: 1301 F. — Langesund. 

Johnsen.
30. juli: Borg — Urædd. Olaf 

stoffersen.
5. august: Ura-dd — Pors. Peder Aas 

Gundersrud.
5. august: Sundjordet — Borg. 

Hansen.
5. august: Pors — BOIF. Trygve Dahl- 

gren.
10. august: Langesund — Urædd. Pe

der Aas Gundersrud.
10. august: BOIF.

Trygve Arnesen.
13. august: Borg — Langesund. Tryg

ve Arnesen.
17. august: BOIF. — Borg. Olav Han

sen.
17. august: Langesund — 

ve Dahlgren.
17. august: Sundjordet —•_ Urædd. Jac. 

Baugerød. .
august: Pors — Borg. Egil Frø

vold.
22. august: Sundjordet — Langesund. 

Olaf Christoffersen.
. august: Urædd — BOH* • Alf John
sen.

thur Andersen.
15. septbr.: Skotfoss 

Håkon Håkonscn.
15. septbr.: BOIF. — Langesund. Thor 

Isberg.
22. septbr.: Sundjordet — BOIF. Nils 

A. Nilsen.
22. septbr.: Gimsøy — Skotfoss. 

Baugcrød.

2. divisjon.

28. juli: Eidanger -- Skidar D. 
Frøvold.

1. august: Start — Eidanger D. Finn 
Bjcrkøen.
august: Skidar—Start. Sverre 
gest ad-.

9. august: Start — Skidar. Alf John
sen.

15. august: Skidar 
Sundt Larsen.

18. august: Eidanger — Start. Arthur 
Andersen.

1. Reservclagsserie.
august: Odd — Borg. Håkon Ilaa- 
ikonsen.

2. august: Storm — Skicns B. K.
2. august: Pors — Grane. Olav Han

sen, 
august: Borg — Grane. 
Tollefsen.

6* august: Pors — Urædd. Jac. 
gerød.

9. august: Borg — Skiens B. K. Olav 
Hansen.

9. august: Urædd — Odd. Finn Bjcrk
øen.

9. august: Grane — Storm.
15. august: Skicns B. K. — Urædd, 

Thor Løberg.
.16. august: Odd — Pors. Asbj. Tollef

sen.
19. august: Bong — Storm. Alf John

sen.
19. august: Odd — Urædd (Uts.). Sv. 

Augestad.
20. august: Skiens B. K. ■— Pors. Alf 

Goberg.
25. august:

Dahlgren.
25. august: Odd -- Storm. Trygve Ar

nesen.
25. august: Urædd — Grane. 

Andersen. ■
1. -septbr.: Grane — Odd.

I 1. septbr.: Storm — Urædd. 
hansen.

2. Reservclagsserie.
1. avdeling. 

/ 

august: Gimsøy — Grane
5. august: Storm — Skotfoss
12. august: Pors — Grane. Egil Frø

vold,
12. august; Urædd — Skotfoss. 

Christoffersen.
15. august: Skotfoss — Gimsøy.
15. august: Grane — Odd
21. august: Odd — Pors. Asbj. Tcllef- 

sen.’
21. august: Urædd — Storm. 

Aas Gundersrud.
24. august: Ginisdya — Pors. 

Johansen.

Skotfoss 
sen.~ Sundjoi'dct- °iaf~ b- °- l f-

IS J,'"' Allsestarl.

JoC : Sk<jt-r<1S3 sansen. 
æJtfust: f 

. F 
aug;

in ■
n Skotfoss ...

1. .. ,.Su“'It Larsen.
’• Gimsøy

In, m . • ''angesund — 
u>t offer sen.

' — Skotfoss.

8
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Norgesniesterskapet i fotball.
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M. og H.
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Kongsvinger—Drammens 
klubb.

Magnor—Lyn, Oslo.
Raufoss—Sandaker.

— li. •

H.Bj. i

■ g

Pors—Storm

r

t *

angrepsspill
nud, Si 
Per)ige , 
I'å Sl 
godt

/

tø

. *

for

scoret i www < 
-0 før-Storm 

j tøyr» 
scoret

Alle målene ble <rtU.
gang. Vrrs ledet 5-0 tør'Storm fikk 
-••■ .1 ved indre høyre Kåre

rs mål ble scoret av Lirub 
:eas Skilbred. (2). Bet 

var inne, 
opp under tver- 
relt ned or bit 

målmannen Kihlt. 
off spillet går vide- 

'..nidlertid ballen 
mål. Pors

/ Pors 5 - Storm 1. 
/ Fra Aftenpostens t. ""'1a

•

/ Leif Lindstad (3).
I Andreas' Skilbred (2).

Porsgrunn
Pors lå godt over 1 ^steoi 

sohi imidlertid endte 0—0- -1 a ... 
gang utn.vttet Pors chansene l 
scoret hele 5 ganger. Pors lag . beste og skulde ha gode betinget 

’ å nå langt i rundene.

ble scoret av:

korrespondent.
SelvmAl'

■ -lag, Not-: 
i em. en 
junior på' 
sikkert eni 

sont

ET INTERMESSO.
Et kjedelig intermesso inntraff un-! 

(ier kampen, idet dommeren i annen 
omgang måtte stoppe sp:’et og vise 
bort fra tribunen en Skienspublikum- 
mer som kom med følgende beinerk- 
ning til dommeren: «Løberg, b dem 
få to mål tib. ' ;

Vedkommende forlot straks bane- 
området og spillet kunne fortsette, 
men Ja oss være forskånet for slike 
intermessoer i framtiden.

i Pors b-Grane b 6-0. 
» .

Ved kretskamp på Pors Sta
dion i går seiret Pors 6—0 over 
Grane. Målene 
Ragnar Melby (4), Jacob Holtan 
og Frank Olsen.

Pors var som resultatet viser , 
helt overlegne.

Dommer var J. Haugerud, 
Borg. t.

Pors—Storm
5—1 som 1 kretskamp en! 

Porsgrund Igår. 
» 

Rundekampen, idag mellem Pors og 
Storm endte med 5—1 seier for Pors, 

' samme resultat som i kretskamkam- 
pen forleden dag. Der var 488 til
skuere. Storm møtte med flere re-. 
server, hvorav noen hadde sin debut 
for sesongen. Det blev derfor svake 
punkter på laget som i si nhelhet vir
ket utrenet.

Ved pause var stillingen 0—0, så 
Storm bet godt fra sig og særlig le
verte keeperen Ewald Kihle et s.trå- 
lende spill. I 2. omgang dominerte 
Pors og foruten Kihle var det bare 
Even Hansen og Llllef jære av Storm- 
guttene som kom helskinnet fra den 

omgangens spill. !
* »

Pors hadde en god omgang og må-1 
kom slik: Andreas Skilbred nr.

' 1 °g 4, Lindstad nr. 2, 3 og 5.
Storms trøstemål laget 1. h. Kåre - 

Nilsen. . ;
i

VIKAR, i

| Fotballforbundet har nå satt 
opp 1. runde i cup-mesterskapet 
som skal spilles søndag 4. august. 
IFor klubbene i Grenland er opp
stillingen:

Asker—Grane, Skien.
Kongsberg— Skiens Ballklubb 
Urædd—Spart a.
Pors—Storm.
Borg—Gimsøy.
Odd—Star.
Ellers nevner vi at Rjukan 

far besøk av Snøgg, Notodden, og 
Kragerø skal spille mot Grane i 
Arendal. De øvrige kamper i run
den er:
Tistedalen—Torp .
Gleng—Gjøa.
Sel bak—Fagerborg.
Fredrikstad—Mercantilc.
Gresvik—Strong.
Rakkestad—Sarpsborg.
Moss—Greåker.
Drøbak—Kvikk, Halden.
K j el-sås—Ly n, G j øv i k.
Stabekk—Mjøndalen.
Bjart—Lisleby.
Frigg—Grue.
Vålerengen—Eidsvoll.
Skeid—Falk.
Lillestrøm—Haga.

I Aurskog—Lierfoss, Nydalen.
Bali-

Olaf Skilbred, Pors, 
banens beste spiller.

I‘a Pors Stadion var det i går 488 
tilskuere som fikk se Pors sla et 
svaktspillende Storm-lag 5—1 i Nor
ges Fotballforbunds cupserie.

I første omgang klarte Storm 
holde sitt mål rent, takket være ener
gisk i orsvarsspill av Storm og sløsing 
med opplagte målsjanser av Pors-lø- 
perne.

I annen omgang var Pors totalt 
overlegen. Storm mistet helt spillelys- 
ten etter Pors annet mål som der all
tid vil være diskusjon om hvorvidt var 
inne eller ikke.

Seiv om ilere av Pors mål var alt
for lettkjøpte var Pors store scir vel 
fortjent.

Det er vanskelig å ha noen forme
ning om hva Pors-laget er god for på 
grunnlag av gårsdagens kamp. Dertil 
var Stormlaget for svakt. Ett tror 
jeg imidlertid man kan være, sikker på 
og det or at angrepsrekken kommer 
og er den beste klubben i øyeblikket 
'kan stille. Periodevis fikk man se vak
re kombinasjoner og der ble levert 
mange bra skudd. Rekkens beste
mann var ytre høyre Tidemann Chri
stensen hvis førsteomgang faktum 
var perfekt. Flotte driblinger og sen- 
tringene lagt pent tilbake til indre- 
mann eller center. Lindstad var den 
der kom nærmest opp til Christensen. 
Han var raskere enn vi har sett ham 
i de senere ikamper og spilte også me
re energisk likesom han har fått mere 
sveis over skuddene sine nå. Alf Mik- 
kelsen laget en bra innsats1 og An
dreas Skilbred går godt inn i rekken. 
Og endelig ser det nå ut til at Karl 
Skifjeld kommer i form, der var tegn

• som tydet på det i går.
Tar vi for oss Pors-foi^svaret så 

• fikk ikke Solstad anledning| til å vise 
j seg. Begge backs er i øyeblikket lagets 
1 svakeste, mon her har man jo Olaf 
Skilbred som i går spilte half, og Olaf i 
Karlsen bør se å komme i fonn på de 
14 dager der er til neste runde. Rolf ; 
Asdahl var som vanlig godt støttepunkt 
i forsvaret, men Olaf Skilbred som i år 
har sin beste sesong var banens bestc- 

! mann. Erling Olsen kom meget godt j 
fra kampen.

Storms vanskeligheter både med 
lag og treningsforhold er vel kjent, så 
vi skal ikke komanc inn på det her 
igjen. Evald Kihle var utmerket i

av Por
ærlig hadde 

redninger
• or nis lag eller, 

og energisk «n 
Ander* Lillcfjære og 
Kristian Moen og Kåre N’ds 
var det hele.

Urædd mot Sparta, Drammen. - Pors 
mot Storm og Borg mot Gimsøy 
i første runde.

Pars gulter - 
Langesunds-gAr

| På Pers StadSon i går middag spil-- 
tes kretskamp i guttekiassen mellom 
Pora og Langesund.

Pors guttelag vant på ny en stor 
sei r. hele 6—0, 3—0 i hver omgang, 
etter utmerket spill. Finn Steen, sco
ret 4 mål, Trygve Kristiansen 1 og Per 
Boye 1 mål-.

John Dørge var Pors-laget og ba
nens bestemann. Ellers spilte Gunnar 
Brynjulfsen og Sverre Halvorsen en 
god kamp.

Langcsunds-lagets bestemann 
Dag Stenstad som spilte høyre 
og en tid indre høyre.

Alf Johnsen, Sundjordet.
I mer.

s.
han en rekke yp- 
i tørste omgang. 
js merket o?a 

spill av venstre hall 
små lysglimt av 
- ' ..sen. Del

1 f a ni a r— Ullens a k er. 
Fremad —B ri ske by en*. 
Vardal—Kolbotn. 
Tynset—Bergmann. 
Jevnaker—Kåp.
G e i th u s—V ilrers u nd. * 

Drafn—Borre.
B ra gerøe n—Tøi i s be r g T u r 11. 
Roy—Skjold.
Ørn—Liv, Hønefoss.
Tønsbcrgkameratene — Dæhien- 

gen.
Fjell—Start. 
Donn—Mandal. 
Flekket* j ord—V i gør. 
Ulf—Viking. 
Ål gård—Jarl. 
Stavanger I. F. 
Vard—Stord. 
Brann—Hird. 
Hardy—Krane.
F j el 1 ka me ra tone—Å r s tad. 
Os—Djerv
F lo r øv arg—Sa n d a n o 
Rollon—Sykkylven 
0 r sta d—Å les ui id 
Molde—Treff
K1 au sen engen—B r o 11 
Nordlandet—Kristiansund 
Ranheim—Brage. 
O rk an ger— Dalg u ten. 
Kvik k—Nasjonal. 
Rosenborg—Nesset.
S v e r re—Ste i nk j e r. 
Freidig—Verdal.

juniors 
mot Pors,

gode junior 
oclclen, spiller i morgen 
Pnvatkamp mot Pors 
Pors Stadion. Det blir. niorsoni og interessant kamp som. 
ei’ verd et besøk. Les annonsen, f

• . T ’

sitt trøstemål 
Nilsen. Pors 
stad (3) og Amh- 
var tvil oro Porg annet mål 
Lindstad skjøt hardt ( 
liggøren, ballen skvatt 
deretter tatt av 
Han får ballen ut 
re. Dommeren mener imi‘ 
har vært inne og dømmer 
mål nr. 3 burde vært annulert for off. 
side.

Dommeren, Thor Lcberg, Gimsøy, 
oømte for forbundsgraden.

DOMMEREN THOR LØBERG 
OM KAMPEN.• • 9 t » 1

Svak innsats av Storm. Fortjent 
Pors-seir. Kampens beste spiller var 
Tidemann Christensen. Hva del om- 
tvistede mål angår så fløytet jeg mel 
on gang jeg så ballen tok nett-taket. 
Spillerne må imidlertil ikke ha hørt 
fløyten, av den grunn fortsatte spil-, 
lot til det ble stanset vel ny ftøyten. ,

fz ' W '

v®-H

F

-it 4. augu51, 
1 første 

0--0. I 1
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Einar Gun-
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Pors-Stom 5-L.,.

A.,

da ogsål 
favoritt,1

Ellers byr runden ikke på 
særlig jevne motstander. De f le-i 
ste av de kjente rundetravere har; 
således fått lette motstandere.

h

ætsens uttagningsko- 
travel helg imorgen
1 ansikte aspirante- 

på kretslaget i . 
mot Oslo by-. 
Grenlandslaget 
oplyses uttatt

i går. God 
dersen og junicrbacken Øystei 
Andersen. Rolf 
seg ikke hele tilrette 
plass.
siste omgan. 
godt på Lindstad.

Corner.
i

_______ i

Hva de øvrige Grenlandslag an
går så bør Odd få en lett jobb _ 
mot Oslos nyeste 1. divisjonslag: 
Star i Skien.

Grane, Skien, bør også vinne 
over Asker på utebane.

Den som har fått det hardest 
av Grenlandsklubbene er utvil
somt Skiens Ballklubb som skal 
møte skiløperlaget på Kongs
berg. Det er vel også dessverre a 
frykte for at Skienslaget må se 
seg slått ut deroppe på grusba
nen.

Facitten av runden blir at 
Grenland får 5 lag til 2. runde.

kommer godt fram, skuddene or 
dog dårlig innsiktet og det blir 

•også for mye skyting, som oftest 
står de øvrige løpere bedre plas
sert og et overlegg ville gjøre’ 
underverker. • •.

terskapet
Grenlandslag

2. runde?
år fått med 81 siden det forrige møte hvor Borg 
1 * ■ ' ,scoret sciersmålet i slutten av

kampen. Borgs lag dennegang er 
utvilsomt meget sterkt og det har 
jo vist at kondisjonen or i skjøn
neste orden.

Ekspertene holder 
Borg samstemmig som 
men Gimsøy vil nok bite godt fra 
seg. Hvorom alt er kan man være 
sikker pa en interessant og riven
de cupkamp pa Borg-trrcsset i 
morgen kveld.

De to lag stiller opp 
fra mål og høyre:

Borg: Ingulstad, Anker 
sen, Rolf Mathisen — 
dersen, Hans og Niels Olsen. — 
Thorleif Andersen, Arne og Tryg
ve Warholm. Håkon Johnsen og 
Monrad Magnussen.

Reserver: Leif Bjørntveoi. 
AtIØystein Andersen, Thorvald 01-

skal således spille på Rakkestad 
mens finalisten Skeid har fått 
Falk, Horten som motstander i 
Oslo.

De tradisjonelle overraskelser 
uteblir vel heller ikke denne
gang. En får bare håpe at det 
ikke er noen av Grenlandslagene 
det går utover.

Gimsøy: Sverre Danielsen 
— Dagfinn Thomassen, Berthold 
Bang — Arthur Kjørbæk, Hans 
Hansen, Yngvar Kjellsen — Odd 
Haraldsen, Walter Anderson, Er
ling Nilsen, Johan Johnsen, Hans 
Nilsen.

Pors slo Borg*
Pokalkampen på Borgs gress

bane i går mellom Pors og Bdr^ 
hadde samlet 200 tilskuere.

Pors møtte med flere reser-
Eigil Weber voktet således 

buret istedetfor Solstad, mens 
Sven Edin og Andreas Skilbred

Pil høyresiden istedetfor 
T. Christensen og Jacob Holtan.

Håkon Warholm var ytre 
høyre hes Borg istedetfor Thor
leif Andersen.

Borg-forsvaret hadde en ge- 
nerende sol i øynene før pausen.

I første omgang hadde begge 
lag atskillige bra sjanser, Pors 
lå dog godt over, men takket væ
re Ingulfstad i Bo.rg-buret ble 
selv de hardeste skudd avverget. 
Endog et brennhårdt staffespark 
fra Lindstad reddet han flott. 
Omgangens eneste mål kom på 
ct 18 meters skudd fra Andreas 
Skilbred. Ballen gikk inn like 
opp under vinkelen. Ingulfstad 
hadde ingen sjanser her på grunn 
av solen.

Allerede i begynnelsen av an
nen omgang øket Lindstad til 2 for ; ,,t. -----

—0 ved en pen headding. Borg Lykkes det bør Borg ha gode be
la over i siste omgang, men — J.......................
slutningen på angrepsspillet 
svak. De skudd som kom 
Pors-keeperen lett.

Borg hadde et mål inne i før
ste omgang, men det ble annu- 
lert for hands. Andreas 
bred laget et mål for Pors, men 
dette ble annullert for offside. 
Denne avgjørelse var helt feil.

* " 'ilGrenku»1^ ‘siLsterskapet, 
klubber jLrret sammen således 
herav ei 4,^,nunl bare kan bh 6 
at (let L^om hm- sjansen til 
Grenbmdsla» ■ L runde D$nc 
a SL skebnesvanger foren riincle wu sK)e . men , 
<iel aV Uktene for at de fleste

wS'".» ■. £l denneganu
VLS uk.eni ^t er en 1.

■1)ran dnbb som ihvertfall le- ‘lh'^JirnLl" i Drammens- 
' a ’" har etter kritikken 
CUIumn e flere gode folk i angre- “?&d som har forsterket 
Sitt lag siden Borg-kampen ]w - 
des som favoritt, men ta or all 

ikke seiren pa iornanu.
WLvokl er med i angrepet betyr sen, Sigurd Johansen, Einar An- 

’ forhåpentlig at man får de nød- dersen og Rolf Svenkesen. 
veiidige mal.

Peder Aas Gun
I. F. skal forsøke seg

Målene kom således: I det 2oi 
min. ved Karl Skifjeld, et koii-: 
tant skudd. 5 min. senere igjen, 
ved Skifjeld etter godt forarbeid 
av Lindstad. I det 40. min. fikk 
Storm sitt ene mål, ytre venstre 
kommer godt, fram og hans over- 

Jegg går via Pors’ centerbacks 
i hode og i mal. Pors leder 2—1 
ved pause, det var noe flatteren
de for Storm. Pors hadde bl. a. 
9 cornere mot Storm 1.

f annen omgangs 10. min. 
spiller Skifjelø Alf Mikkelsen fri 
og han scorer nr. 3. Mikkelsen er 
også mester for nr. 4 ved et ny
delig skudd direkte på sparket et-.

«Lull» Eriksen, r'
A. Lillefjære, JLli

Rolf Svendsen — 
uttas senere), 
-Olaf Gulliksen, Kåre Nilsen 
Sv. Hatveit.
Borg er favoritt mot Gimsøy.

Rundekampen på Borgs sta
dion vil nok trekke atskillige fot- 
baliinteresserte. Begge klubber 
har endret på lagsoppstillingen

Ktehlagd uttas 
i morgen.

Éotbahkr 
mité får en : 
idet man skal f 
ne som skal spille 
jubileumskampen 
lag 11. august, 
blir etter hva det 
søndag kveld.

Det var intet å si på at Pors 
vant, laget burde endog klart å 
score flere mål på sine kjempe-1 
sjanser.

Olaf Skilbred var best i det!' 
indre forsvar. Trygve Mikkelsen ■ 
cg Erling Olsen arbeidet energisk - 
hele tiden. Venstre-siden var! 
lest i løperrekken. Lindstad: 
kom ofte klar i første omgang, 
men selv om skuddene var hårde, 
så var det ingen av dem >som 
fant veien til Borg-nettet. Reser- 
ve-målmannen Weber lot til å 
ha gode anlegg.

Borgs beste var målmannen 
Ingulfstad som hadde en stor dag 

var også Einar Gun- 
stein 

Mathisen fant 
-.j på sin nye 

Han spilte dog bedre i.
g, hver han passet 

godt på Lindstad. Skuddferdig-j 
heten hos løperne er skrall. Det 
nøles stadig for lenge og dertil 
havnet de fleste baller utenom. 
Her må det iherdig trening til 
Lj å få cpp skyteferdigheten.

av- tingelser for å lage en pen inn- 
var sats i høstsesongen. Brødrene 
tok Olsens inntreden i forvaret vil 

selvsagt bli et kraftig pluss for 
laget.

Dommeren Olav Hansen.1 
Skil-|Urædd, var uheldig med mange' 

av sine avgjørelser, bl. a. i off
side.

Det var bare samlet cc par-: 
.hundre tilskuere på Pors Stadion 
i går for å se den første k<unp i 
kretsens jubileumsserie. Pors-la- 
get stillet cpp som nevnt i går, 
Stnrpi hadde vanskeligheter med 
å stille lag cg det var da heller 
ikke rare greiene de presterte.. 
Guttene var iherdige nok, men 
samspillet gikk dårlig og det hele 
gikk nærmest ut på å hindre at 
det ble for mange mål. Det så!- _ 
også nesten ut til å skulle lykkes/..." 
for Pors løpere sløset utillatelig: 
med ,sjangsene. Best hos Storm.' 
var centerback A. Andersen, mål-j 
mann Bjørnsen begynte svakt,; • 
men spilte seg senere godt opp, 
av de øvrige er ingen særlig å 
fremheve.

Porslaget dominerte kampen 
helt, forsvaret hadde en lett opp
gave. Olaf Skilbred var best av 
backs og i half rekken Reidar 
Richter som også var banens be- 
ste spiller. Erling Olsen impone
rer særlig med sitt friske hode
spill. Asdahl måtte gå ut etter 35, 
min. og Walter Richter rykket * 
inn i stedet, han var altfor stiv: 
og greier nok ikke denne plass. I1 
løperrekken var Karl Skifjeld' 
klart bestemann, de øvrige had-, 
de mye småpent cg kam flere i 
ganger godt opp, men avslutnin
gen? Lindstad hadde et par fris-! 
ke skudd, men virket nærmest 
altfor beskjeden. Alf Mikkelsen 
var svak i første omgang, men I 
spilte seg godt opp i annen. Andr. 
Skilbred er nok ikke den gamle 
gode, men det er allikevel den • 
beste Pors kan stille der i øye
blikket. Tiedemann Christensen

sdersrud, B. O.
■ pil for- 

bundsgraden som dommer i den- 
ne kamp.
Pors går videre.

Det nye møte mellom Pors og 
Storm pa Pors stadion bør også 

•dennegang resultere i sikker 
Pors-seier. Riktignok har Skie.is- 
klubben mange nye og sterkere 
folk på laget sitt enn ved kam
pen sist mandag men det bør al
likevel ikke herske noen tvil om 
at Pors bør gå videre i mester
skapet.

Pors på sin side har måttet 
forandre litt på forsvaret, idet 
Reidar Richter ikke kan spille på 
grunn av kneskaden. Sportsut- 
valget har derfor endret oppstil
lingen slik: Th. Solstad, Walter 
Richter, Olaf Karlsen — Erling 
Olsen, Rolf Asdal o.g Olaf Skil
bred, mens løi)errekken er den 

. vanlige.
. Storms lag- blir: A. Kihle, 

Th. Paulsen — 
Ingv. Johansen,

(ytre høyre | Norgesmesteren Sarpsborg F. K.
Kristian Moen, 

•— -- — ’

— Og

Corner.
I
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ane og Gimsøy'
til 2. runde. ■ M

a iubileumssenen.

Forhåndssalg av tribunebil- 
letter til kampen hos G. S. Ahl- 
bom, Porsgrunnn, fra i dag av. 
Se annonsen.

— — 4

Pors

men så ;
ger i den forlengede tid.

går

•fWsdefes
•tttaOTva • £_ ^-£21 ■.£.ruav4m

2-2 m©§ P 
ha sedei tø ganger.

beseiret

rs på Vøstsiden
Hans Olsen

og Nils Olsen 
var van- 
Center- 

var den beste av 
slapp svært 
. Nils passet 

Leit’ Bjørntvedt 
satt på noen 

prøver og de 
»1 - *

i Dertil ma i 
gen helst i 
jern

I rettet 
p han 
'; sen 

han også 
let var flott sc 
d'e han bl. a 
skudd. Kar 
kelsen ble passet 

/gen av dem 
Igode for.

Turn fikk stryk i Drammen
1. divisjonslaget Bragerøen.

'Et pussig resultat fikk mann 
i Levanger hvor stillingen var 
uavgjort 1—1 etter ordinær tid, 
men så scoret Sverre hele 4 gan-

1 Cupnwsterskapets 1. runde el
ler det ekstraordinære Norges- Asker—Grane, Skien 1—2. 
mesterskap ble det' som vanlig Kongsberg-Skiens Ballklubb 
endel overraskelser. Drømmens- 
klubbcn Sparta hadde en takk
nemlig opgave mot Urædd som 
spilte helt uten (humør og gnist. 
Urædderne har nok tatt trenin
gen alt for lett i det siste og det 
straffet seg.

Gimsøy kom også med en 
stor overraskelse ved å vinne 
fortjent over Borg. Her ble man 
vidne til en hard og rivende cup
kamp fra først til sist. Det klik
ket desverre på flere plasser på 
Borg-laget dennegang. Borg kan 
ikke sies å ha heldet med seg for 
nå er det 4. gang på rad at klub
ben har tapt 2—1 i første runde. 
Når det ble nederlag i går, så 
skyldes det også at Borg-spiller- 
ne hadde for lite ro over sitt spill.

Pors vant som ventet klart 
over Storm. Forhåpentlig tar 
spillerne treningen alvorlig i ti
den framover så vi kan få se fle
re rundekamper i Porsgrunn i 
høst.

Odd hadde som ventet ikke 
særlig bryderi med Oslo-laget 
Star. Grane, Skien, vant knepent; 
over Asker, mens Skiens Ball
klubb som ventet gikk nedenom 
på Kongsberg grusbane.

Grenland mistet således halv
delen av sine 8 representanter i 
går.

Rundens største sensasjon 
kom fra Tønsberg hvor Tøns- 
berg-kameratene slo ut Larvik 
Turn med hele 
skudd-sterke 
således ikke 
gang ’.

Ellers kan det nevnes at Ber
gensklubben Djerv fikk rundens: 
største seier 14—0 på Os og at 
Tønsbergs annen klubb Tønsberg 

av

TønsbergkameraIrnc slo Larvik
2-1 over Borg.

Jevnaker—Kapp 5—0.
Geithus—Vikersund 2—1.
Drafn—Borre 6—1.
Bragerøen—Tønsberg Turn 3—1.
Roy — Skjold 2—4.
Ørn—Liv, Hønefoss, 3—0.
Tønsbergkameratene—Larvik 

Turn 4—0.
Sandefjords B. K.—Strømsgod

set 3—3 (2 timer).
Fjell—Start 2—3.
Donn—Mandal 6—0.
Fiekke f»jord—Vigør 3—0.
Ulf—Viking (utsatt).
Ål gård—Jarl 1—2.
Stavanger I. F.—Odda 13—1.
Vard—Stord 1—0.
Brann—Hird 6—0.
Hardy—Trane (utsatt).
F j e 11 k a m eftiten e—Å rs tad 1 —2.
Os—Djerv 0—14.
Florøvarg—Sandane 1—0.
Rollon—Sykkylven 4—2.
Ørstad—Ålesund 1—3.
Molde—Treff 3—2.
Klausenengen—Brått (utsatt).
Nordlandet—Kristiansund 1—7. , 
Ranheim—Brage 3—1.
Orkanger—-Dal guten 6—2.
Kvikk—Nasjonal 4—3.
Rosenborg — Nesset 1—2.
Sverre—Steinkjer 5—1 (2 ti) 
Freidig—Verdal 3—1.
Fram,Larvik—Dæhlenengen 3—1.

Corner.

I

4—0! Larviks r 1 
løper rekke klarte 
å score en eneste

-Se f T / f ' som re"eut ^eL baller ble 

I brødene tt 'bytte fov Olsen'
lsikk^ei1 b™et virkei l^ngt fra . 
vero-Pf- ^urc^e han ha av-

^te måL OlavKarl-
/ Walf-p . d-^1 ^Va ^aniPen’ niens e? US^e1'

R° 1 en av la- 
-efs beste folk. Olaf Skilbred v&r 

i han er og blir 
Oppleggenes adresse å. Frank Olsen kom/ ..

- . . Av’ løperne var som ydet sitt beste. En . ■ 
44* Ticlemann Christen- I
io betingelser for å bli b

od ytre-l&per, men for at det 
'ALt må ihan slutte 
i ir dribling samt ten- 

medspillere, 
sett pa vin- 
a.v sidelin-

Ute ut--, y 
omgang, men da 
indre hdyre-pla^ 
bedre, og her fikj< 

flere skuddsjan.ser. Må- 
ng- dertil had- 

a et par harde stolpe- 
1 Skifjeld og Alf 
passet godt pa og in' 
n fikk vist hva de ei

ge klubber stilte 
i går.

Borg bekreftet påny det go
de inntrykk man har av klubben 
i høst og det er synd at laget gikk 
nedenom for Gimsøy i mester
skapet. Klubben har nå et slag
kraftig lag som gjennomførte » 
kampen i stor fart hele tiden. I 
flere perioder dominerte Borg 
spillet helt, men det skal sies til 
Pojrs’ ros at klubben forsvarte 
seg godt.

Borgs indre forsvar virket 
sikkert og godt med de tre brø
dre Anker, Hans • N” 
som en solid skanse der 
skelig å komme forbi, 
backen Hans 
disse og Lindstad i 

1 sjelden forbi ham. 
I bra på sin mann.
\ i buret ble ikke noen sær 
I og vanskelige prøver og de to ; 
I mal kan han ikke lastes for. ‘

I Urædd—Sparta 1—2.
Pors—Storiji 5—1. 
Borg—Gimsøy 1—2. 
Odd—Star 5—1.
Tistedalen—Torp 0— 
Gleng—Gjøa 2—7.
Se 1 b ak—Fa ge r bo r g 10—0. 
Fredrikstad—Mercantilc 10—1. 
Gresvik—Strong 2—1 (2 timer). 
R akkestad—Sa r p s b o r g 2—9. 
Moss—Greåker 8—0.
Drøbak—Kvikk, Halden 1—8. 
Kjelsås—Lyn, Gjøvik 4—4 (2 t.).
S t a bek k—Mj øn d a 1 e.ii 0—2.
Bjart—Lisleby 1—4.
Frigg—Grue 11—0.
Vål e re n ge n—E i d s v o 11 4—1.
Skeid—Falk 6—1.
Lillestrøm—Haga 7—0.
Aurskog og Lierfoss — Nydalen 

1—8.
K o n g s v i n g e r—Drammens 

klubb 0—1.
Magnor—Lyn, Oslo, 1—6. 
Raufoss—Sandaker 1—5. 
Voss—Pallas 1—1 (2 timer). 
Grane, Arendal—Kragerø turn 

4—1.
Rjukan—Snøgg 1—2.
Hamar—Ullensaker 7—1.
Fremad—Briskebyen 4—1. 
Vardal—Kolbotn 4—2.
Tynset—Bergmann 5—1.

J.a »4u^4, • . frtj* .

Spilte ssavgjort 
ettes4 å 
safte et straffespark øver

Ka mpen mellom
Bojrg på Pors’ stadion i går had
de samlet 3—400 tilskuere. Beg- 

opp som nevnt.

□
Einar Gundersen var som sa 

ofte før en av lagets og banens 
beste spillere. Han er meget; 
spurtsterk og er heller ikke redd 
for å ta sjansen på langskudd. 
Også Thorvald Olsen kom bra fra 
kampen som venstre half. Av lø
perne gikk centeren Tryg\-e War- 
holm av med prisen. Han lå all
tid påpasselig framme øg skjøt 

«bra. Nærmest ham kom den ener; 
giske Monrad Magmussen på yt
re venstre, mens Th. Andersen 
på den annen ving skuffet. De to 
indre-løpere Ame Warholm og 
Håkon Johnsen var arbeidsom
me. Alt i alt kan det trygt sies, 
at det er lenge siden Borg hadde 
et så sterkt la.g som tilfellet er 
nå. Klubben har jo heldigvis en- 

I nå en del kamper i gjen før den 
legger opp for sesongen.

Pors’ innsats var betydelig 
tammere enn ventet. Hovedfeilen 
ved laget var at spillerne var for 
langsomme og .for avventende i 

, starten etter ballen. Dertil bur- 
ide man bestrepet seg på å holdt

lltiHileiis s&ns(isjoiici'2 - . —
Turn 4-0, Sparta 2-1 over Vrædd Gimsøy

Resultatet av kampene ble:
■»

Grenland m„t 
Oslo bylag,

K RETSL A q £1' 
uttatt IGa< 

fotballkretsens u.ibtr .
komite holdt møte i p0? ’n> 
Sår tar i’k l

i»ba™sk»>pan U1'®1 
|bylagft.jk®1 ' 
««, O« var ikke U1<M 
ramannen Kr. Barth, Pors 
tok i stedet. ’ del'

Laget blir fra 
Rolf Ahlbom, 
Balchen, Skien, 
bred, Pors, — Einar ( 
Borg, William Nil 
Rolf Holm berg, Odd, 
Andersen, 7 
Odd, Leif Lindstad, rors, Alf 
Mikkelsen, Pors og Karl Skifjeld, 
Pors.

Reserver: Arnt Nilsen, Gra
ne, Kåre Sørlie, Urædd, Hans1 
Olsen, Borg og Tidemann Chris
tensen, Pors. I *

j — - ——•

Laget er temmelig sikkert 
det sterkeste kretsen kan stille 
i øyeblikket, men om det er. 
sterkt nok til å slå Oslo bylag er 
jo en annen sak. Uttagningsko- 
mi teen har neppe hatt større dis
kusjon om de enkelte spillere. 
Porsgrunn har dennegang i alt 
fått med 6 mann, nemlig 4 fra 
Poi-s og 2 fra Urædd, mens Borg 

i er representert med to mann.
Grane og Stonn har ikke fatt: 
med noen av sine spillere. I

mål og høyre;
, Urædd, Harry j 
s B. K., Olaf Skil-

G under sen, • 
sen, Urædd, 

rg, Odd, — Thorleif 
Borg. William Eriksen, 
■■ Pors,

I * uz ..

emergisk, men 
i oack nå. r 
skortet ilet pf 
bra fra kampen. 
'det ingen s 
spiller som 
^en har jo 
en Soo jixv 
pkal bli tilfellet 
i nied a]] unødig 
j ke litt mere på sine 
nhan ••holde

i helst i nærheten
. Lindstad fikk svær

i fors te omgang, 
flyttet til i 

ble det noe t
*** - - -»

oret og 
et par ' 

' •
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før| Lindstad indre
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vant 2-1.•K — enn w

Oslo-lagei er favoritt i sitt første møtemed Grenland.
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i alt nia det sies at kam-l Karl Skifjeld -nG r inrtc/nr/o rri^ . rfe beste 11^'^
hatt! C.renlandj den- >vng da han skulde Æ bal en
Borg hadde nok mest utenom den framstomende n^l-

lV. men det skal ikke nek- mann og resultatet v™ at Vllen B B

Etter ■pausen var det endrin- _ S 
'JØperrekke, idet An- Q I

/ar ytre, Leif^Jg(J
' Jfø.n-e, mens Ti-

-•! var senler-
!t ’jeKvnne/se;i av

' fiere Bor^-rin^stad se^ k,‘br 
... ^ lWeogScoretet

J hadde «å en god

renlands-seir oVer
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eit Landstad.

Pen innsats av Grenk 
Oslo-Jagct var svake: 
periode, hvorunder Lindstad had
de et skudd i stolpen, men Borg 
kom sn-art kraftig tilbake, Tryg
ve Warholms hårde skudd etter 
Einar Gundersens framlegg var 
z1-' ' såvidt Steen fikk vip- 

corner. Så fikk Borg espark idet Tr. Warholm 
; ulovlig innenfor feltet.

in la ballen godt tilret- 
zuddet gikk over tver-

Oe som scoiet

,lar spilt

Jue\ "Soråb V OsXoAagets wfre 
\ Morgendagens 3 
\ meWom Oa\o v”' 
\kreVåag ; n 
ymter - 1 lOtbaWkh \ska\ Aet bY\ morsomt 
\ Vaget \ aktivitet. Her 

rekke av landets \k.re.
\ \ Dessverre ev l«cv Vo 1 
\ \ fvrtall på GrenlamVAaget, Ktet
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Rolf II olm berg ikke kan 
med på grunn av . 
som han pådro seg far 14 
siden. Det er forøvrig islett ikke 
sikkert om benet iblir såpass bra 
at han kan delta i rundekampen 
mot Gimsøy neste helg heller.

Målmannen Rolf Ahlbom. 
Urædd, blir dessverre heller ikke 
med på grunn av benskade. Imid
lertid har kretslaget en. meget 
habil stedfortreder i reservekee
peren Amt Nilsen, Grane, 
reservekeeper uttas i dag. 
Som ny venstre half på . 
get rykker reserven Hans 
Borg, inn, mens Hans Helge 
Urædd, er uttatt som 
serve.

Oslo-laget stiller opp som fa
voritt, men Grenlandss; 
gjøre sitt beste for å komme godt 
fra kampen. Det gjelder jo også 
å få-sammensveiset laget med 
henblikk på mesterskapet for 
kretslagene. — Les annonsen og 
ta en tur til Skiens Ballklubbs 
gressbane srind^-

Litt
Vi br in 

av Oslo byla 
høyre mot Grenland i 
Håkon G u n <1 e r s e 11, Frigg, 

20 kamper,for 
ger internasjonal.

Ragnar S ø r ense n, 
har tidligere spilt 9

Øivind II 0 1 ni sen, Lyn, 
sjonal 34. ~- 
bylaget 17

I Kristian Hi
ge-r inter 
laget.

Arn

pen var en av
Ise en tør
/ne sesonfj.
Ites for at. Pors hadde en del g-0. 
jdc skudd i siste omgang. 7 
hadde ikke vært noe a si .få om i Borg hadde vunnet kampen. /
/  — — — /

/ om selve kampen skal det Rer i rv 
i korthet berettes at Botv dneas ' Itok ledelsen allerede ~ s ^Ibred 
k^pen v.v- tR mimitter ean^ .... ..etter et mgKp pa venstresida / føpe i 
Tiysre Warholm fikk tilskitt tal- knm,, /1//e,'erfe i 
i ballen og scoret fra nært hokll-il "

ISåvel Richter som Paul hr altfor passive ved denne leo t,Ott Pors 
Iring Pors beste sjanse hadX'

I/Foran jiibileillns.IOSlo~Greolaa*Sliat»Pe

i

Det seirende lag. .
For a ta det seirende lag 

sa skal det sies at .kretsens ut- 
tagningskomite hadde vært hel
dig med sin oppsetning denne- 
gang. Hele laget gikk til kampen 
med en glød og en vilje til å vin
ne som var beundringsverdig. 
Det er da heller ikke sannsynlig 
at det blir noen særlige endringer 
på laget til 2. runde i kretslags- 
turneringen. Holmene ' /.__ _
overvettes meget å bestille 
han slapp bra fra jobben.

m sen,
. ganger cg har deha 

ganger.
c n r i k s e n. Lyn, ? ’ 
nasjonal, 3 ganger på 

e 0 1 s t a d, r 
landslaget i fjor 
kamp før.

Fø il Edvard 
sin første 
har vært 

T rygVe A r n 
na-ijonal 11 

• ; 12 ,
1 Ham r. 

har spilt 1 bykr
Kåre R a s ni u s s e n, 

1 bykamp.
Juel N 0 r d b;

•B-landslaget 
på bylaget.

Per Fr øy stad,
1 gang og har 
bykamper.

• 'WW : 
\ :Si"

i:I....... nMD

an Hammerstrøm.

r * - z; '

■■

\ny, Strong,
-• venstre. pa.b^a«et

>a\o og Gven\a^ •.s\ag må a^u" ° 
•esse \ MbaWAeiren.

vv morsor*'4 å se OsAo-

* £inner \
beste spå- \

det '
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Vi imøteser neste kretslags- 
runde med interesse. Da kommer

o
i

I !
* • I
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Pors jr.-B* 0. I< F.
4-1.

Jevnaker, 
senere.

o|
i , 

0

Ev. utsatt kamp mellom B.O.I.F. 
blag uu Start •holdes 25. august.
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4 0 0' 
0 0 4
4 0 0
1 0 3
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0 0 4
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Pors mot Strømsgodset 
elier Sandefjord.

I

r

I I

Pois
Borg

for 
2.

,! .1

4 r1

gutter og bør for Oslo bys skyld 
sikre sig retten til 8. runde uan- 
sett motstander! Det er vel både 

. krets formann Hans Ravn Bredal 
og alle aktive enig i. — .. ..

Videre kommer Rogaland og 
Nordmøre og Trondheim med. 
Altså ett nytt friskt innslag av 
de 8 kretslag som igår hadde 
walk-cvers!

Pors må vel dessverre regne 
med a måtte reise til Drammen 
for å spille annen runde. Klubben 
har allikevel de beste utsikter til 
a komme hjem med seier og der
med får vi en storkamp i 3. runde 
i Porsgrunn. Vinner Sandefjord

Grenland vant sin jubileums- 
kamp over Oslo. Grenlands tem
po tok gnisten ut av Oslo, fortet- ’ 
ler vår Skiensmedarbeider og 
2—1 sies å være i snaueste laget. 
Grenland manglet et par av sine 
gode, Oslo mange av sine, men\ 
allikevel er spiUeutvalget så mye t 
større i Oslo enn i Grenland at \ 
vi roper full honnør til det lag. 
som slo Oslo. Det er nemlig len- j 
ge siden Oslo Bylag har latt sig ■

. 4 pts. (G—2)
3 pts. (2—1) 

k. 3 (pts. (3—2)

enn igår, Grenland får sitt beste

t . n
I a

I Aalesund—Molde
i Aars tad—Trane
Brann—-Florø-V arg
D Jer v—V oss-Pallas

<

Drammens Bk.—Fredrikstad
Freidig, T.—Tynset
Glmsoy—Odd
Gjøa—Fremad, LlUeh.

.Grane, Arendal—Donn
Grane, Skien—Kongsberg
Hamar—Frigg
Jarl—Stavanger I.F.
Kristiansund—Rollon

-Kvik, Halden—Ørn

Start—Flekkefjord.
Seierherren Viking Ulf—Vard.
Jarl—Sif.
Brann—Florøvarg.
Års tad—Trane.
Djerv—seierherren Voss, Pallas.
Ålesund—Molde.
Kristiansund—Rollon.
Ranheim—Orkanger.
Freidig—Tynset.
Kvik—Clausencngen.
Nesset—Sverre.

Omkampene fra 1. runde spil
les søndag, nemlig: 
Lyn, Gjøvik—Kjelsås.
Strømsgodset—Sandefjord.
Pallas—Voss.

Førstkommende søndag spil
les også første runde i krctslags- 
serien.

cupens 
mnde*.

■ Lisleby—Bragerøen 
'Lyn, G.-Kjelsås—Jevnaker 
' Lyn, Oslo—Vardal 
Mjøndalen—Geithus 

; Nesset—Sverre
Nydalen—Selbak

I

! Pors—Strømsgodset-Sandefj. 4 0 0]’
• Ranheim—Orkanger

. ! Sandaker—Moss

i Sarpsborg—Gresvik 
Skiold—Fram, Larvik .

i 
Snøgg—Vaalerengen .
Sparta—Drafn 

' Start—Flekkefjord 
' Torp—Lillestrøm 
Tønsbergkamr.—Skeid 
Viking—Vard

Ved kretskamp på Pørs stadion i 
Igår vant Pors jr. -1—1 over 13.0.I.F. 
f - •

1 jr. Pors var det beste lag. Centerba- 
' cken Avne Kås Andresen var meget 
god, mens Å'sold Ørvik var best hos 

. B.O.I.F. Pors fikk sine mål ved: Thor- 
bjørn Svendsen (2) og Gunnar Bryn- 
julfsen (2). Lars Aspeflaten scoret for 
B.O.I.F. Tv. Dahlgren, Urædd, var 
bra som dommer.

Borg leder fremdeles.
Stillingen for Norgesserielaga er j 

nå: 
Borg 2 k 
Odd 2 k. 
Grane 2 
Pors 2 k. 2 pts. (7—4) 
Skiens B. R. 3 k. 2 pts. (3—1) 
Urædd 3 k. 2 .pts. (2—5) 
Storm 2 k. 0 pt. (2—7) 
-----**   — —V---------------------------------------------------------

Pors får vinneren av omkampen 
Sandefjord—Strømsgodset som mot- • 
stander og bør efter de to solide sei
rene over en klubb som Storm ha 

f 

gode chanser til å greie retten til 3.
' runde.

Skiens store kamp blir møtet mel- 
lem Gimsøy og Odd på førstnevntes 
bane. Det skal bli et livlig mote med 
stor publikumsinteresse. En rigtig 
storkamp, dette derby, men fotball-

(xiinsøy mot Odd.
Fotballforbundet har satt opp

2. runde i cupserien som spilles
18. august. Kampene spilles slik: 
(Førstnevnte klubb har hjemme
kamp) :

Pors — seierherren Strøms
godset—Sandefjord. Bane og 
dommere bestemmes senere.

Gimsøy—Odd. Dommer: 
der Aas Gundersrud.

Grane. Skien — Kongsberg.
Johan Narvestad.
Kvik—Ørn.
Sarpsborg—Gresvik.
Torp—Lillestrøm.
Lisleby—Bragerøen.

• Nydalen—Selbak.
Gjøa—Fremad.
Lyn, Oslo—Vardal.
Sandaker—Moss.

’ Hamar—Frigg.
Lyn, G j ø vik,‘K j e Is å s -

Dommer bestemmes
| Drammens Ball.—Fredrikstad.

Skjold—Fram.
Sparta—Drafn.
Mjøndalen—Geithus.
Tønsbergkameratene—Skeid.
Snøgg—Vålerengen.
Grane—Donn. John Johansen.

norsk lag i løpet av de 5 siste år 
og formannen Hans Ravn B r e- 
d a 1 fremholdt da også etterpå 
at man gjerne ville ha revansje- 
kamp i Oslo allerede i høst. Øst
fold og Drammens kretslag bar 
stadig forsøkt seg på å slå Oslo, 
men det har ikke lykkes for dem.

Det kan i samme forbindelse I _
nevnes at Grenland og Oslo vist- 
nok bare har møtt hverandre en
gang før og det var så langt til- , selveste Østfold med, da stiller 
bake som i 1910 under den aller | Vestfold og Drammen bedre lag 
første kretslagsturnermg. De to
lag spilte da i finalen i Drammen | lag og Oslo stiller med Skeid- 
og resultatet ,var 2—0 for Oslo.

Kretsens juhileumsserie.
De gjenstående kampc.r 
fastsatt.

l’å kretsstyreinøte i Skien lørdag 
bie de gienstaende kamper i kretsens

\ Noi"gc8sei’iclagene

Stillingen er nå:
3 k. 4 pts. (9—5)
3 k. 4 pts. (3—2) 

Langesund I. F. 2 k. 2 pts. (1—0) 
Urædd 2 k. 2 pts. (2—2) 
Sandjordet 3 k. 2 pts. (5—7) 
13. O. I. F. 3 k. 2 pts. (2—G)

jubileums serie for
bestemt således:
10. august: Storm — Borg
21. august: Skiens B. K. — Pors
23. auguU: .Qrane — Odd
27. august: Urædd — Pora
27. august: Odd — Storm
2«. «Uigust: Borg — Grane.
30. august: Urædd — Skiens B. K.
4. septbr.: Pors — Borg
4. jvoptbr.: Grane — Storm.
8. sc]itbr.: Skiens B. K. — Grane
8. septbr.: Storin — Urædd
8. septbr.: Borg — Odd.

utsatt ku,mp nielloni

4 o 
4 0 
4 0 o; 
4 0 
0 0 
4 0 o 
0 0 4'
3 0 1 
2 0 2
4 0 0
2 0 2
0 0 4
4 0 0
1 1 2

Kvik, Trondh.—Clausenengen 3 0 1
3 0 1
0 0 4
4 0 0
3 0 1
2 0 2
4 0 0
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Dermed blir San.de- 

mobstan- • •
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Omkampen fra 
Gjovik-Lyn og 
vende cupkamp me 
ten var stor fra 
og de 825 tilskuere

Pors åpnet meget godt og la
get lå klart over i første omgang. 
Allerede i de første minutter 
smalt det et skudd fra Andreas 
Skilbred i Odds målstolpe. I det 
6. minutt oppstod det en misfor
ståelse i Odds forsvar. Lindstad 
hadde ingen vanskelighet med å 
sette ballen i det tomme bur,

Kretslaget
Annen runde i mesterskapet 

agene oppsettes av Fot- 
mandag. Det er 

runde i cupmes- 
satt opp sam

spillet p& banen var jevnt, men 
Lyns Gaarder trakk opmerksomheten 
på, sig ved sine to elegante frispark 
fra 20-meter’n. Det var rene lekker- 
biskner og begge gav mål, i 11. og 43. 
minutt.

Midt 1 2. omgang scoret Lyn på 
straffespark mens Kjelsås 10 min. før 
slutt fikk sitt trøstem&l.

På Lyns lag hadde foruten Gaarder, 
keeper og høire half en god dag. Hos 

poler I Kjelsaas var det y.v. Fjeldstad og h.h.
. som kom best fra det.

Som- det fremgår av signaturen het 
avslutningene | dommeren

Pors skal møte Sande
fjords B. K. i 2. runde.

Kampen holdes i 
Porsgrunn.

Ved omkampen på gressba
nen i Drammen i går vant San
defjords Ballklubb 3—2 over 
Strømsgodset etter forlenget 

? spilletid.
| | fjords Ballklubb-Pors’

Kampene skal
-s på Pors1 stadion

I Ider 2.runde. 
| | før nevnt holde 
i 1 søndag.

Ved en 
f seiret Lyn

Gjøvik-Lyn og SaiwWpi 
gikk videre

Gjøvik-Lyn-Kjelsås
Gjøvik, ig&r: 

første runde mellem
Kjelsaas blev en ri- 

id dårlig spill. Far- 
første til siste minutt 

manglet ikke spen
ning! Men i kampen mann mot mani; 
glemte spillerne å la ballen gjore ar
beidet, det blev derfor serier av 
likesom poslsjonsspillet og pasningenes Andersen 
noiaktighet blev totalt negligert. Op- 
løpene var mange, men 
svake. Lyn hadde endel blaff i riktig 
retning men falt snart tilbake til gam
le synder.

IIÉ 1
SVAKT LOPERSPILL HOS SKIENS- 
KLUBBEN. — BORG LEDER I

• KRETSSERIEN
I kretskamp på Pors Stadion har| 

Pors beseiret Odd 3—2, hvilket imid-| 
lertid ikke gir uttrykk for styrkefor
holdet ved den kampen. Pors hadde 
det meste av spillet i begge omgan
ger, men Odds forsvar bet glimrende 
fra sig.

Odd manglet Holmberg og hadde, 
satt William Eriksen ned som back 
ved siden av Bjørn Eriksen, mens 
Aarhus spilte 1 halfrekken. - Det var ■' | ££y““ok gode redningen,
særlig William Eriksen, c. h. Rolf ( “
Rasmussen og keeper Birger Johan
sen, som bar kampens byrde. — Der 
var foretatt endringer 1 løperrekke^., 
som imidlertid var inneffektive. 

• f X»l»* „-------

Pors førte de fleste angrep frempå ‘armene for meget 
høiresiden ved Tldemann Christensen,, 
som skapte de beste chanser og på 
hans overlegg tok Pors ledelsen i før- j 
ste omgang ved Lindstad. — Samme 

i mann øket til 2—0 i annen halvleks 
5. min., men straks efter reduserte 
Odd ved Skjønstad. Pors opnådde så.,, 
strafespark, Lindstad satte ballen 
kontant 1 nettet, — dog blev gleden j 
ikke av lang varighet, fra avspark [ 
gikk Odd direkte op og Skjønstad av
sluttet med et flott skudd.

Som nevnt var seieren velfortjent J 
og Pors er nu uten svake punkter 
det skulde love godt for rundcrne.

Stil lingen i kretsserøn

Pors slo Odd lor 3. gang
■■■ ————— .................. t

Dennegang fele røsultatel 3-2 
scoret alle 3 mål for Pers

I overvær av 364 betalende 
tilskuere slo Pors Odd for 3. gang 
i år. Kampen, som var et ledd i 
kretsens jubileumsserie, fant 
sted på Pors’-delikate gressteppe.

Pors møtte med Frank Olsen 
som indre venstre istedetfor Alf 
Mikkelsen som hadde pådratt seg 
en håndskade.

Odd savnet fremdeles Holm
berg og det er etter hva han selv 
opplyste etter kampen små utsik
ter til at han blir med mot Gims- 
øy lørdag.

Sandefjords Ballklubb får pen 
omtale i Drammen.

Som bekjent vant Sandefjords Ball
klubb 3—1 i omkampen mot Strøms
godset i Drammen søndag etter 2 ti
mers hård og slitsom kamp på regn
tung bane. Sandefjords B. K. skal nå 
møte Pors i Porsgrunn i 2. runde. Det 
kan derfor ha sin interesse å lese hva 
Fremtiden skriver om klubben i sitt 

i ref etat:
Sandefjord var kjappere på ballen 

og behersket spillet mye bedre enn 
Strømsgodset under de gitte forhold. 
Delte har vel også sin forklaring i at 
laget vesentlig spiller på gi*as. Løper- 
rckka var uhyre effektiv med høyre- 
wingen. og senteren som de farligste 
herremenn. Det er i det hele tatt svært 
lenge siden vi er blitt servert så god 
Vestfold-fotball. Keeperen • var rett 
og slett et mesteremne. Han arbeidet 
helt glimrende både mellom stengene 
og ute i feltet, og særlig ved et par 
tilfelle utførte han det ,som en skulle 
trodd var umulig. I?aget lot dog ikke 
tib å være særlig bra kondisjonstrim- 
met. I siste ekstraomgang var det så å 
si helt ferdig, men klarte å ri stormen 

i av. Jo, dette laget vil nok ha sjanser 
|for ennå et par runder.

Pors var absolutt best og det 
hadde ikke vært noe å si på om 
seiren hadde blitt et par mål stør
re. Laget må dog få opp farten 
betraktelig ved søndagens runde
kamp. Dertil må løperne følge

- Lindstad

Sandefjoixls-laget som nå del Lir i 
2. runde for førete gang på mange år, 
vil gjerne også ta Pors’ skalp, heter 
dc-t i en Sandefjords-avis. Det skal dri- 

; vos hård spurt-tren ing denne uke. ’ 
» - ---------- x . -  —- -—*•  

omkamp på Gjøvik 
3—1 over Kjelsås.

*

bedre med under avsluttningen 
pa angrepene. Særlig bør maii 
passe bedre på eventuelle retur-, 
baller etter skudd. Videre var det, 
ønskelig at halfene bestrepet seg 
mere på å sende ballen til løperne 
mest mulig langs marken.

De tre backs Olav Karlsen, 
Olav Skilbred og Rolf Asdal, kom 
godt fra kampen. Erling Olsen 
var beste vinghalf. Richter-spilte 
forsiktig for ikke å ta noen sjan
se til å bli ødelagt påny. Ellers 

, skal Lindstad ha honnør for sitt 
! energiske spill. Han er i øyeblik
ket i godt slag og later til å ha 

, kampviljen og spillehumøret ii 
orden. De øvrige i rekken vari 
jevne.

Odds lag ydet en svak innsats/ 
dennegang og det lover ikke bra 

Ifor annen rundekampen mot; 
^Gimsøy. Forsvarsspillet var ikke, 
patent. Birger Johansen haddej

! William Eriksen var best av 
backs, men Odd vil nok ha langt' 
større behov for å ha ham i an- 

jgrepsrekken framover. Rolf Ras-- 
mussen spilte energisk men han 
har en stygg uvane ved å bruke? 

. armene iI De øvrige på Odd~laget overtevi-^ 
Jste ikke. Reserven Finn Bøhle er.’ 
en riktig sliter, men han overdri
ver samspillet.Dommeren Trygve Dahlgren, 
Urædd, virker ikke sikker i oit-' 
side. Dessuten burde han passet 
bedre på ulovlig armbruk.. Corner.

nå for Norffea»<*rte-te^

B

Lindstad som scoret for Pors idet 
han spilte seg klar og skjøt i net
tet via målstolpen. Like etterpå i 
reduserte Skjønstad til 2—1. Ved 
denne leilighet lot Pors-forsvaret 
seg alt for lett sette ut av spill. I 
det 18. minutt ble Lindstad stop
pet ulovlig innenfor feltet og i 
Lindstad satte selv straffespar-» 
ket i nettet med fynd og klem, i 
Odds løpere gikk så rett opp fra; 
senter. Skjønstad slapp igjen
nom og scoret med et godt skudd 
som Solstad ikke kom tidsnok ned 
på. Sa har Pors flere gode sjan
ser. Rolf Johansen reddet således 
et Pors-skudd like ved målstre
ken. Noe senere satte Tidemann I 
Christensen et brennhardt fri-l 
spark i Odds tverligger. Retur-'; 
skuddet reddes i fellesskap av 
Odds keeper og venstreback. Odd 
fikk også et frispark like utenfor 
16-meteren som Ivar Haraldsen 

mens Odd-keeperen var ute i fei- satte i overkant av tverliggeren 
tet. Senere omgangen hadde og ut.
Pors en ny god sjanse, men den
negang reddet Bjørn Eriksen på 
målstreken. Samme Eriksen 
måtte gå ut før pausen på grunn 
av skade, hvoretter reserven Rolf 
Johansen rykket inn.

Etter pausen var det påny

Stillingen 
er:
Borg 2 k. 4 pts. (6—2) 
Pors 3 k. 4 pts. (10—G) 
Grane 2 k. 3 pst. (3—2) 
Odd 3 k. 3 pts. (4—4) 
Skiens B. K. 3 k. 2 pts 
Urædd 3 k 2 pts. (2
Qfnwn.

ioy kvetsV o- 
ballforbundct 
sannsynlig at 3. 
terskapet også blir 
tidig.

Uttagningskomiteen for bren- 
liunls kretslag skal 'ta ut sitt ap 
til 2. runde søndag eller mandag. 

ODD B - PORS B 3—0. \
Ved kretskamp på Odds stadi-i 

on i går vant Odds b-lag 3—01 
over Pors.' ' ’

- *
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unntagelse av at Ai f Mikkelsen 
rykker inn på sin ordinære plass 
igjen. . •

Porserne er klar over at Vest- 
fold-laget er en vanskelig mot-

Pors jr--Langesund jr. I 
■ . 2—1» {

Kampen mellom Pors jr. og LIF. t 
junior i Langesund ble en riktig pub- 
likumskamp, on kamp med fart og 
futt i.

Midt i omgangen får LIF. mål et
ter et pent angrep. Straks før pauser, 
presser Pors og etter en misforståelse 
mellom LTF.s back og keeper har Pors' 
<enterlcper ingen vanskelighet mod 
å nette.

Annen omgang blir av samme gode 
kvalitet som første. IV- min. før slutt 

( kommer en lang ball inn mot I.IF.s 
mål, som Pors’ center løper fur følger

i og sender pent forbi LIF.s keeper, 
. som .burde ha tatt ballen før Porseren.

Kampen var . helt igjennom meget 
morsom og spennende, hvor resultatet 
likegodt kunne vært omvendt, men 
det var Pors som vant og det er ingen 
ting å..si på det.

God dommer var Arthur Andersen, 
, Sandjordet.

.. *-

■ Jw

si li nåværen- 
seg vanskelig' 

med gjennomføre etter sammenslut
ningen. og det er godt mulig at 
man ikke finner noen armen vei 
å gå enn å la kretsseriene strek
ke seg over vår og* høst. Blir 
så Norgesmesterskapet flyttet 
helt over på høstsesongen som 
før om årene er det sikkert man
go klubber som vil bli fornøyd.

Corner.

sørget for at farten blir satt opp 
allerede fra begynnelsen av.: 
Klubben stiller da også opp som 
favoritt. Les annonsen.

* • • .

Borg foreslår del for fotballtinget.
ske forhold i forbindelse med 
Nongesserae-kampene. hvor det 

serien ikke 
har svart til forventningene.

I og med at vi fra neste se
song av får Norges nye idretts
forbund og derigjennom sam
menslutningen av Fotballforbun
dets og A. I. F.s fotballkliubber, 
sier det seg selv at det må en om
organisering til.

Seriekampene i 
de skikkelse lar

På et godt besøkt medlems
møte i Borgs Ballklubb i går fo
relå det følgende forslag til be- spesielt pekes på at 
handling:

«Norgesserien oppheves — 
og det gamle kampsystem med 
krets- og Norgesmesterskap inn
føres på nytt fra sesongens be
gynnelse 1941. Dog med forutset
ning, at Forbundsstyret får be
myndigelse til å påse at krets- 
k a nipa rran gem en t ene strekke r
seg ut over ettersommeren — 
slik at gjenstående kamper 
forsommeren går paralelt 
rundene».

Forslaget ble enstemmig ved
tatt. Det vil nå bli oversendt 
Fotballkretsen til uttalelse, 
er mulig også kretsens øvrige 
klubber vil få oversendt forsla
get til uttalelse før det sendes 
inn over til Fotballforbundet.

Forslaget, vil bli vedlagt en ut
førlig motivering om de økonomi-

Pors er favoritt mot 
Sandefjords B. K.

2. rundekampen mellom Pors 
og Sandefjords Ballklubb på stander og derfor vil det også bli 
Pors Stadion søndag imøtesees 
med stor interesse i fotball-lei- 
ren. Sandefjords-laget har i det 
siste foretatt endel endringer i 
lagsoppstillingen og resultatene 
\ iser at det har vært en fordel. 
Klubben fikk jo pen omtale et
ter omkampen i Drammen. Vi
dere vant jo laget en overrasken
de stor seier (7—0) i kretskamp 
o v e r T ønsb er gk am e r a t eni e.

Man regner med at det er at
skillige Sandefjordinger som 
følger sitt lag hi tover enten pr.

: sykkel eller tog. Og S. B.-gutta 
kommer sikkert til å få en heia-; 
gjeng som aldri før, til å 
seg fram. «Sportsmannen» 

| riktignok, tippet seier for
etter lagets seier over «Storm», 
men kan S. B. få i stand samme 
gode spillet som mot T. K. tør vi. 
tro på en liten seier for vår by- 
klubb, skriver Sandefjordsbladet: 
Vestfold.

Pors på sin side stiller med 
sitt f. t. sterkeste lag til kampen. 
Det ér så å si avgjort at laget 
blir det samme £om mot Odd med 

I

bred, videre må nevnes godt spill av 
Skifjell og Lindstad — begge var både , 
hurtige og farlige foran mål.

Sandefjord - spillet sig godt op i 2. 
omgang og leverte en halvtime pene 
saker. Særlig arbeidet centerhalf godt, 
men i løperrekken savnet man man
nen med skuddene, for avslutningen 
av angrepene var jevnt over svært 
svake. Banens beste spiller var San
defjords tredjeback, Ekheim. En me
get sterk centerhalf med stor ak
sjonsradius. —

Gjestenes målmann Aagesen burde 
reddet mål nr. 2 og 3.

Sundt-Larsen fra Skiens Ballklubb 
var en god dommer. t

Vikar.

sterkt forsvar, bør Pors-løperne 
klare å score de nødvendige mål i

2—3 av Sandefjords-spillerne 
aspirerer sterkt til kretslage.t.

Det blir sikkert folksomt på 
Pors Stadion i morgen.

Distriktets fotballpublikum 
venter at Pors vinner denne kamp 
mot det gode Vestfold-lag. Les 
annonsen.

Th. Sundt Larsen, Skiens B. 
K., er opnevnt som dommer.

Odd og Grane er favoritter i 
sine kamper mot Gimsøy og 
Kongsberg Idrettsforening. Nor- 
gesmesteren på ski, Hilmar Myh- 
ra, skal vokte buret for skiløper- 
alget, mens Asbjørn Ruud som 
var en av de beste spillere på Øv- 

I re Buskeruds kretslag dennegang 
I er målmanns-reserve.

Selv om ingen av topplagene’;
satt mot hverandre unngår/ 

man neppe de vanlige rundesensa-! 
sjoner dennegang heller.

Sandefjord har et Corner.
. . » ■ * ■ I • »-• » - I—■ • — — • f *

Av Grenlands fire gjenståen
de lag i Norgesmesterskapet er 

‘Jo paret sammen. Det er gode 
utsikter til at kretsen får 3 klub
ber med i neste runde.
Pors bør slå Sandefjord
Ballklubb. ‘

Kampen pa Pors Stadion i mor
gen mellom Pors og Sandcf jords 
Ballklubb blir sikkert hard og 
spennende. Begge klubber stiller 
sine f. t. sterkeste lag. Pors har 
således atter fått Alf Mikkelsen 
med som indre venstre, mens 
Frank Olsen spiller høyre half 
istedetfor Reidar Richter som ik-

• ke er helt bra i kneet ennå. Ellers 
er oppstillingen dan vanlige.

Sandefjords 11 er: Arne Åge- 
sen — Rolf Winter, Håkon Ravn
ås — Thor Thoresen, Arne Ek- 

■ heim, Harald Pedersen — Jørgen 
Jahre, Sverre Berggreen, Arvid 
Havnås, Erling Hansen og Arne

• Tollefsen.
Selv om

Pors—Sandefjord
| SANDEFJORDS KEEPER BURDE REDDET 2 AV DE

Porsgrunn, igår:
Pors og Sandefjord stilte op efter 

programmet til rundekampen ida«-. 
4500 tilskuere. — °

Pors lå jevnt over i forste omgang 
og sikret sig 2—0 ledelse før pause. 
Første mål var y.v. Skifjell mann for 
efter et kvarters spill. Efter en halv
time skyter Skilbred, keeper halvkla- 

i rer og i.h. Andreassen scorer på retur- 
ballen.

Efter pause øker Skifjell til 3—0 
: efter 9 min. — midt i omgangen lager 
Lindstad nr. 4, det var et praktmål, 
og Lindstad setter også punktum med 
kampens femte mål.

Pors leverte en av sine beste kam
per lår og er tydeligvis i opgang. Best 

:på laget var venstre back Olaf Skil-

—. ■     ' i—< ■ ■■ ■ —

Norges
I J ~ z

■ 3
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Vant fortjent 3—1. 
seiren kunne gjerne 
større.

Snog
<x

3— 0 
2—3
4— 2 
7—2 
6—1
4—0

pors,

I 
I 

kampene ble, i 
-J hjem-

r

Sparta—Drafn 
(2 timer).

M.j øn d a 1 e n—Geithus 4—1
Tø ns b e rgk a m e r a t e n e—Skeid 1-9

2— 1
3— 1 

• 2—1
0—2 
3—0 
1—0

3—0
1— 2 

—4 (2 t.)
2’—1
2— 0 
7—1 
1—5 
1—5 
1-0 
0—5
3— 2

Dommeren om kampen.
Etter kampen vekslet en av vare) 

medarbeidere noen ord med dommeren j 
som frem-i 

sin
forhåndsantagelse om at. 

så godt som 
de seneste

Grane—Donn
Start—Hekke fjord
Viking—Vard 
Jarl—Sif
Brann—Florøvarg 
Års tad—Trane
Djerv—Voss utsatt til fk. sønd. 
Ålesund—Molde
K r i st i a n s u n d—R o 11 o n 
Ranheim—Orkanger 
Freidig—Tynset 
Kvik—Clausenengen 
Nesset—Sverre

I omkamp fra 1. runde vant 
Voss 3—2 over Pal las.

Hva blir det til i 3. runde?
Hva neste runde — vanføre- /

runden — angar sa blir den anta-
* - ---------- ---------------- --—-

for

II a

jp
B A-

ille ha det til elter 
ultater slo til.
Hadde Pors spillt som v 

med I resultatet sikkert ha kommet opp

<. a 
I I 

forhåpentlig blir det 
“ “ ’ ke

IF*

Ml 
^;K..

m v
; WWW

Karl Skifjeld, 
Pors’ gode ytre venstre.

Rundekampen på Pors prek-i

’ tige gressteppe i går mellom San
defjords Ballklubb og Pors hadde 
•samlet 12—1500 tilskuere. Beg
ge lag stilte opp etter 

J program met, d.v.s. at Frank Ol
sen var høyre half hos Pors iste- 
detfor Reidar-Richter.

Pors imponerte med en pen 
laginnsalts denne gang og skudd- 
ferdigheten lot til. a være bedre 
enn tidligere i år. Samtlige mål 
kom således etter gode skudd. - 
Hele forsvaret slapp bra fra kam
pen og det vay ikke mange gan
gene at Sandefjords-laget fikk 
anledning til å komme på skudd
hold. Olav Skilbred var på ny be
stemann. Han satte Sandefjords 
gode ytre høyre Jahre helt ut av

kelig oppsatt i dag. Det er mest 
trolig at sensasjonslaget 1 
far kamp i Oslo enten mot Frigg1 
eller Skeid. Pors som har hatt to 
hjemmekamper allerede må vel 
enten til Sørlandet, Drammen el
ler Østfold. Hva Grane angår så 
er det meget mulig at laget får en 
ny hjemmekamp for at Gren- 
lands-publikumet skal få anled
ning til a yde en skjerv til vanfø- 
resaken. Forbundsstyret får for
øvrig ingen lett oppgave ved opp
settingen idet bare 8 av gårsda
gens 31 seierherrer vant på ute
baner. Det er således avgjort at 
8 lag som hadde hjemmekamp i 2. 
også får det i 3. runde.

Corner.

A
•i?-

£ ' r :

.mc overfor de hurtige Pors'ere. 
A r ne Ekheim var 

overlegen bestemann på laget. 
Høyrehalf Thoresen viir ogsa bra. 
Malmanneh Aagensen som det. 
har gatt store ord om burde lur 
tatt ett par av malene. Centcrlø-J 
peron Arvid Havnaas hadde en- 

: del gode tilløp, men han var til
bøyelig til a overdrive driblinge-' 
iæ. Ellers var flere av spillerne 
direkte svake.

overraskelser: øimsøys seier øver Odd, Ørns nederlag i 
Rolions seier øver Kristiansund

odefjord
■xum .!-«< ’jnruwLinBjmrj»——— 

God laginnsats av Pors, mens Vestlold- 
laget var tammere enn ventet.

—•- — spill gjennom hele kampen. Bur-

I 

Pors satte opp stor fart alle-1 
rede fra begynnelsen av og alle
rede etter ct minutt la ballen i. 
Sandefjords-nettet etter skudd! 

. av Tidemann Christensen. Dom-’ 
Gimsøyl meren annullerte målet for off- 
< iPvirro.. i side. Hvqrvidt denne avgjørelse 

•var riktig eller ei er det dette me-, 
ninger om. Så etter 1.3 minutter 
blir Karl Skifjeld spillt fri og han 
var ikke sen om & sende et pent; 
skudd utenom Aagensens rekke
vidde; 17. minutter senereær stil
lingen 2—0. Alf Mikkelsen skjøt, 
Sandefjordsmålmannen fikk ikke •• 
riktig fatt på ballen og Andreas j 
Skilbred var straks frampå og i 
pirket ballen forbi ham. Ellers!^ 
skal det nevnes at Lindstad had-, ‘ 

;de flere bra skudd som ble avver
get. Sandefjordslaget hadde in
gen ordentlige skudd i denne 
omgang.

Eiter pausen var det Pors’ 
tur til å ha vinnen i ryggen. Alle-I 
rede etter et par minutter drib-1 

.let Karl Skifjeld seg fri ute på/ 
på siden og fyret av et brenn-’ 
hårdt skudd som Sandefjords- 
keeperen var borti med hendene 
på, men ikke klarte å stoppe. Se
nere i omgangen hadde Sande
fjords løpere flere, skudd som Sol
stad i Pors-buret avverget. An
dreas Skilbreds lange framlegg 
havnet hos Lindstad som fikk 

i presset seg forbi sin oppasser og 
det etterfølgende skudd suste i 
nettet.. Han var også mester for 
Pors’ femte mål med et flott 
skudd.

Th. Sundt Larsen, Skiens 
vokteren Solstad hadde ikke stør-1 Ballklubb, hadde en lett oppgave 
re å bestille men de få ganger som dommer. Flere av hans a\- 
han var i virksomhet klarte han gjørelser fallt ikke i 
seg bra. Vinghalfene, brødrene smak. 
Erling og Frank Olsen var ener-| 
giske og arbeidssomme. Av løper
ne var Karl Skifjeld best. Han 
skjøt meget bedre enn tilfellet 
har vært i de foregående kamper. 
Lindstad var meget virksom i før 
ste omgang men han var ikke hel- 
dig med skuddene. Etter pausen Sundt La . 
ble han passet Særs godt pa av holdt at han fant resultatet 
Sandefjords centerback og det ol.del., Min 
var ikke mange ganger han slapp sandefjordslaget ikke var 
til, men han klarte iethvertfall a | v 
score to flotte mål på slutten. De 
pvrige i rekken kom også godt res 
fra kampen. Mikkelsen er dog ti!-| 
bøyelig til å gå for lenge 
ballen.

Pors må nå spille 3. runde pa 
utebane og : .
ikke noen av favorittene klubben 
blir parret sammen med, og da er (blåst for 
det gode l._ 
en i--- __
<1. runde. De 14 dager som gjen
står til neste runde vil nok bli ut- 
nyttdt på rette måten av I ord
spillerne. Det skal i det hele tatt 
bli interessant å følge lois - 
over høsten. Klubben har et slag- 
kraftig lag nå. «

Sandefjords-lagdt svarte no 
ikke til forventningene hos puu- 
likum. Spillerne ble for langsom-

Rundens
Halden og

2 runde i Norgesmesterskapet 
ellJcupmesterskapet brakte som 
ventet endel overraskelser og 
sensasjoner. For å ta for oss dis- 
‘lriktets klubber først er det opp
lagt at 1. divisjonslaget Gimsøys 
velfortjente seier over Odd vil bli 

* regnet som rundens store sensa
sjon utenbys.

Pors vant som ventet over 
Sandefjords Ballklubb, men at

> seiren skulle lyde pa hele 5—0 var 
det neppe noen som hadde våget 
å tro på. Kampen viste imidler
tid at Pors-laget er i god trim i 
høst og man håper nå på minst 
like god innsats i neste runde, 
hvem så motstanderen enn blir.

Grane vant en knepen seier 
hjemme på Bakken over Kongs
berg Idrettsforening. !

Dermed har kretsen tre re-i 
presentanter igjen til 3. runde, 
som skal spilles om 14 dager.

Ellers fester en seg ved at 
Vestfold nå er helt uten repre-; 
sentanter. Ørn 1 ot seg overras- • 
kende slå ut i Halden av Kvik, 
mens Fram gikk nedenom for 
Skiold i Drammen. Endelig vant- 
Skeid på rundens største resultat 
—1 over Tønsbergkameratene. '

Snøgg, Notodden, kom med en 
ny bekreftelse på at laget er 
vanskelig å sette utenom å 
hjemmebane. Dennegang var det 

ppen Johansens klubb — Vå- 
S6n ~ S°m ™åtte se seS «t- sk‘tt deroppe. Pent levert Snøgg! 
var velKhS»S0‘lde Seier på Hamar 
Hg tar v ei'>lkke Ventet Slutte‘ 
1 divi-j1 m/C at IIardys beseirer

Z,w Tn" ' negan^ e Pass for Årstac> ^n- 
sti*nsunds p rU"d^raveren Kri- 
nie av Rnii ’ K’ b e hjem-

"v R«llon, Ålesund.
Resultatene av -

"■K-

S»ØgLv°ilssbci’E I ■ F. 
Kvik uT^ngen ?Paio^nGjr Ørn 
rorp-^Tm ?lesvik ^islebyhRStrøni 
^’dalen

Lyn n7emad 
■ '

SkjoldJ^.^11—'?r.stad

s—o.
Han pekte også, på at pubbku.u >k- 
allti<l var helt a jour når det ble

CI1 forseelse ute pa banen og
- ! utsikter til at man fårlflet burde man tepke uVCI' f"' 

riktig storkamp i Porsgrunn i gJ-01.d(, innven<linger mot avgj

c■Pl

I

Gimsøy,
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Førstnevnte klubb har hjem
mekamp. Runden spilles søndag 
1. september.

Pors mot Skiens 
Ballklubb t dag.

' Som annonsen viser
Pors og Skiens Ballklubb i kret
sens jubileumsserie i kveld.

Pors’ ytre venstre Karl Ski-,' 
laget ikke skuffer oss Husk at i fjeld har pådratt seg en ankel-* 
4. runde er det utsikter til a f a 
en riktig storkamp på hjemme
bane.

Sensasjon slaget Gimspy fikk 
altså hjemmekamp påny, men 
d.ennegang mot selveste Mjønda
len — en av landets sikreste og 
mest rutinerte rundetravere. 
Riktignok har klubben ikke over
bevist i sine kamper hittil, men 
det er vel dessverre å frykte for 
at Gimspy kommer til kort her

B. Holmene. Skiens B. ]{., 

Alf Mikkelsen, 

Pors. 
!<e og

gil
øndag:

y Balchen,
Hrs, —

i
Nil.

— SKIENS B. K. b 2—'

hårdeste kamper 
melleni Lille- 

Sportsklubb og Pors. Alf Mar 
på Torp sit,

■_ Sandefjord unna
Lillestrøm

kretslag, og Pors 
som halve

■ lagene mangler 
, Pors har e.

lag for tiden, men er 
vanligvis L 

runc___ 
forståslgpå-ere

hkt mig en liten — 
gernesbanen!

Best likte 
samt løperrekka

v. Skifjeld og landstad

har hele 
i er p-

Grenland, !&• 
således kamp- 

et respektinngy-
— det noe 

mangler, så er .
demotstandere og

- i har
Lillestrømseier

Tq endrhgér på-’ 
krofslaget mot Dram

Fotballkretsens titta 
(Olav Gulliksén, Storm, 
Håkon Hakcnsen, Odd 
Kværne, Borg) holdt i 
ga r og ut lok følgende la 
kampen mot Drammen og Onic 
gressbanen i Drammen s

Arnt Nilsen, Grane, Harry 
Skiens B. K., Olav Skilhred. 
Einar Gundeisen, Borg, Williaill 
sen, Urædd, Hans Hekrosm, Urædd '

William
Pors, j 

e» Karl Skifjeld,

skade og han blir derfor erstat
tet med Thorbjørn Svendsen, el- 
. lers er det sannsynlig at Pors
møter med vanlig oppstilling. Re- • 1 

i server: Paul Steen, Walter Rich- 
ter, Finn Olsen og Jacob Holtan.'

Skiens Ballklubbs 11 er: Hol
mene, H. Balchen, W. Johnsen, 
H. Christensen, H. Karlsen, Bj. 
Fredriksen, W.- Olsen, H. Tufte, 
G. Næss, T. Endresen og Edv. En- 
gebretsen. Centerløperen Tve- 
ten er skadet og kan ikke spille. (

eller skal vi få en ny sensasjon) av 
det unge og energiske 1 
sjonslag. Det blir sikkert folk
somt nå denne kamp.

Grane har dessverre små ut
sikter til å slippe seirrik fra mø
tet med Nils Erikscns klubb på 
Melløs stadion i Moss.

Ellers er Snøgg den av Tele
mark s-klubbene spm har fått den 
hardeste motstander, idet laget 
.skal møte selveste Skeid i Oslo.

Det er vel derfor små utsik
ter tii at det blir mere enn en av 
de fire, representanter fra 
distrikt som klarer seg over 
runde.

Runden er ellers preget av 
mange lokale oppgjør, tildels. 
mellom lag fra samme by og det 
faller nok ikke i god jord. Bort- • 
sett.fra Drafns reise til Bergen 
må det sies å bli en billig runde 
for forbundet hva reiseomkost- 
ningene angår.

Det er høyst sannsynlig at 
følgende 16 lag blir å finne som

i deltagere i 4. runde:. Pors,- Mjøn-

i
2 mann fra kretsens uttagningskbmilc 
skal v;ere ledere.

En av rundens 
ir møtet på Vigernes 
røm 
nsens lag vant 

r» ; dlbreds klubb feiet 
ed hele 5—0. —- 
t lag som 

samme 
av 
ig nu. 
'e • 
itrøm 
=spekt for 
advarsler fra

; „ ilaget ble så stort er det ikke mulig å 
gi, annet enn den at Pors var for sterk, j 
Pors-laget var nemlig meget godt, og i 
spilte hurtig, god og effektiv fotball.;

. Spillerne var dessuten meget mere be-, 
vo.gelige enn våre, og alle mann visste' 
ii plassere seg klar til å ta i mot bal-' 
len. Løperrekka var meget effektiv og' ;

i alle mann gode skyttere som ikke var! 
z sene om å fyre av.

Forslaget vil sikkert nå langt i run- . 
done. Laget spilte utmerket og ef
fektiv fotball. Best likte, vi v. b. 
Skilbred, samt løperrekka og i den i 

. igjen y. v. Skifjeld og landstad i ' 
center.

sette Alf Martinsens klubb uten
om selv om kampen spilles på 
grusbane. Klubben må dog yde 
sitt beste i denne kamp, da Ro
merikslaget lett kan komme med 
ubehagelige overraskelser. Lille
strøm slo ut Haga med 7—0 il.) 
runde og Torp 2—1 på Torp i 2. ' 
runde. Ved den siste kamp var 
spillet ikke overbevisende og 
seier-shiålet kom først på fri
spark 1 og XA min. før slutt. Alf 
Martinsen var påny, som så ofte 
før, lagets beste spiller og en 
smart leder av angrepsrekken.

Vi tror på Pors og håper at

Laget ser godt ut på papiret, men 
hvorvidt det er noe heldig bytte som 
er gjort ved å la Holmberg som indre 
venstre isledctfor Alf .Mikkelsen er 
vol et åpent spørsmål. Personlig har 
jeg ikke noen særlig tro på Holmberg 
.som /øper nå. Hovedsaken blir imid
lertid at både han og William Eriksen 
ikke spiller for meget (ilbakctrukkel. 
Rolf Ahlbom som var satt opp som 
burvokter mot Oslo er fremdeles ska
det. Arnt Nilsen ble valt i stedet for 
Holmene som spilte mot Oslo.

Skal laget ha noen sjanser til seier, 
må det spilles minst like godt og ef
fektivt som mot Oslo. Blir det gevinst 
i Drammen er det avgjort at man får 
en storkamp i Grenland 8. september.

Corner.
I

— Mjøndalen.
Fotballforbundet har i går 

fastsatt kampene i Fotballmes- 
terskapets 3. runde således: 
Lillestrøm Sportsklubb — Pors. 
Gimsøy — Mjøndalen. 
Moss F. K. — Grane 
Skeid — Snøgg.
Kvik, Halden — Lyn, Oslo. 
Fredrikstad F. K. — Nydalen. 
Frigg — Lisleby.
.Lyn, Gjøvik — Gjøa. 
Skiold — Sarpsborg F. K. 
Djerv eller Voss mot Dra fu. 
Start — Grane. Arendal. 
Sif. — Viking.
Brann — Aarstad.
Rollon — Aalesund F. K. 
Nesset — Ranheim.
Freidig — Kvik, Trondheim.

Borg,
Urædd, Hans Helgescn, t

Thorleif Andersen, 
Eriksen. Odd, Leif 
Rolf Hoimberg, Odd 
Pers.

Reserver:
Hans Hansen,. Gimsøy,

Tidcmann Christensen, 
KTctMormannen Hardy Bjerc!

EJter Førs-seiereifs.
<5 —0 seier over Sande

fjords Ballklubb skriver 
Blad» bl. a.:

Grcssteppet var virkelig noe av det 
flotteste vi har seil, men dog virket 
det noe hårdt å spille på.

Kampen beviste først og fremst at 
Grenland ligger godt foran Vestfold 
når det gjelder fotball. Resultatet ble 
r.ok i det største laget, mon allikevel 
så ser vi Grenlandsklubbene legger 
j.pillet an på on helt annen og mere 
effektiv mate onn Vestfold?. Der spil
ler man ikke for å «spille», men for a 
score. Dessuten var Pors-laget f. eks. 
besjelet med en helt annen ånd, med 
en mere glød og energi enn Ballklub
bens lag tatt i sin helhet. Dertil kom
mer lagets kolossale kondisjon. Det 
.skal nemlig ikke så lite av sistnevnte 
til for å variere angrepene og holde 
den drepende farten for full damp

I gjennom to omganger.
Og «Vestfold» skriver hl. a.:
Noen spesiell grunn til at neder-i ' n ™ b E;' Pors h-^org b 5-0. (

Ved kretskampen på Pors’ stadion 
i går vant Pors b 5—0 over Borg b’. 
Pors fikk sine mål ved: Sven Edin (3) 
cg Olaf Amundsen (2).

Bsst på Pors-laget var Sven Edin 
og‘ Jacob Holtan.

Borg-lagcf var jevnt. Laget spillte 
med 10 mann hele annen omgang.

Dommer var Tiygvc Dahlgren, 
Urædd.

—M I 1 ------- --------

3» runde.

Poi^skal spille
opa

Ny publikumskamp

Norgesmesterskapet 1 
før kretslag.

Grenland skal møte 
Drammen og Omegij i 
Drammen.

Fotballforbundet har i går 
fastsatt kampene i 2. runde av 
Norgesmesterskapet for kretslag' 
således: ’
Drammen og Omegn — Grenland 

(Begge disse kretser hadde 
walk over i 1. runde).

Østfold - - Vestre Romerike.
Oslo — Øvre Buskerud. 
Vestfold mot vinneren av 

JanR — Glaamdal.
Rogaland — Vest Agder .
Bergen — Aker.
Sunnmøre — Nordmøre.
Trondheim — Nord Trøndelag.

Førstnevnte lag har hjemme
kamp. Runden spilles fk. søndag.

Forbundet Lar demiegang 
vært temmelig hård mot de tre 
gjenværende Grenlandslag og 
Snøgg.

Pors som er Grenlaaids ster
keste kort i rundene bør klare å | dalen, Moss, Skeid. Lyn (Oslo). 

Fredrikstad, Frigg, Lyn (Gjø
vik), Sarpsborg F. K., Drafn, 
Start. Viking. Brann, Aalesund
F. K.. Nesset og Freidig.

Corner.

1 Pors o.q 
(

• r
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9PORS b _____________ - -
Ved kret-skamp i Skien i går vant, 

Pors b 2 —0 over Skiens Ballklubb b. ! 
Del var Sven Edin og Olaf Amundsen i 
■som scoret ler Pors. Seiren burde I 

| vært større. |
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Lindstad best ' 
Erik Cårlsen

SfiHand mol Dram
men.

lertid : 
VeSelighet 
svaret ut 
sin 
fra 
enn
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2nen runde:
Djerv—Voss (ekstraomg.) 4—2
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var overlegent i

Olaf Skilbred: Morsom kamp. 
I Grenland vant påny på fart og 
Arnt Nilsen, Jeisen og 
hos oss. Onterbadken 
best hos Drammen.

T“” ----------

Pors guttelag i finalen j 
om kretsmesterskapet, i

Til finaieka.nipen mol Storm stil
ler Pors følgende guttelag fra mål 
og høyre: Bjørn Reinholt, Øivind Kri
stiansen. Rolf Skilbred, Leif Kjelk- 
vold. Sverre Halvorsen, Kristian Knud
sen, Per Boye, John Dørgc, Finn Steen, 
Trygve Kristiansen og Gunnar Bryn- 
julfsen.

Reserver: Karl Lind, Ivar Kristian
sen. Thor Svcnungscn og Sten Knud
sen.

VSEr diUBiBMejre cbbbb wenateé;
sknddfer«lÉg;SieieHi var ikke gwlL

f

EINAR GUNDERSEN, 
som scoret 1 mål.

hadde 3 storspillere 
- i mål, Jeisen som 

spillet « a 1 Center‘ Helt ut™er- 
WT V'b- Olaf Skilbred og 
w‘n.am Eriksen Då indre

har herlig 
S^breds piaserIng bUr

i sine tre 
og rutinert, 

og uerfaren, men 
Lærer han

II
2. runde i mesterskapet for 

kretslagene holdes i morgen. 
Grenland skal som bekjent møte 
Drammen på Marienlyst gress
bane.

Som nevnt i går er det kom
met to forfall på Grenlands-laget 
idet William Nilsen og Rolf 
Holmberg er skadet og ikke kan 
spille. !

Alf Mikkelsen, Pors, rykker j 
inn i løpe r rekken som indre ven- ’ 
stre, mens Hans Olsen, Borg, 
overtar centerbackplassen.

Laget reiser bortover i aften.
Drammens-laget stiller opp 

. etter programmet. Det er et 
sterkt og solid lag Grenland her; 
får mot seff. Etter hva det opp-:

1 lyses fra Drammenshold imøte
sees den første kamp mellom 
disse to.kretslag med usedvanlig 
stor interesse. ■? '

-•f;X
1

Sfc AJ
LINDSTAD, PORS, 

score! tre mål.

KRETSLAGS-SERIEN
Omkamp 1. runde: 

Glåmdal—Opland
; 2. runde:
Bergen—Aker 
Drammen og Omegn—Grenland 1—4 • 
Oslo—Øvre Buskerud 
Rogaland—Vest Agder 
Sunnmøre—Nordmøre

1 Trondheim—Nord Trøndelag 
(ekstraomganger) 

spilles senere 
spilles senere- 

4—0

Og
I

Grenlands-laget spilte med en seiersviije og en gnist 
som 'bare et godt klubblag kan prestere. — Patent 
forsvarsspill og vakre scoringer av Qreiiland,

Tidemar.n Christensen: Ba
nens beste Arnt Nilsen. Grenlandsla- 
gel spilte og vant. Indre høpre Mar
tin Olsen og Tangerud best på Dram- 
menslaget.

Karl Ski f j eld: Godt fornøyd, 
med vårt lag. Arnt Nilsen og Lind
stad best hos oss. Dranimenslaget spil
te æodt på baner., men hadde dårlig 
avslutninger. Best var Martin Olsen 
og Tangerud. Skuffet over Nordby.

*

Leif Lindstad: Det gikk bra i 
annen omgang da vi tok pusten fra 
Drammens! aget. Best hos oss var Arnt. 
Nilsen. Indre høyre Martin Olsen og 
ytre venstre Tangerud best på Dram- 
n.cnslaget.

Grenland 
™ed: Ar^t Nilsen 
half og Lindstad i 
ket ; - 
«gamle.» 
høire.

Air 
Mikkelsen og Skif jeld har vi nok' 
sett- bedre før; men gang på gang 
i annen omgang fikk man se lek- j 
re kombinasjoner og vekslinger, 
hvor også Lindstad deltok. Thor- 

- • I
X

Løperrekkens 
bestemann var Lindstad. Tross 
dyktig oppassing skapte han 
sjanser, skuddene hans var gode 
og velplaserte. William Eriksen

I Grenland stillet med stammen 
fra det krets!ag som slo Oslo i jubi-

i leumskampen i Skien, men savnet 
. sine to beste: c.h. William Nilsen og ;

Indre venstre (!) Rolf Holmberg. Fra| 
mål var det: Arnt Nilsen, Grane — , 
Harry Balchen, SB., Olaf Skilbred, ■ 
Pors — Jeisen Gundersen, Borg, Hans

•

'Olsen, Borg, H. Helgesen, Urædd — 
Torleif Andersen, Borg, William Erik- f < 
sen, Odd, Leif Lindstad, «Knabbe» i 
Mikkelsen og Skifjell, Pors.

G r e n la n d s lag 
start på ballen, 1 tacicnnger. 1 hode-- 
spill, i effektiv utnyttelse av vingene 
°K 1 mnkast, for ikke 4 snakke om 

demonstrert av i 
^lsen °g Lindstad.

.A.v. .backs
■nr Olaf skilbred deiwe ganet. 
,‘est. Han var helt suvey 
iagéris fire backs og- e-

En real seier fikk Grenland, på sitt 
friskere spill og sin større fart.

Målene: 30 min. Kaare Nilsen på 
Martin Olsens fremlegg. 34. Jeisens 
kjempeskudd. 39. Lindstad efter Mik- 

' gelsens forarbeide. Efter pause øket 
så Lindstad efter nydelig stikkball 
fra William Eriksen og på en lig
nende fra Jeisen gikk et langskudd; 
inn som Nordby ikke var klar over 
om han skulde møte eller bli stående. 
4—1.

Gullik Hagajorde var inkonsekvent] 
i sine avgjørelser når det gjaldt høit 
spill, men god og påpasselig ellers. 
Hans offsideavblåsninger var velgjø
rende klare — og blåst i rette øie- 
blikk.

C. Matheson.

Ibanv G°d hjelp hadde 
I • Skilbred er frisk 
Harry Balchen frisk r, 

klem p& ballen.
han storspil-

•U« Andersen 
t , - hvor imid-Lb>^tad brilUerte med en be_ 

aSOm braSte Drammenstor- 
Plass Kodt“erlng' Mikke'sen fylte 
OueU^
Ventet. R°aia Amundsen

- *

.v .

-k $

‘■•X
F.
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Borgs forslag.
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av banen
2—0. •■

Alf Martinsen om kampen.
Alf Martinsen (Lillestrøms'

kaptein): For opprevet kamp; skyldes’

L-fW.

!

de f fotblTiest^skaP^ 3. run- 
i-esulN^ ! blak e desave>rre det 
ren p r samthge tre gjenvæ- 
om ol 9ren,a!,ds>aS gikk neden- 

t e\med er kretsen ute» iæ- 
1 lesentanter i mesterskapet.

At Pors skulle bli slått av Alt 
; jH^ln,,Jens klubb på grusbanen 

Lillestrøm var det neppe noen 
bom for alvor regnet med her- 
borte i Grenland. Laget fikk i- 
nndlertid ikke spillet til å gå på 
den rette måten og det var tyde- 
hg å merke at spillerne hadde 
vanskelig for å finne seg tilrette 
på den tunge grusbane. Særlig 

ikuddsterke løper- 
form i går. Utfallet 

t oss dess- 
til å få se en 
herborte koni-

' ■ fikk 
ne niere

fra Mjøn- 
av lagene koniopp 
å dennegang. Gims- 

..... . _ ha all mulig honnør 
for sin innsats : ,Svpfs mestei-

; skap, 
at denne 
sterkere

ag

Pors
I Nybrolts referat fra kampen mel-i 

lom Larvik Turp — Pors hvor Lar- 
viksklubben vant -1—2 heter det bl. a.:

«Det var cn god kamp hvor den: 
l.o^to seiret. På gjestenes lag måtte| 
en merke seg målmannen (Steen) som 
var utmerket, likeså foisvaret hadde • 
et flott spill. Del var sterk fart over

* kampen, den var blant de bedre.

for en stor .del banen. Resultatet bur
de Agert 2—3). Pors et jevnt lag.

• . Dommeren om kampen.
Dommeren Eugen II ansen: Mor- j 

scni kamp, men litt opprevet. Hadde 
ventet meg litt niere av Pors’ løper- 
rekke i annen halvtid. Resultatet for- 
tjent, men seiren burde vært med ett 
måls overvekt for Lillestrøm. Det var 
en sjenerende yjnd som trakk nivået 
langt ned hva spill angår.

Beks.

om Borgs fors| 
J På

Grenlandslagene er enig øm at det oij 
forandring til i serielrampm.

delte meninger 
sløyfe Norgesserien

går.
Hvem blir avdelings- 
mester i jiinior-klassen?
' Krelsstyret fastsatte i går .

• I

omkampen mellom Langesund I. ,
F. og Urædds juniors til søndag
1. september. Elter avtale mel
lom de to lag holdes kampen på 
Urædds stadion dennegang.

Omkampen mellom Pors jr. |
— Bccrg jr. holdes 3. september 
på Pors stadion.

Utfallet av .disse kampen er
I

■ av den største betydning for av- 
d e 1 in gs meste r sk apet.

♦

LYN SLO GJØA 3—2. jI
Ved kretskamp i Oslo i går| 

seiret Lyn 3—2 over Gjøa. Lyn '• 
leder dermed i serien med 6 pts. I 
etter 3 kamper.

♦

PORS MOT URÆDD 
IL SEPTEMBER.

Krelsstyret berammet i går 
den ntsatte kamp mellom U.rædd
— Pors til onsdag 11. september 
på Urædds stadion.

var klubbens s 
rekke ute av 
av denne kamp berøvet 
verre for sjansen ‘ 
virkelig storkamp 
niende søndag.1. divisjonslaget Gimsøy 
et knepent nederlag for si ne 
rutinerte motstandere 1 
dalen. Ingen av 
mot vanlig nivå ... øy skal dog ha all mulig - 

sin irmoe.ts i årets . Det er meget som tyder P- 
Skiensklubb vil 

tilbake neste iir.
ellet er der og det gJeldf2 
sakelig at spillerne tar tremnge 

alvorlig. ,, s varGranes nederlag P& ^“ for
ventet, mens Snøgg -^.for
holdsvis bra fra kampen mot ■ 
favoritten Skeid i Os,10: j noen 

Ellers bød runden ikke 1 
særlige overaskclser u ^rond-, 
digs nederlag for SQni | 
heim. Av de 14 K?nipf-ns Ul for 

j til er spilt slo mine tips 
; 12.s vedkommende.

> • . »

Det var 
o om a 

formannsmøtet i

. JS

Alf Martinsen, bestemann 
i Lillestrøms løperrekke.

i Kampen mellom
• Sportsklubb cg Pors cm retten til 
>4. runde hadde trukket 12—1300 
i tilskuere. Kampen ble ikke god 
hva spill angår, men det får nok 
grusbanen ta en stor del av skyl
den for. Den var meget bløt og 
dertil (ung å spille på. Reaultatet- 
var retferdig, kanskje et resul
tat på 2—1 eller 3—2 hadde pas
set bedre.

Pors’ lag har vanskelig for 
å spille pa grusbane nå. Pasnin
gene ble som regel for lange cg 
boye. Skvetten var heller ikke 
god a beregne. Det var likesom 

i klubben ikke fikk noe større til | .
å lykkes i denne kamp. Hadde 
kampen gått på grass tror jeg at 
seiren vilde gått til Pers. Mål
mannen, Solstad, hadde lite å 
bestille. Målene kunde han ikke * 
ta. Det annet var han kanskje ? 

: litt uheldig med ved at han mi- 1 
stet ballen. Backene spilte jevnt 
og godt, hal f rekken og løperrek- 
ken fikk ikke spillet til å-gli. Det 
bie ikke det spill og de skudd 
som vi er \-ant til fra den kant.
De beste var Erling Olsen og 
Karl Skifjeld.

Lillestrøms lag var et jevnt 
og godt lag med sympatiske spil
lere, men jeg tror ikke at klub
ben kummer stort høyere i run
dene når kampen skal gå på

• ‘ ‘-i

Lillestrøm slo Pors 2-0.
■ ■ ■ N ■ ■ ■' ■■ " 1 1

Hård rundekamp på tung grusbane.- 
Pors’ løperrekke skuffet denne gang.

grass, det var spillerne også selv 
klar over. Laget hadde et meget 
grirt forsvar med høyre back som 
■den beste. Centerhalfen var 
best i sin rekke. 1 løperrekken 
var Alf Martinsen den beste om 
enn kanskje litt for egoistisk. 
Dommeren Eugen Hansen fra 
Frcdcnsborg var meget god. Men 
enkelte offsideavgjørelser kan 
diskuteres.

Litt orj kampen.
Pors vant målvalget og valg

te å spille med solen i ryggen. 
Det blåste en kraftig vind som 
influerte sterkt på spillet. Lille
strøm kommer først i gang, men 

i -iin +iT(m Pci’s’ forvar rider stormen av. Liiiesupm scorer etter 7 minut
ter ved indre venstre etter at Sol
stad hadde halvklarel et skudd. 
Spillet gåi’ nå opp og ned helt 
til at Lillestrøm har en farlig 
sjangse, mens Solstad er ute i 
feltet, men Olav Karlsen redder 
på målstreken. Pors har flere go
de sjangser, men løperne er alt i 
for avventende. Pors har dertil ■ 
en god periode, hvor de oppnår 
mål ved Tidemand, men det ble 
desverre annulert for offside. — 
Omgangen går ut med 1—0 for 
Lillestrøm. ■ •

Annen omgang ble cn tro ko
pi av første. Pors spiller bra en 
god del av tiden og hadde de 
klart å utlignet da, så spørs det ■ 
hverdan det hadde gått. Sjan
sen har begge lag, men skuddene 

■ er dårlige. Lillestixnn oppnår mål 
i det 30. minutt idet Solstad har 
kastet seg og redder flott et 
skudd, men han mister desveire 
ballen og ytre venstre har bare 
å sette benet på ballen. Kampen 
blir nå meget tammere og tiden 
går ut med at. Lillestrøm kan gå 
av banen som seierhewe med

(

>
>
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Tre formenn uttaler seg om sammenslutningen.
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Vi har plass og oppgaver 
nok for nye medlemmer, 
sier Teksten.

4

I

I
I

Sundjordet bør også sam
mens luttes med f. eks. 
Urædd.

i
Det bør bare være to 
storklubber i Porsgrunn, 
mener Jens Nielsen.

Delte meninger om det, — men A.I.F.-laga 
er-velkomne både i Pors og Urædd.

en 
mellom i i pe

. I.L.? |

uttag- 
fotball-I

-

—-w -

for. Vel, det er blitt et forbund, og 
vi har da ikke noe annet å gjøre’ 
enn å fortsette arbeidet der for å 
få idretten ut til massene. Med om
syn til en eventuell sammenslut
ning mellom Knardalstrand og Pors 
så finner jeg det helt naturlig 
ihvertfall for ski og fotballens ved
kommende. Vi har jo hele tia her 
nede vært hemmet av mangelen på 
fotballbane og skibakke og medlem
mene må jeg rose for deres forstå
else av de mange vansker forenin
gen har hatt å kjempe med. I

— Du kan altså ikke tenke deg) 
en hel sammenslutning med Pors?

— Nei, såvidt jeg har skjønt,på 
medlemmene er det planer om å 
fortsette ihvertfall med nettball- 
sporten. Knardalstrand har jo som 
kjent et av kretsens beste damelag 
i den idretten og det vil også bli 
dannet et herrelag. En tror ikke at,

?I
»

l

— Jeg er sjølsagt svært fornøyd i 
med at en allerede nå har nådd så i 
langt at en kun har et forbund her ? 
i landet, så en sammen kan ta fatt 
på de mangeog store oppgaver 
en fremme av idrettslivets ■'

forbund fører med seg at det blir 
alt for mange lag i det nye forbun
det. Det blir derfor arbeidet over 
hele landet med å slå sammen de lag 
som naturlig sogner til hverandre. 
Vi antydet i går her i avisa de mu
ligheter som burde komme på tale, 
når det dreier seg om samling av 
idretten i Porsgrunn. Vi har etter
på hatt samtaler med formennene i 
Knardalstrand A. I. Pors og 
Urædds Ballklubb om disse sakene, 
og en vil se at det kan skapes man
ge muligheter for et nytt og rikere 
idrettsliv i byen.

1 strand for 
Pors har som 
fi. tn. imot nye

storklubber I

som * 
trivsel i 

er. Med de to forbund og mange lag * 
på de enkelte steder, har det sjøl- • 
sagt ikke vært mulig å undgå inn
byrdes konkurranser til skade for 
alle parter. Nå derimot gleder jeg 
meg til at vi sammen kan ta fatt på 
løsningen av de mange oppgaver, 
sier Halvor Teksten, formann i Pors 
hovedforening.

— Hvordan stiller du deg til 
eventuell sammenslutning 
Pors og Knardalstrand A. ~ *

— Jeg leste nettopp i dagr 'V. A.s 
forslag og jeg vil med en gang søke 
å komme i kontakt med Knardal-

å få drøftet spørsmålet. I 
du vet god plans tfl D 

medlemmer og det er I

I Vi nevnte bl.
1 slutning av 7
Urædd burde ' __
demester Jens Nielsen,

< — —

Kretslaget mot Skiens bylag 
på Stadion i kveld.

Støtt opp om arrangementet.
Det er altså i kveld den store kam

pen mellom Kretslaget og Skiens by- 
lag skal foregå på Odds stadion. Det 
vil bli ganske Interessant å få måle 
krctslagets styrke i forhold til Skiens 
bylag og det vil sjølsagt bli en passe 
treningskamp for kretslaget før semi
finalen på Bislet søndag. Kretslaget 
blir som det har vært tidligere med 
alle kjente på plass og på Skiens by
lag stiller Lillefjære, Storm opp som 
vinghalf istedet for Holmberg* og Bir
ger Johansen i stedet for Holmene. 
«Hele» Skien bør gå for å se denne 
kampen i kveld da det foruten den 
sportslige interesse også er viet et 
annet godt formål. Hele inntekten går 
nemlig til Central foren Ingen for hjel-

arbeidet 1 Skien.

En ting skal beholdes og 
det er den gode klubbånd 
som hersker innen Pors.

®!@t wsw® ®

f

--------—~ J " ™

Alle Grenlandslag og Snø 
ble slått ut

NOrges/nesteI^y^h

Samlinga av all norsk idrett i et | side av brua. Av den grurm vil jeg 
også forsøke å komme i forbindelse 
med Sundjordet for om mulig å 
komme til en enighet også med det
te lag. Det mest ideelle for Pors
grunn ville sjølsagt være om det ba
re kunne ha blitt en storklubb. En 
kan f. eks. ta en som Fredrikstad, 
hvor det bare er en klubb, og se 
hvilken posisjon den har holdt gjen
nom alle år. Det går sjølsagt ikke 
her i Porsgrunn, da det ligger for 
store verdier både i stadioner og 
skibakker på begge sider. Mitt øn
ske er ihvertfall, sier Nielsen til 
slutt, at en så snart som mulig kan 
komme til en ordning med virkelig 
samling også her i kretsen. Kretslaget mot Skiens 

Bylag.
Etler anmodning av 

ningskomi teen vedtok 
kretsens styre i går å holde en 
treningskamp for kretslaget på j , 
Odds Stadion tirsdag 24. septeni- 
ber. Motstander blir Skiens by
lag utenom de representanter der 
deltaj- på kretslaget.

Eventuelt overskudd av kam
pen tilfaller Centralutvalget for 
hjelpearbeidet i Skien.

• 1 •

Ingen særlige overraskelser utenom Pors’ nederlag 
på Lillestrøm.

a. at en sammen- 
Porsgrunns A. I. L. og 
j være naturlig, og ba-

t som er for
mann i Urædds Ballklubb, er straks 
enig i dette.

" kan ikke si annet, sier
han, enn åt det tiltaler meg meget å 
få en sammenslutning, nå det bare 
blir et forbund. Jeg for min del vil 
gjøre alt for at denne saka kan 
komme i hurtig gjenge så samlinga 
kan bli en realitet om kort tid.

Hvor mange klubber mener du 
det er plass for i Porsgrunn ?

Etter min oppfatning av for- ] 
holda så bør det ikke være mer enn 
o klubber i Porsgrunn, en på hver

-r-* 9 - v —•* ■« i ■ ■ i

J
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Kampene g ““ 
cupmcsterskapet er minst like stor

l 
f

mot Nydalen med sin 8—1- 
omgang, og av disse 7 målene

1— 6 
8—1 
3—1
2— 0 
7—1
3— 0 
1—2/ 

1—2 
3—2

CHRISTENSEN, 
kretslagets jtre

ellet i orden, 
grunn også så å 
Borgs banehalvdel.

tidemann
Pors’ og 
høyre.

Pors og Urædds 
møte i morgen.

3—1 
spilles idag

Pors ledelsen 
G un n a r B ry n j u If son 

(straffespark), 
å kom dessverre tre nye Storm- 

siste minutter. Et par

1 
på ny Urædd og ' 

Storm som skal møtes i finalen. Disse 
to lag møttes også i sluttkampen i vår

. sett efter opskriften 
blir også fyldig repre- 

— to av
og

I

Nesset-—Ranheim 
Storm ble kretsmester Kvik—Freidig 

i gtttteklassen.
SLO PORS 4—2.

URÆDD OG STORM TIL 
JUNIOR FIN A LEN

Avdelingen er nå ferdigspillt 
det ble som ventet Urædd som ble best 
på grunn av sin solide målaverasje. 
Urædd 5 k. 8 pts. (23—2) 
Pors 5 k. 8 pts. (1G—6) 
Borg 5 k. G pts. (4—7) 
Langesund 5 L. 4 pts. (5—12) 
Sandjordet 5 k. 2 pts. (7—14) 
B.O.I.F. 5 k. 2 pts. (2—16).

Det blir således

Djerv—Drafn
Førstnevnte lag har spilt 

hjemme. . —

Og

I serien. Storm vant da 2—0.
Urædd få revansje nå?

Kretsstyrct har forøvrig bestemt 
at et eventuelt overskudd ved junior- 
finalen skal tilfalle en av Storms ju- 
nior-spillere — Finn Evensen — som 
pådro seg henbrucld i sluttkampen i 
vår og siden har vært arbeidsudyktig.

seier. Det merkelige • ‘ “
kom igjen hele 5 på Knut Brynildsen

var stort sett udmerket besøkt, og det er tydelig „t interessen for
...fcre. z ---- ’ som noson gang tidligere.

Kvik—Lyn, Oslo 
Fredrikstad—Nydalen 
Moss—Grane, Skien 
Lillestrøm—Pors 
Frigg—Lisleby 
Skeid—Snøgg 
Skiold—Sarpsborg 
Cimsøy—Mjøndalen 
Lyn, Gjøvik—Gjøa 
Start—Grane, Arendal 1—0 
Viking—Sif 
Brann—Årstad 
Rollon—Ålesund

spilles tirsdag 
2—0 
7—3 
2—3i morgen.

Som annonsen viser møtes 
Pors og Urædd i den siste kamp i 
kretsens jubileumsserie i morgen 
på Urædds stadion.

Pors stiller med sitt f. t. ster
keste lag fra mål og høyre: T. 
Solstad, Olav Karlsen, Olav Skil- 
bred, Frank Olsen, R. Asdal, Fr
iing Olsen — Andreas Skilhred, 
Landstad, Tidemann Christ-nsen, 
Alf Mikelsen og Karl Skiijeld.

Reserver: Paul Steen, W. 
Richter, Finn Olsen, Mathias 
Thorstensen og Jacob Holtan.

Det er ikke sikkert at Erling 
Olsen kan spille og i tilfelle ryk
ker antagelig Thorstensen inn på 
laget isiedet. Ellers or det gjort 
en endring i Idperrekken idet 
Lindstad skal være indre, A. Skil.-1 

ibred ytre høyre, mens T. Cliris- 
|lensen blir centerløper.

Urædd har ennå ikke laget sitt 
klart, men det er sannsynlig at 
William Nilsen blir med på sin' 
vanlige plass. Ellers blir forsva
ret det vanlige. I løperrekken del
tar Just Swensen, F. Arveson, H. 
Oksum, P. Oddbcrg og Victor; 
Nielsen. .

Pors stiller opp som klar fa-j 
Ivcritt i morgen.
I Dommer blir 
I Skien.a Ballklubb..

Pors’ protest på c-kampen mot 
Gimsøy ble godttat av kretssty- 
ret i går. Derved får Pors de to 

’ points, mens Gimsøy fikk en ad- 
' varsel for å ha benyttet ulovlige 
■ spillere.

Pors jr.-Borg jr. 5-0.
Ved kretskampen på Pors stadion 

i går vant Pors jr. 5—0 over Borg jr. 
Borg spillte hele kampen med bare 8 
mann, i det dommeren Tr. Arnesen, 
Urædd, nektet tre av spillerne å delte 
i kampen fordi de ikke hadde materi- 

. Kampen ble av den 
å si hele tiden ført på 
... Målmannen Hans 

Jacob Øv rum hadde da også meget å 
bestille. Han kom bra fra kampen, idet 
han ikke hadde sjanser til å avverge 
noen av målene. Hos Pors var Ame 
Kås Andresen og Sverre Halvorsen 
best.

Pors fikk sine mål ved Karl Richter 
(3), Trygve Kristiansen og Finn Steen

Hit.

A. Toll cf sen,

. • *■

Pokalkonkurranse mellom 
Pors, Urædd og Sundjordet.

Kretsen setter opp pokal. I 
Det var som kjent meninga tidliKe- ' 

rc at Porsgrunns-klubbene som deltok 
med spillere på bylaget mot Brevik 
skulle spille en serie seg imellom om 
den pokalen som de vant i bykampen. 
Kretsen mente imidlertid at pokalen 
var et trofe som en burde gjemme og 
den ble derfor innlemmet i kretsens 
arkiv. Kretsstyret vedtok å sitt mote 
tirsdag å sette opp en ny pokal mellom 
de 3 klubber Pors, Urædd og Sundjor
det. Det vil altså bli en liten intern po- i 
kalkonkurranse i høst.

Grenland uten lag 
næste omgang.

Lillestrøm slo Pors.
« OTBALLMESTERSKAPETS 3. runde igår gikk 'stort 

M og bød i hvert fall ikke på nogen sensasjoner. Oslo l I 
JL senterf i a 3 av de 4 gjenlevende lag vant sine kamper,

og Lyn, endog med store sifre. Gjoa derimot skuffet på Gjovlk
• —________ ——-------------------------------- 1

sentert i 4. runde, idet 3
dem, Frigg t
måtte se sig utslått av Lyn.

Runden gikk verst ut over Grenland, som mistet alle sine gjenværende 
3 klubber. De fleste hadde vel ventet at i hvert fal! Pors skulde gå videre, men 
Lillestrøm cr vanskelig å slå på hjemmebane og vant fortjent 2—0. Mjøn
dalen satte en stopper for scnsasjonslagct Gimsøys videre fremmarsj, men 
1. divisjonslaget bet godt fra sig.

Fredrikstad noterte sig for runderckord
■ " ‘ ’ • var at 7 av målene kom i 2.

s kappe!
og det

Ved finalekampen om kretsmester
skapet i gutteklassen i Skien i går 
vant Storm 4—2 over Pors etter at 
Pors hadde hatt ledelsen 2—1 til det 
gjenstod 10 minutter.

Storm scoret allerede i kampens 
første minutter. I begynnelsen av an- 
nc-n omgang overtok så 
v.-(i scoringer av 
og Sverre Halvorsen 
men så ___
mål i kampens 

*av disse burde dog vært avverget av 
Pors målmann.

På det kraftige Storm-lag var in
dre høyre Karl Evensen best. Han 
scoret tre av målene, mens Erling 
Mollestad scoret det 4.

Perserne var betydelig mindre enn 
sine’ motstandere, men de oppvartet 
med godt banespill. Her kom Sverre 
Halvorsen og Kristian Knudsen best 
fra kampen. John Dørge spilte godt 
sem venstre half i siste omgang.

Nils A. Nilson, Grane, var dom- 
jncr. _  int.
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Ellers havnet det et par skudd 
utenom. Sunnmøre-laget forsvar
te seg godt cg det var vanskelig 
å få skuddene fram for Grenland- 
løpernc. Thorleif Andersen hadde 
dog en stor sjanse men han skjøt 

; svakt fra kort hold. Et Sunnmøre 
JanoTen avvereret Arnt Nilsen ved

® Q ysemifinalen.

Jlt 
t

Bekkcfølgen ved seriens 
Borg 6 k. 11 pts. (19—6) 
Pors 6 k. 8 pts. (21—11) 
Qrlrl rt V " - ’

En forandring på 
kretslaget.

K r e tsens u 11 agn i ngskom i te
har i går tatt ut de to la.g som 

• — . • • •

issen.Dommeren Kjell Nilsen, Dram-' 
men, var god. Han benyttet seg, 
av diagonalsystemet, d.v.s. en lin-1 
jemann på hver banehalvdel. Det' 
var endel av tilskuerne som men
te at Grenlands første mål blei 
scoret fra offsideposisjon, men se / 
det var det umulig å avgjøre fra| 
vår plass.

I

i 1—1200 tilskuere, 
om lag 1100 kr. i entre. Regnvær 
søndag form, skremte nok vekk 
atskillige tilskuere. Pors får ut- 

■ betalt 500 kroner i regnværs icr-l 
sikring.

Pa grunn av permisjonsvan- 
skelighcter hadde samtlige G spil- 

jlere fra Aalesunds Fotballklubb! 
meldt forfall til denne kamp. —jgang var at tempoet ikke 
Sundmøre ble så representert a.\
9 spijlere Ira den annen Alesunds-j ne benyttet seg mere av lange 

passninger. Det g.
■ spillerne tar treningen alvorlig i

■ de nærmeste 14 dager for at for- 
Grenlands-laget tek ledelsen men kan være best mulig til semi-

allerede pa sitt første angrep et-1 finalen. Da blir det sikkert- be ty
ter en kombinasjon Hans Olsenjdelig hårdere motstand å få. 
Alf Mikkel jen, 
reren Karl Skifjeld. Så kom Sunn- lige hatt noen 
møre-lagct godt i gang. Arnt Nil- til a spille på glatt- gressbane. — 
sen reddfet et par ganger, ved Gjestene 
den ene leilighet var det forresten)kraftige otr 
Olaf Skiibred som avverget sco
ringen iddt han fikk spilt baiien svar : 
ut på banen igjen i siste øyeblikk, terbacken 0. Pettersen i spissen.;'

Målmannen hadde flere gode red-i 
ninger, men han hadde også hel-! 
let med seg ved flere anledninger.; 
Av løperne var høyresiden ster
kest. Det var synd at laget måtte; 
undvære Aalesunds F. K. beste 
folk med målmannen Skarbøvik i 

Iangrep avverget Arnt Nilsen ved spissen. . ............  (
lå løpe langt ut på banen. Så var 
det Grenlands tur for alvor. Lind-

' stad, Alf Mikkelsen og Skifjeld 
har gode skudd, men først i slut
ten av omgangen lykkes det for 
Lindstad å øke til 2—0 etter et 
angrep på høyresiden.

Annen omgang var Grenlands 
hoie tiden kun avbrutt av noen 
spredte angrep fra motparten. 
Lindstad scoret det 3. mal i det 
12. minutt. Karl Skifjeld var me
ster for det 4. med et godt skudd 
i hjørnet, mens Einar Gundersen 
avsluttet scoringene 

(nonskudd fra 20— 
, Gjestene hadde 2 -3 
'ser, men det var 
skuddene.

net en knapp seier. Per Oddberg 
hadde et stolpeskudd fra kort 
hold og et par skudd like utenom 
. Klubben har spillt uavgjort i 4 
av sine 6 kamper i jubileumssc- 
rien i høst.

Hos Urædd var det indre for
svar bra. Målmannen Førlie var 
sikker og han kan ikke lastes for 
noen av målene. Rolv Iversen var 
best av backs. Finn Hansen var 
meget energisk. William Nilsen 
savnet trening, men han viste på 
ny at han er en vanskelig mann å 
slippe forbi. Nilsen følte seg øy
ensynlig ikke sikker på benet, for 
han la- aldri noen større kraft i 
utsparkene. Ivar Olsen var en av 
lagets beste folk. Han spiller med 
on u oppsi i tel ig vilje og var stadig 
på farten. Junioren Lykka slapp 
også bra fra sin første A-kamp. 
Av løperne var de to indrevings 
Arvesen og Oddberg de beste. 
Sørlie følte seg øyensynlig ikke 
hjemme på sin nye plass, men 
han forsøkte ihvertfall å gjøre 
det best mulige ut av situasjon
ene.

Pors’ forsvar virket usikkert 
i går. Det var på ny Olav Skiibred 
som var iagets bestemann. Olav 
Karlsen var god i første omgang, 
men i annen slapp han sin- mann 
for langt fra seg. Såvel Solstad 
som Asdal var ikke i sin beste 
form. Frank Olsen var bcs!t half, 
Reserven Thorstensen har sto
re betingelser for å bli en meget 
habil halfback. Løperrekken im
ponerte ikke. Lindstad var svært 
energisk ute på banen, men hvor 
ble det av skuddene? Venstre
siden Skifjeld og Mikkelsen var 
de som slapp best fra kampen.

Dommeren A. Toljefsen, Ski- 
ens Ballklubb, hadde en lett opp- 

kom forholdsvis

uten å imponere. ;
: dessverre spillt for lite på dem.j . 
11 indstad i center ble passet ek- 
Istra godt på, men han fikk dog|

I Urædd hadde
’ målsjanse.
;dette tilfelle slutten av kampen. 
(Det hadde således ikke vært noe 

på om laget hadde vun-

Grenlands seier var det intet 
å si på men det- er avgjort at la
get har ytet bedre innsats i sine 
kamper mot Oslo og Drammen. 
Det var i første rekke Einar Gun
dersen som satte sitt preg pa la
get. Han var avgjort kampens 
beste spiller med en veldig ak
sjonsradius og dertil usedvanligi 
rask i starten pa ballen. Ellers 
kom do tre backs Olav Skiibred, 
Hans Olsen og Balchen godt fra 
kampen. Arnt Nilsen i buret ble 
ikke satt på noen vanskelige prø
ver. Hans Helgesen virket treg og 
a-l-t for avventende i går. I ipper- 
rekken var ’
og Mikkelsen best, men —

*

♦

En uttalelse av formannen
i Sunmuorc Fotballkrets, 
Martin Bjørseth:

— Skriv at vi er meget godt for- 
nøyd med vårt opphold i Porsgrunn.

i omgåes. Gren- 
med sin fart,

■ med Einar 
strålende nr. 1.
vår beste mål-l 

med i dag kunne n il<ke nektet 
Vi har god tro pa 

kommende tkamp. Pa : 
målmannen Fannemel 
Banen var helt >3>per- 

at vårt lag er bare takk
nemlig og gleder seg over å få kunne 
spille på sånn flott bane.

I 

Sunnmøre-laget reiste direkte hjem i 
etter kampen i Porsgrunn i går. Detl 

: venstresiden Skifjeld I ble således ingen kamp pa Kongsberg 
•«>-> mon det ble ’ |

[Jrædd og Pors delte points
I _ !!■ 1 .. ..................... - I ■ I » ' ■ IITIIIBIIIIH K -j

i Spilte uavgjort 2-2.
Den sisfe kamp i kretsens ju- 

bileumsseric ble holdt på Urædds 
4adion i går mellom Urædd og 

-Pors. Det var 3—100 tilskuere.
• Kampen sluttet uavgjort 2—2. 
i p,ors fikk således ikke revansje 
for de to nederlag fidligere i år.

Da de to lag kom på banen vi- 
r at man savnet flere

: spillere. Pors spil- 
nied Mathias Thorsten- 

gidehalf istedenfor Er
ling Olsen, mens 
var reserve _ _ _
Ellers hadde Alf Mikkelsen 
Karl Skifjeld byttet plasser.

Pa Urædd-laget savnet
Hans Helgesen og Herman 
sum, Finn Hansen rykket inn
som høyre back, mens Kåre Sør
lie ble flyttet fram til senterlø- 
per-plassen. Junioren Henrik 
Lykka var sidehalf.

Kretslagels løperrekke.
har mottatt følgende innlegg:

Ba kretslagets løperrekke i sønda-- 
Keiis kamp ikke vårtet opp med den' 
gnist vi hadde ventet, s.kal vi ta oss 

fr'het å komme med et^forslag pm • 
a sette Tidemann Christensen, Poi*s, 
P^hpyrevmgen. Han er absolutt kret- 

I . mann pa sin plass. Så gåv 
| kretslagets løperrekke.I neste match blir slik fra høyre: Tide- 
maim Christensen, William. Eriksen', 
^ay stad, Alf Mikkelsen og K. Ski- 
f .leid. h

Som. man vil se annetsteds i bla
det har kretses uttagnigskomite alle- . 
rede gjort den forandring på laget som 
innsenderen foreslår. Tidemann Chri
stensen skal således spille ytre høyre 
ved treningskampen i Skien tirsdag.

med et ka-l
25 meters hold.l 

gode sjan-
ikke noeu tutt i I Kjekke meiuiesker å 

landslaget imponerte oss 
et godt lag på alle plasser 
Gundersen som en 
Selv ojn vi hadde hatt
mann
Grenlantl seier. 
Grenland i den 
vårt lag var 
bestemann, 
lig og nevn.

1 skal møtes på Oddb stadion tii*s-
■ dag. Kretslaget får den samme 
oppstilling som'tidligere undtatt 

I ytre hpyre. Her rykker Tide-. 
(mann Christensen. Pors, inn i 
, stedet fea* Th. Andersen. ’•

Som reserver er uttatt: Olav 
Førlie, Urædd, Kåre Sørlie. 
Urædd, Hanald Karlsen. Skiens 
B. K., Finn Arvesen, Urædd og 
Th. Andersen, Borg.

Hva Skiens-lagct angår er 
det verd å merke seg at Rolf 
Holmberg er satt opp. Det betyr 
vel at hån blir å finne på krets- 

| laget også ved semifinalen.
i Skiens-lagets 11 blir: B. Hol
mene, Skiens B. K., D. Simon
sen, Grane, R. Eivindson, Grane, 
— II. Århus, Odd, Hans Hansen,

| Gimsøy, R. Holmberg. Odd (kap-
1 tein), Odd Haraldsen, Gimsøy, 
I W. .Anderson, Gimsøy, Ivar Ha
raldsen, Odd, Johan Johnsen,

1 Gimsøy og E. Kasnes, Grane.

Det var ingen god kamp en 
i ble vidne til. særlig var lagene 
for tamme i avslutningene foian 
målet. Leif Lindstad scoret kam
pens første mål fra 16 meters 
hold med et skudd helt oppe i vm- 
kelen. Senere i omgangen ble 
Sørlie stoppet ulovlig av Hero 

'forsvarere innenfor 16-meteicn. 
1 Dommeren dikterte straffespai k 
• og dette satte Sørlie selv i net- 
'itet. Solstad var borti ballen med 
i hendene, men han klarte ikke a 
stoppe den.

1 begynnelsen av annen om
gang halvklante Førlie i Urædd- 
buret et brennhårdt skudd fra 
Alf Mikkelsen. Tidemann Chris
tensen var kvikt framme og put
tet returballen i nettet. Stillingen 
var uforandret til et kvarter før 
slutt. Pors’ målmann slo til ballen 
med hånden utenfor 16 meterfel- 
tet. Frisparket ekspederte Sør- 

) lie kontant i nettet og dermed ble 
det. Ellers er det å tilføye at Pors 
måtte spille med 10 mann de -sis
te 10 minutter da halfen Thor
stensen måtte gå ut pa grunn av 

I kneskade.

Slo Simnmdre 
t

Ved kvartfinalen i Norgesme
sterskapet for krehlag på P.?yS' 
stadion i går var det frammøtt 
1I~—1-00 tilskuere, som betalte Hyret av endel hårde skudd. Wil-j 

iiam Eriksen overdrev samspil-1 
let med sin ytre-løper. Såvel Erik 
sen som Einar Gundersen bujjlcl 

■ spillt flere baller til venstresicæn. l 
Th. Andersen på ytre var tilbøye
lig til å drible for meget og over- I 
leggene var heller ikke bra. Fei- 

pen ved Grenlands-laget denne-;. 
• /v/S rv w • *■ 4- ** 4. - 1 _ 1 - 1* |

I hardt nek cg videre burde spiller- 

klubb Rollon c-g to fra førstedivi- passninger. Det gjelder nå at 
sjonslaget Ørsta, høyre back og'spillerne tar treningen alvorlig i 
centerløperen. ' de nærmeste 14 dager for at for

tok ledelsen men kan være best mulig til semi- 
I  1  _• 1 1 • - *1 f » 1 »

Hans Olsenjdelig hårdere motstand å få. 
Lindstad cg sco-| Sunnmøre-laget har ikke tid-i 

større anledning! « a» J

var gjennomgående/ 
........hårdtspillende fclk.j 

1 Lagets beste var det indre for-;
■ med backen Sæther cg cen- ■ 

!— — . . • •

uiteaa hadde utvilsomt flere 
målsjanser enn Pors, spesielt var 

r» _ ii

Det hadd. 
større å si
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Thiedemann Christensen med 
som y. h. på kretslaget.

Ellers ingen endringer.
Kretsens u. k. tok tirsdag ut spillerne 

som skal møte Oslo i semifinalen søn
dag. Det ble som ventet ikke noen 
særlig endring på laget fra kampen 
mot Sunnmøre idet det er bare y. h. 
Th. Andersen som er skiftet ut. Tiede- , 
man Christensen skal spille her og vi ■ 
er viss på at det vil bety en vesentlig 
forsterkning for løperrekkens effekti
vitet.

Laget ser da slik ut: Amt Nilsen, H. 
Balchen, Olaf Skilbred, Einar Gunder
sen, Hans Olsen, Hans Helgesen, Tie- ; 
demann Christensen, William Eriksen, ■ 
Leif Lindstad, Alf Mikkelsen og Karl 
Skifjeld. Reserver er: O. Førlie,

I Urædd, Dagfinn Simonsen, 
Nilsen og Th. Andersen.

| Kretsstyrets formann Hardy Bjer- 

• konsen fra u. k. følger med som ledere.
falt for 
med på
Itrening foran et 
eldre spillere som i lan 
jvært «ute av det».
! Det sier seg selv, at de skal 
iia være med når de har under-
«■■I -------------------- w 

Porsgrunn 23. september.
S. H. P.

Og
kastet seg en hel '.sesongs tre
ning cg d enn ed også har fortalt 
laglederne, at de gjerne vil væ
re med, men de ødelegger en jevn 
utvikling av et lags spillestyrke 
dersom de rykker inn noen uker 
og forsvinner i gjen».

Videre: «Gamle koster feier 
bedre enn nye, men de må trim
mes dobbelt så hårdt og de må 
ikke oppta plassen for nye koster 
som ligger bak og presser på».

Dette at Jørgen Juve kan 
■skrive slikt i sin dagbok nå, vi
ser bare at han i Grenlandsfoi- 
ballen ikke er helt orientert, el
ler at han har overvurdert inter- 
esen hos de gamle spillere l°n 
sin klubb og fotball i det hele.

Vi har mottatt dette:
For de som kan -huske mitt 

svar på Juves inserat om «Gam
le koster» tidligere i høst, kan 
det være av interesse a plukke ut 
noen linjer av Juves dagbok i 
Tidens Tegn av 21. september. 
Han skriver:

«Ser en litt på situasjonen 
• foran 5. runde i fotballcupen, 
' slår det en at en del av lagleder
ne har tydd til foranstaltninger, 

•, som ikke er så godt motivert. 
IDet har hendt mange ganger før 
(i norsk fotball at laglederen har 

fristelsen til å lokke 
en avsluttende hektisk 

viktig oppgjør 
g tid har

Larvik Turn jr.— 
!Pors jr. 1 - 0.

Etter en jevn kamp på Lovisenlun<| 
gressbane i Larvik i går vant Larvik 
Tunis juniors 1—0 over Pors ir. Et 

• I

uavgjort resultat hadde gitt et bedre 
.. uttrykk for kaninen. Larvik fikk sitt; * 
I seiersmål fra en meters hold i kam- 
• pens siste minutter.

Best hos Pors var målmannen Olav 
Halvorsen (banens beste), og Karl 
Richter. Hos Larvik var målmannen. 
Haupstad bestemann.

I M

gamle

Semifinalen Oslo—Grenland.
• • * •. } 

Tidemann Christensen, Pors, ytre høyre 
ellers ingen endringer.

Som ventet har i 
komiteen ikke funnet 
å gjøre noen større 
ger på laget foran semifinale
kampen. Det ble bare en ny 
mmm på laget idet Tidemann. 
Christensen kom mod som ytre 
høyre — ellers er laget uforan
dret fra de foregåcndle kamper 
i denne, turnering. Pors har så
ledes neie 5 mann med på laget 
søndag, Borg 2, Urædd, Grane, 
Odd og Skiens B. K. en hver.

Treningskampen i Skien i 
går lover ikke godt, men en skal 
huske på at laget ved flere lei
ligheter tidligere har vist at 
det har slagkraften i orden og 
-samtlige 11 vil nek gjøre sitt 
ytterste for å sikre seg finale- 
retten og dermed snyte Oslo for 
den revansje som man håper på 
i hovedstaden.

J< r e t som s ut t a gn i n g skom i te 
holdt møte i Skien i går etter 
treningskampen og ut tok følgen
de lag til semifinalen i (krets- 
lagsti.irneringen mot Oslo på 
Bislet førstk. søndag:

Arnt Nilsen, Grane, 
Balchen, Skiens B. K., Olav Skil
bred. Pors — Einar Gundersen, 
Borg, Hans Olsen, Borg, Hans 
Helgesen, Urædd' — Tidemann 
Christensen, Pors, William Erik
sen, Odd (kaptein), Leif Lind- 
slad, Pors. Alf Mikkelsen. Pors 
cg Karl Skifjeld, Pors.

Reserver: Olav Førli, Urædd. 
(Birger Holmene. Skiens Ball- 

I klubb, har meldt forfall), 
Dagfinn Simonsen, Grane, Wil
liam Nilsen, Urædd og Thorleif 
Andersen, Borg.

i Ledere blir krets formannen 
' Bjercke, Olav Gulliksen og Hå- 
1 *

kon Håkonsen.

Grenland krelslag—Skiens bylag 3-0.
Lindstad scoret alle mål.

Det var : _
på Odds stadior tirsdag som vi hadde 
ventet. En slik kamp og et slikt for
mål hadde fortjent mere enn de omlag 
600 som var tilstede. Nå ble det ikke 
mer enn omlag 300 kr.i brutto så net
toen blir ikke stor. Odds stadion var 
ikke i noen god forfatning. Grasteppet 
var humplet og sleipt så det innvirket 
nok en del på spillet.

Skiens ungdomskorps gikk i parade 
fn. byen og opp til banen med en ha
le av publikum etter seg. Laga kom 
på banen og det viste seg at Amt Nil
sen og Karl Skifjeld manglet på krets- 
laget. I deres sted spilte Olaf Førli og 
•

manglet Eivindson og Harald Århus | Også Harald Århus

Kampen er ikke mer enn
Kampen ble spilt i 2X30 min. og det I gammel for Knabbe legger en 

var tydelig å merke at kretslaget ball til Lindstad som går pent gjen- 
hadde fått beskjed om å spare seg. De nom og scorer. I det 10. min. går Jei- 
«faste» på laget fikk imidlertid godt sen opp, gir til Lindstad som skyter, 
høve til å vise at de fortsatt vil behol- Ballen treffer i stolpen, skvetter rett i t 
de sine plasser. Olaf Skilbred var igjen ryggen på keeper og i mål. 
best av backs og han satte Skiens høy- I 2. omgangs 8. min. scorer Lindstad 
reside helt ut av funksjon gjennom he- kretslagets 3. mål på overlegg fra W. 
le kampen. Backen var også god. Eriksen. Lindstad har også et flott 
Halfrekken er det heller igen grunn knallhårdt skudd i det 26. min. som 
til å endre. Den spilte godt igår. Jei- keeper redder flott. Så kommer Slei
sen for redusert maskin. Hans Olsen <^ns store sjanse. Balchen legger en 

• tok seg effektivt av Skiens cfv. Hans ball tilbake til målmannen som må 
Helgesen var også i trim og han spil- kaste seg etter ballen. Han glir på 
;te bedro enn på lenge. Lindstad Ucn sleipe banen og y. v. får tak i bal
er i praktform. Det var morsomt å se len. Han legger en ønskeball rett foran 

- hans smarte stikkballer og fremfor alt kretslagets mål som er tomt, men 
gode skudd. Det er å håpe at han Hans Olsen klarer av situasjonen, 
kommer til å vandre meget i sønda- I Grenland kretslag seiret altså for-

. gens semifinale, for han vil nok bli I tjent 3—0. • —1<TT
stillet under oppsikt. På venstresiden I 
manglet en Karl Skifjeld og dermed4 
det effektive spill som har preget Por- 
sertrioen. Magnussen passet likesom 
ikke inn i billedet og han kan sjølsagt 
ikke rempasere Skifjeld. William 
Eriksen hadde ingen heldig kamp.
Hans overlegg og stikkballer var ikke j 
som tidligere og samspillet med Tie-1 
demann neglisjerte han helt. En min- •

ikke det publikumsinnrykk | dre heldig kamp som imidlertid ikke 
' ' ’ betyr noe større, da man vet hvad han 

er god for. Tiedcmann derimot fikk j 
ikke høve til å vise seg noe særlig, I 
men han bør absolutt få være med ; 
mot Oslo. I

Skiens bylag hadde ingen særlige 1 
ting som en festet seg ved. Lagets lø- | 
perrekke fikk ikke noen ting i stand 
og de skuddene de hadde i mål kunne 
en telle på en hand. Skulle rioen nev
nes måtte det være i. h. og y. v. Hans 
Hansen kom bra fra kampen, skjønt 
han langt fra klarte å sette Lindstad 
ut av spill. Dagfinn Simonsen spilte 
meget godt som back og det var ikke 

Monrad Magnussen.' På Skiens bylag | mange ganger Magnussen slapp forbi.
■I jf * ‘ i leverte en god

spilte back og Yngvar Kjeldsen gikk I kamp, 
half. <• I T' _

gammel før Knabbe legger
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var, ^emand Christensen som ofte laget

a plasere seg. Ellers viste han gode alle Grenlanclslager, 
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bra og i løperrekken var det sær
lig ytre venstre Karl Skifjell, 
center Leif Lindstaxl og William.

i som leverte en god 
*■

Olaf Ski lb red.
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vay Tidemand Christensen som ofte laget— - -
sentcrhal- broket for Osloforsvaret. Lindstad si£ selv» en prestasjon

Olaf * senter har en vesentlig feil ved. sitt •
og.i spill. Istedenfor å gå med

' tar han en runde bakover. Det stop-

Olaf Skjelbred, 
Grenlands og kampens beste back.
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Leif Lindstad,
Grenlands centerforward, som scoret

2 av Grenlands mål* j
I

var sammen med. Skilbred Æo - *

Det v<-ir ca. 4000 
bislet i går da 
Opp i SQL 

h&g‘ 
I Ln det 
pang, 

i\e:

11» v 
Jiw.

r DE FIRE MÅL var ikke alle resul- 
tat av godt spill. Først i rekken kom 

I Lindstads direkte gjennemlegg i cen- 
. trum til William Eriksen (Grenlands

1 best høyresiden William Eriksen— beste) samt Lindstads frispilling av 

som blev utført 
; i ett trekk og gav posisjon, skudd og 

ballen, som resuitat (Grenlands 3dje). — 
— • — . • - - - —-r.> •• - • — — • i -

POSITIV innsats så man ellers av 
som f. eks. 

centerhalfen Hans Olsens elegante 
headinger, «Jeisen» Gundersens spike- 
lyst og drivende spill, den gamle tak
tikker William Eriksens forsiktighets- 
plasering i 2nen omgang og Leif 
Lindstads smarte og bevegelige spill 
på centerforwardplassen.

Grenland vant fortjent 3-1 over Oslo, mens Østfold 
vant 5-1 over Vestfold.

wEi tilskuere på |
Grenland stilte 

mifinalen mot Oslo by-
9 

med en
innfridde for- G ren land hadde de fleste og 

farligste sjanser etter en jevn 
første omgang. T annen omgang 
var det Grenland som førte an 
unntatt en periode på 10 minut
ter. hvor Oslo kjørte opn med 
voldsom fart og herunder inn
traff også den situaisjon som 
skaffet Oslo mål på straffespark.

Målene kom således: 19 min. 
Lindstads stikkball stormet Wil
liam Eriksen fram på or satte i 
Oslonettet. 42. min. 
Christen-sen scoret.

: 2. omgang: Oslo reduserte til
i?—1 på straffespark som Hans 
.Nordahl satte i nettet. Leif Lind-' 
istad scoret Grenlands 3. mål i 
slutten av kampen.

r Dommer var H 
Sarpsborg.

iW&Bfefefefe; :fei
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j spill. Istedenfor å 
»□ < -

j per framdriften og gir motparten tid 
Jeg likte1 til i/ ’ 

best den detal 
Skilbred 1 Hans 

emner vi I 
i 3-back-1 

jg ut I

| tacklingsrépresentan-iw 
fremfor noen annen var Grenlands 
venstre back Olaf Skjelbred. Etter' 
det spill han leverte Igår på Bislet 
er det bare å Innregistrere ham blandt 
Norges aller beste - Ja,. hVad slk- 
kerhet på ballen og påpasselighet i en-

■ h ve r situasjon angår ligger han stort'
I foran Øivind Holmsen. . ..

En spiller som Arnt Nilsen 1 
mål og en Olaf Skjelbred som ! 
venstre back har ikke mange 1 
likemenn 1 Norge idag. Skjel
bred er 24—25 år, men er alle
rede en forbedret 
«Nurven» Pedersen, 
landslagets hurtige back 
12—14 år tilbake.

K4.S. a *a» sz

A. E. skriver også:
— Tacklingsrepresentantcn frem

for noen annen var Grenlands venstre 
baek Olaf Skilbred. Etter det spill han 
Jeverte på Bislet er det båra å innre
gistrere ham blant Norges aller beste 
— ja, hva sikkerhet på ballen og på
passelighet i enhver situasjon an
går ligger han stort foran Øivind 
Ilohnsén.

Positiv innsats sa man ellers a\ 
alle ])å Grenlandslagct, som f. eks. cen- 
terhalfcn Hans Olsens elegante head- 
dingcr, «Jeisen» Guhdorseiis spillelyst 
og drivende spill, den gamle taktikker 
William Eriksens forsiktighetsplasc- 
ring i 2nen omgang og Leif Lindstads . 
smarte og bevegelige spill på center- 
fonvardplassen.

- * _=sr
Han må prøves. Videre var venstre 
back Olaf Skilbred fra Pors en vir-, 
kelig elegant baek, sikker i plaserin- j 
gen og i tacklingene og dertil meget j 
rask. I det hele tatt imponerte Gren-1 
land med sitt smidige tredjebackspill. 
Også lange Balcken som høyre back < 
kom pent fra matchen cg centerback 
Hans Olsen var virkelig en storspiller. 
Også hån må fram i lyset. Litt for 
treg kanskje med for stor rekkevidde! 
Ellers var nok center Lindstad den 
beste. Han har fått mere tyngde over 
seg, men er kvikk i oppfattelsen og i 
handling har en forfriskende snert 
i sine skudd. Også Einar Gundersen 
var bedre enn tidligere. Det. var mere 

plan og renere
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være sagt
Øi*enlaiid j

^'■"fjeeCT meget god l<a*P 

rced fa** ,

s; var stor for dc flestes ved- 
''^Olaf Skilbred' var lagets be- 

Ltemann og fikk ved srn kamp 
en bred plass i publikums hjerte. 
Overlegen sikker i plasering og 

■takling, rene og befriende ut
spill. Det var ikke stoit 
Bjørn Odvar skulle ha sagt her. 
Etter Skilbred var det nok Hans 
Olsen som. var den beste. Han 
hadde hele kampen i gjennom et 
godt tak på Oslos center Ras
mussen, idet det hovedsakelig 
spiltes høye baller ti1 Rasmussen 
og de ble et lett bytte for Hans 
Olsen ]>å gnnrn av hans gode ho
despill. Amt Nilsen var meget 
god i mål, mens vi har sett Bal

chen bedre, men frisk og iher
dig var han. og han ga aldri opp 
tross Sætrang var en vanskelig 
inann å finne ut av. Jeisen Gun
dersen fikk man først se utfolde

i slutten av kampen. Hans 
i ['lgesen spilte bedre enn i sine 
SblG damper og klarte den opp
gave som var pålagt ham, å re-

- Nondahl. I løperrekken 
venstresiden best. Skifjeld 

sin beste kamp 
med et aldeles

Jtepm. Alf Mikkelsen var me- 
stad ftvSu, enn tidl'Soi’e. Lind- vi i F lkke til det spillet som 
°?Så rmfeelde''' men Sa k'C kan

Ok^y5Pelis s»S£ct av 
kam hvor ferøl vandvet etter 
fc seg en^k» nad Sfekte a skaf- 

' manChrkt» k‘posis-|on' Tide- 
>',a?s Pi y£tø.korn bra fra si"

iS?1* svaW 
Dnln ’ m<?n ! 
fen Niel 

Fr"™hn^tad.
dat til

alt fere3selandslaget». ;
ff™" U‘ althan ° Vcnst,rebnckcn 
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fiM 0 s’“en var °heUIAkolsen Pi den 

bet X lCT “dce si opp.

H
*

i

Wnii
heller 
vi«gen. 

spillet

Miini 
aoiiw
Et»;

fclt »■ iSife Ml

■Bl
feWI

8



°g Sund-

nr.

fe

o

I

■i'

IT*

i 
. i 

fcf'

t

1 
i

idet he.: 
UøtvolJ

vil jeg
J de

riktig 
n

i!

o

1 ■

9

r1

på turen bortover: »" 
Urædd, Paul Steen. Pors

1 %

Lind- 
skygget omhyggelig og 

nye 
kan 
for 

skorter

—*——

var Olav | 
en meget god burvokter.' 

på 
og 

var 
en av 

beste kamper. Rolv I 
1 - •

■3

av laget vil 
er kommet

ri
;.|l

44 *

• frB. •*

dion i ga r mellom Urædd og Pors 
fant stod på en regntung og used
vanlig sleip grasmatte. Det var 
frammøtt over 300 betalende til
skuere. De to klubber stilte opp 
med flere endringer på lagene. 
Paul Steen voktet buret istedet- 
for Solstad, Finn Olsen var ven
stre half, Lindstad indre høyre 
og Ragnar Melby centerløper. El
lers var Pors-laget som vanlig. 

• Urædd. møtte med sitt ordi
nære forsvar, mens Victor Nilsen 
var trukket ned som sidehalf, 
da Hans Helgesen ikke var med. 
Lpperrekken var fra -høyre: Per 
Rcitvold, F. Arvesen, junior-sen- 
teren Reidar Fjeld,' P. Oddberg 
og Bjarne Stivimoen.

— ■ ■■ ■ ■ -

Ny og fortjent Urædd- 
seier over Poré.

j
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r
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ningen foran mål.
Hos Pors var Olav Skilbred 

suveren bestemann. Det spørs om 
det i det hele tatt er noen av lan
dets backs som går foran ham i 
øyeblikket. Olav Karlsen var 
energisk, men han burde passet 
bedre på sin mann. Paul Steen 
kan ikke lasf.es for målene. Han 
hadde flere gode redninger. Half- 

1 rekken er som nevnt foran lagets

Urædd ledet 3-0 allerede etter 14. min. 
og vant til slutt 4-2.

Pokalkampen på Urædds _sta- > legg til Stivimoen førte til
Det var et rent kanonskudd som 
føyk i nettet ute fra siden. Rei
dar Fjeld noterte seg for det 3. 
mål etter å ha driblet av flere 
mann. Ragnar Melby reduserte 
til 3—L med et godt skudd i hjør
net.

Samme mann var også mester 
for Pors annet mål etter ende! 
fram og tilbakespill foran Urædd- 
buret. Kampens siste mål laget 
Stivimoen etter at Reidar Fjeld 
og Finn Arvesen hadde gjort et 
godt forarbeide.

1 Pors gutter— 
t/

Storm gutter 2-1.
Ved en guttekamp på Pors Sta
ga r tok Pors gutter revansje 

. 'in, i det Ski- 
cns-laget ble slatt 2—1. Pors ledet 2 ■ 
•—0 ved pausen. Målene ble scoret av 
Finn Steen og Per Boye.

Pors spilte godt og vant fortjent.
Urædd laget en sensasjonell 

og overraskende start på kampen 
fur allerede etter 14 minutter lå 
ballen for 3. gang bak Steen i 
Pors-buret. Det sier seg selv at 
den gode åpning stimulerte 
Urædd-iaget betraktelig og hva 
bedre var er at forsvaret klarte 
å holde stillingen til det gjenstod 
noen sekunder av omgangen. Da 
lykkes det omsider for Pors å re
dusere til 3—1. Forinnen hadde 
Pors hatt et par hårde skudd i 
tverliggeren, mens Urædd på 
den annen side hadde et skudd 
i målstolpen som spratt tversover 
bur-åpningen og ut på banen 
igjen. Ellers kan det nevnes at 
begge lag hadde sine sjanser, 
men det star ikke til å nekte for 
ai. Urædd hadde de beste tilbud, 
da Pors-forsvaret øyensynlig 
hadde vanskelig for å finne fram 
til den rette takt overfor sine 
kjappe motspillere. For det annet 
overdrev Pors-løperne drib- 
lingene istedetfor å ta flere sjan
ser på langskudd.

Etler pausen hadde Pors noe 
mere av spillet, men først midt i 
omgangen lykkedes det å reduse
re forspranget til 3—2. I siste 
halvdel av omgangen var Urædd 
ofte temmelig nærgående ved 
Pors-buret. Herunder havnet 
ballen påny tre ganger i Pors-net- 
tet, men dommeren annulerte 
helt allright to av dem for off
side. Den ene av disse hadde 
forresten fortjent en bedre skjeb
ne idet Per Odberg driblet seg 
gjennom forsvaret og hadde sik
ret seg skudd-posisjon, da Røt- 
y°ld, som stod offside, snappet 
nallen fra ham og skjøt i nettet. 
Målene kom således:
-, Odber« åpnet scoringene 
v o i P st<>PPet et overlegg fra S eenU?C?atte baIlen ultnom 

ickkevidde. Odbergs ut-

oss få se en i 
storkamp i Porsgrun 
i høst.

Til Pors, Urædd 
jordets I. F.
Som fotball interessert' 

få komme med et forslag til 
tre Porsgrunnsklubber om å gå 
sammen og stille et bylag mot en 
av landets fremste toppklubber 
til en kamp i Porsgrunn i høst 
Som passende motstander vil jeg 
foreslå en av årets finalister 
Fredrikstad eller Skeid, eventuelt 
en av gårsdagens tapende semi- 
finalister Moss eller Sarpsborg.

La oss fu se at klubbene er 
enige om å lage en sådan avslut
ning på sesongen, for den fotball 
som vi har vært budt på i år har 
ikke vært noe å rope hurra for 
akkurat. Interkretskampen mot 
Sunnmøre fotballkrets ble jo hel
ler ikke av den klasse som vi had
de håpet på. Årsaken hertil var 
i første rekke at gjestene måtte 
spille med et reservespekket lag’ 
uten representanter fra kretsens1 
ledende klubb: Ålesunds F. K.

. Vårt kretsstyre har jo vært 
iherdige og søkt om både semifi
nalen og finalen i kretslagsturne- 
ringen, men det er vel dessverre 
små utsikter til at forbundet 
skulle omberamme sluttkampen 
hit.

Publikum har imidlertid et ri
melig krav på å få se en virkelig 

• kamp her i høst, da de har vært 
flittige til å møte fram til kam
pene i sesongens løp. Det er dess
verre ikke mange som har anled
ning til å reise til Oslo for å se fi
nalen Grenland—Østfold. Jeg og 
mange med meg er sikker på at 
de fotballinteresserte vil sette 
umåtelig stor pris på å få se vart, 

I sterke og hittil ubeseirede bylag; 
j i kamp mot f. eks. en av arets fi-| 

nalister eller en annen toppklubb. 
Vi har et godt spillemateriell å 
velge mellom.

Til slutt tillater jeg meg å fo- 
| reslå at bylaget bør få følgende’ 
sammensetning fra mål til ytre-, 
venstre:

Olav Førlie, Urædd. Kaare- 
Sørlie, Urædd, 
Pors ■

Urædd,
Olav Skilbred,:

— Ivar Olsen, Urædd, ellerj 
: Olav Hansen, Sundjordet, Willi- 
i am Nilsen, Urædd. Hans Helge- 
> sen, Urædd — Tidemann Chiis- 

tensen, Pors, Finn Arvesen, 
/ Urædd, Leif Lindstad, Pors, Alf 

Mikkelsen, Pors, og Karl Skifjeld, 
Pors.

Reserver: Paul Steen, Pois, 
Rolv Iversen, Urædd, Ivar Olsen 

‘ eller Olaf Hansen, Per Oddberg, 
Urædd, og Sigurd Oksiun, Sund- 
jordet.

Jeg håper at arrangementet 
går i orden og at det eyentuel e 
overskudd deles mellom klubbene.

Porsgrunn, 6—10—1940.
Trygve Pahlg»*en'

♦
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svake side. De var altfor lite ber 
vegelige. Ingen av de fire krets-, 
lagsspillere i løperrekken over
beviste. De ble som regel for 
langsomme overfor Urædds for
svarere og dertil overdrev løper
ne driblingene i høy grad, 
stad ble 
han slapp sjelden fri. Den 
centerløper Ragnar Melby 
bli en meget habil mann 
Pors-rekken, men ennå 
det på rutinen.

Dommer var John Johansen, 
Odd. Han hadde en vanskelig opp
gave i den hårde og krevende 
kamp og publikum var da heller 
ikke alltid tilfreds med hans av
gjørelser. Stort sett må en vel 
allikevel si at han slapp bra fra 
jobben. !

Corner.

Best på laget var Rolf Skilbred, John ' 
Dørgc og Ivar Kristiansen. Best hos 
Storm var i. v. Evensen, som også 
scoret lagets mål. ;

Heller ikke denne gang lykkes I 
det for Pors å få revansje over dion ' 
Urædd. Når sa ikke ble tilfelelet over kretsmesteren Stor 
kom det tydelig av at Urædds 
sterke forsvar var vanskelig a 
slippe gjennom cg at Pors-løper
ne aldri fikk den nødvendige ro 
som måtte til samt al hal fen e 
ikke understøttet angrepet s.om 
de .burde og skulle.

Det var helt i sin orden etter 
kampens gang at seieren gikk til 
Urædd og det blir således Urædd 
og Sandjordets 1. F. som skal 
møtes til den avgjørende dyst om 
«bypokalen» på Pors Stadion fk. 
søndag.

På det seirende lag 
Førlie
Han \ar forbausende sikker 
ballen trass den vanskelige 
glatte bane. Kaare Sørlie 
beste backs og han leverte 
sine aller
Iversen var ham en verdig måk
lær, men han må ta endel av 
skylden for det annet mål. Wil
liam Nilsen var som så ofte før 
lirurntappen i lagets solide for
svar. Ivar Olsen har en kolosal 
aksjonsradius og han var atter 
en av lagets beste spillere. Han 
lar aldri motspillerne få den min
ste ro over seg. Victor Nilsen kom 
også bra fra kampen. Han var 
energisk, men virket vel kontant 
ved enkelte anledninger. Arvesen; 
var best i rekken, med Per Od-, 
berg nærmest. Stivimoen på ven-! 
stresiden lover også godt. Han 
var rask på foten og noterte seg 
for et par pene scoringer. Røt- 
vold bør nok være senterløper.
Reidar Fjeld ble for tam i avslut- get reiser

______________________________ I I .................

Pors-Urædd
til Stavanger

Det kombinerte Pors og 
Urædd-lag som skal spille i Stav
anger søndag mot kombinasjonen 
Sif.—Viking er ennå ikke opp
satt. Følgende 15 spillere deltar

Olav Førlie,
—Olav 

Skilbred (kaptein) og Olaf Karl
sen, Pors, Rolv Iversen. Urædd, 
— Hans Helgesen, Victor Nilsen 
og Ivar Olsen, Urædd, Erling Ol
sen, Pors — Tidemann Christen
sen, Alf Mikkelsen og Karl Ski
fjeld, Pors, Finn Arvesen, Per 
Odberg og Bj. Stivimoen, Urædd.

Lindstad er skadet i ankelen, 
mens William Nilsen og K. Sørlie 

; er forhindret fra å reise.
Ledere blir Jørgen Kleven, 

Pors og K. Bjørnebo, Urædd. La- 
’ "■* ■ bortover i ettermid-
• dag, overnatter i Grimstad, og . 

en er framme i Stavanger lørdag 
ettermiddag. Kampen spilles 
søndag middag, og en regner så 

; med å være hjemme mandag for
middag.

Oppsetningen
først skje etter at en 
fram til Stavanger.

lasf.es
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Sif—Viking slo
Pors-Orædd 5-2
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Reidar Kvammen, 
som scoret 3 mål.

hjemmeklubbene 
skriver det. Vi får se.

Pors og Selbak stiller med si- 
ne beste lag imorgen og publikum 
kan være forvisset om at det vil 
bli vidne til en rivende cupkamp. 
Kampens dommer er den kjente 
Frigg-spiller Torleif Nordbø.

Selbak-spillerne kommer 
Porsgrunn i kveld. ;

' Skil bred
Victor Nilsen

Larvik Turn
4—2.

mellom Por<
Lovise

trukket

Det er ordnet med signalsystem på 
Pors stadion imorgen, hvorved man 
fur resultatene fra følgende kamper:

A. Ranheini—Odd
B. Lyn—Moss

- 1

Fru Stav a n g c r meldes 
i Sif-Viking slo det kombinerte Pors og 
Urædd-lag 5—2.

! Kampen fant sted på Stavangers 
i stadion i overvær av 3000 tilskuere.;
Grassmatten var fryktelig sleip og! 
tung å spille på.

PoTEgrunns-klubbones lag var fra I 
mål og høyre: Olav Førlie, Urædd, Olaf 
Karlsen ,Pors, Olav Skilbred, Pors — 
Erling Olsen, Pors, Victor Nielsen. 
Urædd, Hans Helgesen, Urædd — Bjar
ne Stivimoen, Urædd, Finn Arvesen, 
Urædd, Tidemann Christensen, Pors, 
Alf Mikkelsen, Pors og Karl Skifjeld, 
Pors.'En savnet således tre av støtte-1 
spillerne Kåre Sørli, 
og Leif Lind stad.

Stavanger-laget vant målvalget og 
det fikk derved fordelen av å ha den 
sjenerende sol i ryggen. Laget lå for
øvrig godt over i denne omgang og 
sikret seg en 2—0 ledelse ved Reidar 
Kvammen og i. v. Det første mål 
skulle dog vært annullert for offside.

Etter pausen spillte Porsgrunns- 
laget seg godt opp og reduserte til 
2—1 i det Tidemann Christensen head- 
det en corner fra Stivimoen i nettet. 
Så fulgte dessverre to nye Stavange r- 
mål ved Kvammen og i. v. Begge 
mål kom etter gode skudd. Karl Ski
fjeld reduserte til -1—2, hvoretter Rei
dar Kvammen avsluttet scoringen med 
nr. 5 for Stavanger.

Stavanger-laget hadde et jevnt og 
godt forsvar. Reidar Kvammen var; 
.. .. , • •• 

lagets og banens absolut besto spiller:, 
I det hele må det sies at Stavangernel 
leverte en god laginnsats. I

Det samme kan dessverre ikke sies 
' for Porsgrunns-lagets vedkommende,

•
; for her klikket det på flere plasser.
I I det indre forsvar var Førlie me- 
. gét god tross de fem mål. Karlsen var, 
•usikker på baek-plassén. Vinghalfenes 
opplegg var svake og upresise og det 
influerte på angrepsspillet. Det var da 
ogsu forholdsvis tam innsats fra lø
pernes side. Tidemann Christensen var- 
rekkens: bestemann.

Det var sørgelig at klubbene ikke, 
kunne stille med alle sine besto denne 
gang. Med «fullt* lag ville en nok fått 
sett betydelig sterkere folk i aktivitet.

Dommeren en Stavangermanu, var' 
svak i offside.

Laget returnerer fra Stavanger i 
iag og er hjemme i morgen tidlig.

V. N.

fors er larøilt mot Selbak imorgen, 
Jrdrfislad

Norgesmesterskapskampen på . runde. Lisleby og Selbak kan set- 
Pors stadion imorgen mellem|te hiemmeklubbene utenfor, 
Pors og Selbak blir ualmindelig 
hård og spennende. Pors er vår 
og de fleste eksperters favoritt. 
Selbak går imidlertid inn for å 
ta seiren med hjem til Østfold 
dennegang. Klubben har et 
sterkt og slagkraftig lag som 
spiller best på gress tross det har 
grusbane selv. Selbaks forse er 
prima kondisjon og stor hurtig
het.

Ingen ,av de to klubber har 
tidligere vært i kvartfinalen og 
det betyr at kampen blir enn 
mere forbitret dennegang nu da 
chansen er så nær. Selbak har 
vært på nippet to ganger tidlige
re i 1927 og ifjor. Pors derimot 
har hatt chansen tre ganger før 
— 1924, 1929 og 1934. Siste 
gang måtte Sarpsborg slite i 7J/2 
time før Pors ga tapt.

«Fredrikstad Blad» er meget 
fornøid med opsetningen av 4.

Elter Pors—Urædds 
kamp i Stavanger.

Leser en referatene fra søn
dagens kamp i Stavanger mel
lom de kombinerte lag fra Pors 
—Urædd og Si f—Viking så slår 
det en at det har sviktet pa flere, 
plasser i Porsgrunns-laget. Det' 
gjelder ikke minst forsvaret. Her 
er det også utvilsomt begått on 
feil når en back som Rolv Iver- 
jen ikke ble satt opp. Det hadde 
kanskje vært det beste med Olav 

som centcrback og 
som høyre half. 

Per Od berg burde spilt ytre høy
re dennegang. Forhåpentlig fin
ner de to klubbers uttagnings- 
komite fram til en mere fornuf
tig oppstilling ved kampen mot 
Moss søndag. Det burde ikke 
være noen større vansker å set
te opp laget all den stund en 
er klar over at Pors har sine 
beste folk i angrepet og i Olaf 
Skilbred, mens Urædds styrke 
består av forsvarsspillere. La 
oss få se følgeddo lag i aktivitet, 
mot Moss søndag: Førlie, Sør- 
lic, Skilbred -- Victor 
Vv illiam Nilsen, II. elgesen — - 
T. Christensen', AiVesen,.- Lind- 
stad, Mikkelsen og Skifjeld.

Blir det laget,sa er det høyst 
sannsynlig at en vil fa se en god 
avslutningsk.amp mot semifina- 
listen og årets Østfoldmcster 
Moss Fotballklubb. •

i: •

_

C. Mjøndalen—Aalesund
D, Fram—Lisleby
L Saa-psborn — Øm
F. Fredrikstad—Skjold
G. Hardy—Vaalerengen
H. Finland—Sverige.Nåi* kampene er ferdigspillet set

tes en rød strek over angjeldende bok
stav. Vi tør henstille til publikum å 

klippi u! dette.
liiitinnniiiHmnitiitummtitHitn""'

p
Privatkampen —^lund i 

Larvik fdd» trukket omkring' 
Dirvik ? De be vitne til en 

kamp. Seiren 
"lettferdig, men dog hadde et.j 
V!U', mer ek passet bedre 1 or.

Solstød og 5^)LSkif jpld'
Sikkekenn’aTidemann Christer.- 

f tet gikk ikke godt sammen. 
Det blir for lite samarbeide mel
lom halfrekken og løperrekken, 
dertil var løperne altfor av\er
tende foran mål. Litt mere enei- 
H Og fart og resultatene vil da 
;ise se. steen i mål hadde ilere; 
utmerkede redninger og kan ikke; 
lastes for noen av malene. Det! 
indre forsvar spilte godt, men det 
blir for åpent ved at sidehalfene 
ikke passet sin mann. Mathias 
Thorstensen hadde en bra debut- 
kamp på Pors A-lag. lian hadde 
den meget gode Thorsen mot seg. 
Løperne er altfor avventende’ 
foran mal nå. De beste denne 
gang var Tiedemann Christensen 
og Skilbred.

Tunis, lag spilte godt, men 
tildels meget hårdt. De beste var.. 
senterhalf og indre høyre Thov- 
sen, som spilte meget godt.

. Dommeren. 
Fram var bra.

Pors spiller bra og de har 
flere farlige sjanser i de første 
minutter. Turn har et oppløp 
hvor Steen redder llott. 1 det 10‘. 
minutt får Pors mål ved Tide
mann Christensen ved sentring 
fra Ali Mikkelsen. Turns mål 
kom i det 16. minutt ved et hardt. 
skudd som traff tvcriiggeren og 
spratt rett ned — et meget om- 
vistet mål. Spillet går sa cpp og 

!]e. er.sJan-ser på begge si- 
oer. Turn får mål nr. 2 i det 43. 
mm ved at Steen har reddet et 
nardt skudd, men han slapp bal- 
æn, sa senterløperen hadde bare 
d sette benet til. Med 2—1 går 
omgangen ut.
al- ^!lnei},oin»aiiLr begynner med : 
halvJlni -ar mal ‘dlerede etter et 
Ddvln veci indre venstre' 
'men^fii°w-I>re1SSUL‘ nå hiirdt ”Ll’ 
28 .bl,r det ikke i det

Tidemai1» Om-: 
la'dn ' f°ls lar 10 helt opp- 
o o e målsjanser ved Mikkelsen 

■kom ii,v ,tensen’ men tlesverre 
en Tn,ke.skudc,e”e den rette vei- 

men ?SSå f‘tre
minutt ,„f VJC,rde nia! ’ det 35- 
ber ut 2 C, Døvle kampen eb- 

- aÆ Seir for T«m- 
Bi ut i JaS Tb°rstensen måtte 
av skade omganB grunn

inf «Sr0"’ FiUn 0U°n 1
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Hon er ikke fornøyd med sesongen. 
Økonomien

l!

!Pors har godt sp 
im fcl trenges isrophor pi

Th. A a s 1 
styret å st _ 
gene fikk fler kam 
Nå som ■ ’ ’ 
er det absolutt 
ne sak ordnes.

W. Karlse

.■ ■-V.X

’W

Wl

E. Rolland ble gjenvall 
overskudd

I oi ar.

Junioravdelingens drakter til junioravdelingen.
på Formannen rettet tilslutt,r 

en takk til samtlige styremed
lemmer og junioravdelingen. Han 
uttalte håpet om at interessen 
ville bli minst like stor neste år.

Th. A a s 1 a n d henstillet til

H. Teksten takket styret 
med Rølland i spissen for det 
gode arbeide som var utført i 

: Thorsten Thor- året som er gått. Han uttalte hå- 
John Kjørholt pet om en kraftig innsats og god 

sesong også neste år.
Generalforsamlingen ble av- , 

iklet på under to timer.

illemateriell,
i A-iaget,

- sier lolbaiigfiippens formann, Eivind Rølland.l

Waal 

Mathias 
and henstillet til 

sørge for at B- og C-la. 
iper neste år. vi har så mange spillere 

om å gjøre at den- 

takket spil- 
L _ ’ jsam-

'■a

Pors fotballgru,^ 
som f»rmann. . 
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Eivind Rolland.• •
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er forholdsvis god.
nådd en viss reklame om seg og 
litt mere rutine. Men på grunn 
av disse fems fravær i høst har 
vi vært avskaret fra å få noen 
privatarrangements og det er 
selvfølgelig ikke heldig for klub
bens øvrige A-spillere.

— Økonomien?
— Etter som forholdene lå 

an i ar må vi si at vi har klart 
oss bra økonomisk idet vi har | 
et lite overskudd. A propos over- , 

* 

skudd så håper vi forøvrig på en 
meget pen andel for var delta
gelse i Norgesmesterskapet. Her 
har det jo vært rekordbesøk fra i 
publikums side og det betyr sik-j 
kert at klubben får atskillige | 
kroner. Ellers kan De jo nevne 
at vi har spinket og sparct på 
alle kanter i år. Vare lag har så
ledes syklet til kampene rundt
om i kretsen, så reiseomkostnin- 
gene har vært forholdsvis ube
tydelige.

— Har De noen spesielle øn
sker for foreningen?

— Mitt ønske er nå som før.- 
åt klubben fra neste sesong Mv 
må fa et godt og sammensveiset 

z._o A-lag fra våren av, så vi kan stå i 
cla godt rustet når rundekampene 

begynner. Det er nettopp her det j 
trenges en god innsats. Samtidig 
ønsker vi oss en høvelig trenings- 
bane igjen. Vi har vært endel ' 
handicappet i ar på grunn av de i 
vanskelige treningsforhold.

— Bør ligakampene sløyfes 
til fordel for kretsserien?

— Pors klarte seg økonomisk 
pa ligaen og det er nok tilfellet 
med de lag som Jigger best i av
delingene, men for de lag som 
ligger nede pa tabellen er det for
ståelig at det blir underskudds- 
kamper. Forholdene vil sikkert, 
bli noenlunde det samme for! 
kretskampenes vedkommende. 
Kretsserien bør helst avvikles på 
var par ten og forsommeren og så 
sa far lagene gå inn for en pen 
innsats i rundekampene om høs
ten. Slik som forholdene ligger 
an her borte i Grenland nå så 
tror jeg ikke det vil være noen 
fordel a gå tilbake til kretsseri
en. Vi trenger fremmet innslag 

j herborte. For å ta r«ss selv så 
r,,, kan det nevnes at vi dessverre 

ikke fikk noen anledning til å 
prøve oss mot lag ntenom kret-? 
sen før vi tok fart på rundekam- [i 
pene og det var sørgelig.

— Har De andre ting 
hjertet?

Vi giir fremdeles og venB 
ter pa et riktig storar: ange. I 
ments på vårt stadion. I. år fikkl 
vi som bekjent henlagt 3. runde-1 

| kampen i kretslagSscrien dit, ■ 
imen sa inntraff det forskjellige ■ 
| uheldige omstendigheter. For |
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sen og Thorleif Aaslan.1 e 
anter: W. Berg
Andreas Skilbred. U kscn «8

Ledere for B- osr C u
Waal, Erling Halvorsen nj A?e 
raid Thorstehsen °8 H»- 

Juniorutvalg: Waho. ...
ter (formann), Roif j R‘«h- 

’ ' se°ngerSen °E Th01'Stcn Th«in-

Hjelpekasserere: Arne 
og Harald Thorstensen.

Avisprotokollen:

Fotballsesongen er nå offisi
elt avsluttet for distriktets klub
ber. En av vare medarbeidere 
har spurt formannen i Pors’ fot- 
ballgruppe, Eivind Roll a n d 
hva han synes om det forlopne 
år.

— Jeg er ikke riktig fornøyd 
med sesongen som svant, sier 
han. lethvertfall hadde jeg ven
tet at vi hadde rukket litt lenger 
fram pa grunn av vart gode spil- 
leutvalg. 1 Norgesmesterskapet 
ble vi til stor skuffelse for 
stoppet i 3. runde, nettopp 
laget eiter min mening befant 
seg i oppgangsperiode. Vi hadde 
utvilsomt uflaks når vi måtte 
spille denne viktige kamp pa en 

t bløt grusbane. Var kampen gatt 
pa grasbane sa tror jeg vi hadde 
vunnet. Cup er imidlertid cup 
og det var derfor intet a gjøre 
ved dette nederlag. Heller ikke i 
jubileumsserien hadde vi hellet 
med oss. Asbjørn Halvorsen pek
te i sin tid pa at klubbene som 
regel ikke burde ha mer enn en 
kamp pr. uke, men hva sier en 
sa til at vi matte spille 3 kam
per i løpet av 8 dager. Vi søkte 
om a f a den ene kamp utsatt, 
men kretsstyret gikk ikke med

1 pa det. Dessverre fikk vi ødelagt 
en av vare beste spillere i en av 
kampene og følgen var at han 
ikke kunne være med etterpå. El
lers ble vi jo nr. 2 i høstserien og 

. nr. 2 i vår avdeling i varens po- 
kalserie. Pors har i ar hatt i alt 
6 forskjellige lag i aktivitet i år. 
Hærlig bør viir gode junioravde- 

j ling trekkes fram. Sa vel i vår 
mb som i høstserien ble juniorene nr. 
B-2 i sin avdeling. Guttelaget gikk

ubeseiret gjennom sin avdeling
■ til finalen, men her ble det neder-
■ lag for Storm. Senere i høst tok

guttene hevn over Skienslaget
■ ved en revansjekamp pa Vestsi-
■ den.

Alt i all har vart A-lag hatt
■ 20 kamper hvorav 12 er vunnet 

og 2 uavgjort.
HE — Er rekrutteringen tilfreds- j men : 

stillende? | uheldige

| Foreningen har et i 
om lag 2000 kroner i

Pors fotballgruppe holdt i går 
sin 35. generalforsamling i Fol- 
kerestauranten under ledelse av 
formannen E. R ø’l 1 a n d.

Hovedforeningens formann, 
H. Teksten fremholdt at det 
var fotballgruppen som hadde 
vært ryggraden i foreningen 
gejnnom de svunne 35 år. 
mintes en rekke medlemmer som 
hadde gjort sin innsats for for
eningen ved å skaffe den laur
bær og sikre dens økonomi. Vi ___ pxui
takker dem i dag for hva de har I Thorstensen' 
gjort for Pors i årenes løp.

Beretningen fra styret og 
sportsutvalget ble godkjent. Pors 
har i år hatt en god sesong 
sportslig sett. 5 av klubbens 
spillere deltok på kretslaget som 
slo seg fram til finalen i Fotball- a r i s e n
forbundets serie. Den planlagte lerne og styret for det uode 
jubileumskamp mot Skeid ble av- arbeide som hadde e- 
lyst. løp. lårets

Som desisorer valgtes Einar J. Kleve n fremkastet 
Wierud og Rolf Knudsen. tanke om å flytte garderoben n?

Beretningene for B- og C-la- sportsplassen til et centralt stedh 
gene samt junior-avdelingen ble og at den ble ombygget til etK 
godkjent. Guttelaget ble finalist kontor for foreningen. Her kun- ■ 
i kretsserien. Juniorene hadde i ne det også holdes styremøter ■ 

1 det hele hatt en god sesong. etc. H
Regnskapet som viste et reelt Hovedforeningens formann II. B 

overskudd på 1960 kroner ble Tekste n syntes at Klevens 1 
gitt decharge. Det er et av de forslag ikke . var så ueffent. | 
beste resultater i foreningens hi- Spørsmålet får vi drøfte senere, r 
storie. Gruppen er nå gjeldfri og Andreas Jacobsen foreslo < 
har endel midler til disposisjon at gruppen spanderte et nytt sett 

| for neste år. < 
regnskap viste et overskudd 
78 kroner. Det ble godkjent.

Valgene.
Eivind Rølland gikk etter ster

ke henstillinger med på å fort
sette som formann ytterligere et styret å holde sammenkomster 

Lr for foreningens medlemmer i ti-
Styremedlcmmer: Kåre Beck- den utoyer. 

strøm, Jørgen Kleven, Olav Skil
bred og Henry Hahn ble også 
gjenvalgt.

1 Suppleanter 
stensen (ny) og 
(ny).

Sportsutvalget: Som ny op-J 
mann valgtes Aksel Fjeld. 
rige medlemmer: Wilhelm Kar.-
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til kampen mot Urædd idag ser slik 
ut fra mål og venstre:

Th. Solstad, Olaf Skilbred, Ragnar 
Svendsen, Erling Olsen, Arne Svend
sen, Leif Lindstad, Th. Svendsen, Alf 
ålikelsen, Gunnar Brynildsen, Jacob 
Holtan, Jacob Skifjeld.

Reserver: Bjørn Rcinholt, Finn OI-1 
sen, A. Sæthre, Thor Svennungsen,! 
Sven Ldim

!

saken. Det er nemlig ikke bare Pors 
som er skadelidende. Tyskerne, som 
alltid snakket om kultur og hvilken 
plass idretten hadde i det 3. rike, de 
har ødelagt adskillige idrettsplasser 
rundt om i vårt land. Et sørgelig fak- 

e s e n tum.

&

Gjennom årene har foreningen også 
avviklet en rekke store arrangements, 
spesielt i fotball og ski. Store stevner 
Ul stor glede både for de aktive. og 
ikke minst for Porsgrunn. Alltid har 
arrangementene vært mønstergyldige.

*

Under krigsårene har heller ikke 
klubben ligget helt på latsiden. De 
fleste av medlemmene er med i hjem
mestyrkene og har hatt god trening 
der. En rekke fotballkamper er også 
spilt i smug, og nå når idretten atter 
er fri kunde foreningen på første tre- 
ningskveld mønstre 48 spillere. Alle de 
gamle var på plass og en rekke nye 
som har «vokset» opp under krigen. ' 
Aksel Fjeld leder treningen.

Tilslutt: Vi ønsker idrettsforeningen 
1P.ORS tillykke med jubileet, dg uttaler

/9^ r

ti

#

Klubbens medlemmer har også alltid 
hevdet seg administrativt sett og sittet 
i kretsstyrer og distriktslag. Kr. Baith 
var således i en rekke år formann i 
den vikUge Grenland fotballkrets, og 
fikk ved sin avtreden her kretsens 
f or*.j enestemeclalie^^^^^^MjMMMj

.» A’ •

, •• -

Pors lag i moHjen blir j*» 
høyre: Th. Solstad, 0. * . Svend-bred, W-- &T-" SvTnds >? A." Mik- 
sen, E. Olsen, Th ^en^ Lind. 
kclsen, Guimai {3 
stad og K. Skifjtld.___

ap

•• -WØwa
A V&j

:1!

794
Litt historikk —

Det var Karl Tranberg og Karl 
Andersen som tok initiativet 25. mai 
1905 til å danne en fotballklubb på 
Vestsida. Tranberg ble dens første for
mann og klubbens navn ble «LYN». 
En slette i Askedalen var den første 
bane, og her møtte alle opp til fot
ball. Allerede i 1906 og 07 tok man 
opp skisporten. De første skirenn ble 
holdt i Rugtvedtbakkene. Senere flyt
tet man ned til Vabakken.

I 1910 fikk foreningen sin første 
ordentlige fotballbane på Grønland. 
Klubben søkte om opptagelse i fot
ballforbundet i 1913, og i året etter 
måtte den forandre navn, Lyn var det 
flere av. Pors ble det nye navn. Et 
navn som har kastet heder over norsk | 
idrett. Ingen klubb hadde særlig lyst 
til å møte Pors i rundene. De var all
tid farlige. Klubben har ikke nådd i 
helt til topps noen gang, men den 
har alltid avtvunget seg respekt, og 
satt mange favoritter utenom.

Plassen tillater oss ikke å komme ' 
inn på alle de gode sportslige resul
tater, men vi konstaterer at klubben 
har gjort det bra og fostret en rekke 
fremragende spillere. Internasjonal er 
som kjent Aksel Fjeld, mens Frank 
og Erling Olsen, Olaf S k i 1 b r e a 
og Leif L i n s t a d har spilt B lands
kamper, for å nevne noen i farten.

Skisporten har også vært i høysetet 
i Pors. Klubbens fortrinlige skibakke 
Rugtvedtkollen, et medlemmenes verk, 
er blant de aller beste. I disse dager 
gjøres forøvrig undarennet helt ferdig 
i sin endelige form.

Med sine 24 aktive skihoppere er 
klubben den sterkeste i hele kretsen. 
Intet skirenn savner Forsere, og dens 
løpere har alltid stått øverst på pre- 
mielistene. Vi har ikke glemt Per J o- 
hansens rekordhopp, eller Hauki- 
d a 1 s stilige, eller Arne og Einar 
Røe ds «Kongsbergstyle». Og alle de 
andre, gutter som alltid hai* vist Pors- 
navnet heder. Vi husker dem og gle
der oss til å se dem igjen.

Klubbens bandygruppe og lag var 
overlegent kretsens beste og de kom
mer sikkert igjen.

Bokseklubben drev også utmerket, 
og en rekke gode boksere kastet også 
glans og ære over byen og foreningen.

Styret idag på jubileumsdagen be
står av: Halvor Teksten, formann. Ei- 
nar Halvorsen, viseformann og sekre- 
tær, kasserer Kristian Halvorsen, og 
styremedlemmer de respektive gruppe
formenn, bandy: Wilh. B°rg Henri <- 
sen, ski: Anders Johnsen, fotball- Liv, 
Rølland og boksing: Olaf Skilbred.

Klubben har to æresmedlemmer, i 
Halvd. Realfsen og Ludvig Weber. For- ■ 
tjenstmedaljen er utdelt bl. a. til ±1. 
Eltvedt, Chr. Andersen Th. Grottnea, 
C. Hugo Weber, Th. Aasland og Halvd. 
Realfsen.

\7

»S :r -- ------------ -- •

Pors9 og Urædds lag.
Pors lag mot Urædd i kveld bIilg^a 

wM or hoyre: Th. Solstad, Olaf b.kd-.. 
Vred, Ragnar Svendsen Erhng Olsen, 
Arne Svendsen, Leri landstad. f ■ 
Svcrdsen Alf Mikkelsen, Gun,1-»1 Brynildsen, Jacob Holtan, Jacob Sta- 

^‘‘‘'RcservcR Bjørn Rcinholt,. Finn 
Olsen. I Sæthre, Thor Svennmgsen,

NilX For Odberg, Ivar 01- 
Wdal, R Arve-

sen og SundbVf r. HalvorsenReserver: R- ounuv.',
Og. -'i; Kllefsbn.

Bl

”ge 
er 43 år idag.

Et jubileum i krigens tegn. Foreningens 
vakre stadion er totalt ødelagt.
Men foreningen lever allikevel 48 akflive 

___ på den førsfle freningskveld.
H. Teksten, og som kom til oss og 
sa at Pors ikke skulde leve lenger. 
Jeg handler etter ordre sa han, men 
dette skjer for å beskytte norsk idrett 
og for at ikke Urædds medlemmer 
skal gå inn i Pors — og så overtok 
han foreningens stadion med tilbehør. 
Pors argumenter om foreningens gode 
renome etc. at den ingen kreditorer 
hadde, og at 1000 kroner kontant var 
i kassen, nei det nyttet intet. Pora 
skulde gå ut av historien.

Etter de norske naziers overtagelse 
begynte tyskernes totale ødeleggelse 
av det vakre stadion, sikkert verd 
100.000 kroner i penger om alle fri
villige dagsverk skulde regnes i kro
ner, og gjelden var bare ca. 10,000 
— 17 mål eiendoms tomt hører med. 
. Tyskerne gjorde rent bord. Bølge- 
blikkgjerdet rundt banen ble fjernet, 
og det verste er forteller Teksten, el
ler var det Halv. Eltvedt, vi vet 
absolutt ikke hvor all denne bølge- 
blikken har tatt vegen. Tribunene måt
te Porsgrunns brannvesen etter ordre 
rive ned. Klubbhuset ble revet og er 
vistnok brent. Alt, absolutt alt er 
vekk. Det flotte gressteppe ødelagt, 
dreneringsgrøftene gravet opp. Slan
ger, spredere er vekk. Gressklipperen 
er i behold.

Skibakken er urørt. Her har de ik
ke vært, men andre, slike som kalder 
seg nordmenn, har stjålet alt tau- 

■^ors idag? Klubbens verk, materiell og denslags. >
“"3 medlemstokk er Heldigvis er foreningens arkiv og 

at to — to medlem- protokoller i behold, dette ble deponert 
- På grunn av de- hos foreningens sakfører.

' - krigen. Med hensyn til stadion og sports- 
begge disse to plass må altså Pors begynne på helt 

Bare dette nytt. Den gamle bane er jo også over- 
i Porsgutta tatt, og falt bort som idrettsplass.

- -ju og Men det har sett mørkt ut for Pors 
i’ent _at v* tidligere også, men det har gått bra, 

- -- her. og ingen er vel i tvil om at Pors
et i

_fl0^ skibakke, | tviler kjenner ikke Porserne.
En annen side ved saken er vel den 

at klubben må få erstatning. Og så 
vidt vl har hørt har allerede Lands
forbundet for idrett tatt opp denne

Halvor Teksten.

er idas« pkkert ikkeCU?Jkt 3ublleum hadde 
„°.rs&runns befnu* • S& lettvint forbi 

entl& bar nr?ning’ hvis ikke tlde' 
L?et Po??wikrig- Imidlertid 

^ballkamn skal feiresHv^‘^.enenkelf-tfor 

beste avH r så I 
^takt de*s

Sd

°£ e?f ^rigen klub“ ISnart f&r et nytt stadlon* Den som -

«S ««r» *”■ ” “ 
f0^ek°nfera'<^e forrædere. På 
tait u>n T e forleden ble vl ved 

idrett déite ^{,°g flere for"
SfS.tenes Urhold 

_ leder forteller

fea
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d. stjele det fra o?3. Vi tar det igjen.
William Braarud talte for Pors- 

I grunn og rettet sine ord til ordfører 
l Johansen. I sin tale kunde han for-

li teen 
Haukedal, 
\ Reidar 
håndklapp
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herrer for det vellykte 
ment.

Hermed var det offisielle slutt.
Det ble sagt mange vektige ord 

under 'bevertningen, men plassen til
later oss ikke å gå i detaljer. Men 
alt i alt var festen preget av frihet 
og glede og manifesterte fullt ut 

: snakke

Det ble igår holdt årsmote i Idretts
foreningen «Pors», som ble åpnet av 
formannen Halvor Teksten, som 
uttalte sin og forer ir gens glede over 
at Kongen igjen er i Noye. Han slut
tet med det gamle øi ske: Gud bevare 
Kongen og Fedrelandet.

Stående påhørte ; eneralforsamlin- 
gen formannens minnetale over de 
medlemmer som siden ste årsmøte 
er avgått ved døden: Arne Waahl, 
Fredrik Hahn, red. Joh. H. Eriksen, 
Bergen, Carsten Johansen, Johs. We- 
ber, Karl Halvorsen, Reidar Therkel- 
sen.

Halvor Teksten ønsket deretter for
samlingen vel møtt etter den lange fe
rie. Han var sikker på at medlemme
ne vilde gå inn med vanlig energi, 
han var da sikker på at foreningen 
atter vilde hevde seg som tidligere, og 
det illegale idrettsarbeide som var 
drevet i okkupasjonstiden, viste at 
det var futt i guttene. Tekstens tale 
ble mottatt med kraftig bifall.

Årsberetningen ble opplest av 
kretæren ' Einar Halvorsen. Det var i 
velkjente saker og plassen tillater ik
ke større referat. Det viste seg at

• Pors’ene var å finne på alle «illegale» 
premielister, i alle idrettsgrener, sær
lig bør framheves skiløperne.

Vi nevner dog to vellykkede hopp
renn i Rugtvedtkollen sist vinter, med 

, ca. 60 deltagere. Likeledes hadde fot- 
ballfolket hevdet seg meget godt i de 
illegale kamper.

Karl Geier og Reidar Richter 
ekskludert av foreningen.

Videre refererte formannen de for
handlinger som var ført med de her
rer som ivaretok idrettsarbeidet i ok
kupasjonstiden med R. O. Helgesen i. 
spissen.

Begge beretninger ble 
godkjent.

Kassereren Kristian Halvorsen leste 
opp regnskapet som også ble enstem
mig godkjent.

Fotballgruppens beretning ble opp
lest av formannen, Rølland.

Bandygruppen ved W. Berg-Hen- 
riksen. .

Skigruppen ved Anders Johnsen. 
Han uttalte ønske om at der måtte 
bli god tilgang på juniors, da det had
de vist seg at i de illegale konkurran
ser var junior-klassen ikke på høyde 
med de øvrige.

I Rugtvedtkollen var man allerede 
igang med utbedringsarbeidet. Han 
trodde at bakken skulde vær/» fardis I

IWW w
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Halvor Teksten, 
d^r ble gjenvalgt til formann.

■

I øvrige meddele at han hadde mot-j°g fcstkomiteens damer 
I tatt kr. 1000 som gave til foren in-' 
i gen, anonymt. Senere kunde forøv- 
I rig Teksten opplyse at foreningen i 
I tillegg hertil hadde mottatt 1250 kri
Begge disse smukke gaver ble na-

• I turligvis hilst med stort bifall.
I o Euer Braaruds tale sang for
samlingen Porsgrunnssangen. ' , - - _____

I Drdfører J. P. Johansen ble hilst I ^e<^en over igjen, å kunne ;___
med stort bifall da han fikk ordet fritt og igjen ta fatt P& idretten.

’ '«1 6a meget smukk ‘ale " ........... '

at Pors jubileumsår

2250 <kroner i gaver.
falt i et meget minnerikt år for lan
det, nemlig akkurat i 1905, nettopp 
den gang landet fikk sin frihet og 
selvstendighet tilbake, og nå feires 
jubileet i et nytt frihetsår. Gjennom 
disse 40 år har Pors klart å hevde 
seg på forskjellig vis, spesielt de 
siste år før krigen hadde Pors store 
framganger. Skihopperne for eksem
pel, de var det morsomt å folge. Li
keså i fotballen. Og idag på en slik 
anledning vil byen takke Pors for 
hva den har utrettet. Klubbens lede
re har forstått å lede de unge i det 
rette spor, å skape en sund sjel i et 
sundt legeme. Det gjelder å ta seg 
av de unge ikke bare fysisk, å ut
vikle dem, men også sjelelig, å ska
pe dem reale, trofaste. Å oppdra 
dem slik er en stor oppgave.

Ordføreren opplyste også i sin tale 
at han til første bystyremøte hadde 
forslag ‘nne om å nedsette et idrets- 
utvalg,' hvor en representant for 
kommunen og en for hver av de to 
største foreninger vil få sete.

Dette utvalg skal arbeide for 
idretten, og være en slags samar
beidskomite.

Tilslutt rettet han takk til klub
bens ledelse gjennom de 40 år, for 
alt de hadde utrettet og uttalte hå-

Aksel Fjeld talte for idrettsle- 
delsen og konkluderte til Landsfor
bundets representant Gustav Olsen 
der hilste fra Interimstyret og ba 
alle å tenke på en som gledet seg 
særlig meget over at idretten igjen 
var fri og idrettsfolkets kamp var 

| over, nemlig H. M. Kongen.
Kongesangen fulgte.
Jac. Brynhildsen hilste fra Urædd 

og tolket gleden over alle konkur
ranser det hadde vært mellom de to 
foreningen, og ønsket Pors alt godt 
framover.

Kr. Barth gjengjeldte i vakre og 
morsomme vendinger- Pors glede 
over naboklubbens tilstedeværelse 
på østsiden, og uttalte betydningen 
av alle de kamper de hadde hatt 
sammen.

Tilslutt takket Einar Wirud for
og 

arrange-

Da vi gikk var dansen i full gang. 
Damene var møtt opp fulltallig.

Til jubileet innløp en rekke tele
grammer, hvorav vi nevner bl. a.: 
Idrettsforeningen Storm, StornLi 
Ballklubb, Odds Ballklubb og Ho
vedforening, Skotfoss Turn, Gren
land Fotballkrets. Urædds Turnfo
rening og hovedstyre, Borg, Skade, 
rXd\SkiCDs Ballklubb, og fra en 
rekke fraværende medlemmer oh

I private. 6

Sl 
.............

Pors jubilerer i frihetens tegn.
En enkel og stilig fest lørdag. Mange 
gratulanter og 2250^rong^i gaver.
For første gang igjen på over fire 

år ble det arrangert fest i Pors
grunns rådhus, pg Pors hadde æren 
av å åpne med sin jubileumsfest, i 
anledning 40 års jubileet

Det var en enkel, men stilig og 
minnerik fest for alle de frammøtte, 
medlemmene fulltallig, og en rekke 
innbudte.

Teatersalen var pyntet med man
ge flagg og på scenen, der et utmer
ket orkester spilte, stod foreningens 
mange og store pokaler Utstilt.

Av innbudte så vi ordfører J. P. 
Johansen, foreningens to æresmed- 
lemmer, H. Realfsen og Ludw. We- 
ber. Videre Gustav Olsen, represen
tant for distriktslag og Landsfor
bund, formennene i Urædds hoved
forening og Ballklubb, Jac. Bryn
hildsen og Jeng Nilsen samt flere.

Aftenens toastmaster var H. El-
I tvetd og etter at festkomiteens for

mann Kr. Barth hadde ønsket vel
kommen, spesielt da de innbudte, ble 
den medbrakte mat vederlagt all 
rettferdighet.

Talernes rekke ble åpnet av fo
reningens formann H. Teksten som

j uttalte bl. a. at det var en merkelig 
følelse for ham idag igjen å kunde

i tale til medlemmene, etter disse år
■ i trengsel og nød og at det nå var I pet om at foreningen fortsatt vilde 

som frie mennesker man kunde fei- ha de rette menn i ledelsen, til glede
i re jubileet. Vi må ikke på denne dag for foreningens medlemmer og id- 

glemme de som har ofret sitt liv retten.
, for denne vår frihet. Kommunens takk herr formann.

• i Et 40 års jubileum er ikke av de Talen ble hilst med stor og for- 
største, sa han, men allikevel skal tjent jubel.

, I vi minnes det. Han påpekte også I Andreas Skilcred talte for idretts-
i den ubrytelige front idrettsfolket I mennene og- idretten i sin alminne- 

hadde holdt de siste år, og i denne lighet, og for vårt flagg og vårt 
front sto også Porserne, de har land. 3 ganger 3 hurra for Norge og 
stått vakt sammen med alle de an- «Ja, vi elsker» fulgte.
dre. Jeg takker alle medlemmer for 
at dere sto fast, slik at vi vant, vi 
vant vår rett.

Etterpå fulgte en utmerket sang 
forfattet av C. Hugo Weber allerede 
i januar 1942. Den het «Jøssing-1 
sangen». Vi siterer et vers: ;
<Jøssing» er navnet på nordmenn 

med ære,
et kampnavn i hårdeste strid 

for vårt land.
Vi pines og trues med vrang- 

, dommens leere.
Vi skjend.es og myrdes, vår sjel 

står i brann. '
, I :/* La?id,et vårt, vårt dyreste eie ;/:

i Aldri skal nazi og tyskere greie

zi

En generalforsamiin

Ny regnskapsor dnlng av Kristian 
Halvorsen. Han vilde gjerne ha en be
dre oversikt over hovedforeningens ei
endeler.

En komite ble nedsatt bestående 
Halvdan Eltvedt, Anders Skilbred 
Kristian Halvorsen.

Idrettsforeningen Pors 
innfører nreskontinsenf for ohkupasionjSiXn

Stadion ødelag!; men skibakken snart ioiden. 
g i enighetens tegn.

i løpet av høsten. Bakke-k 
som består av Halvdan " 
Per Johansen, Ame Røed 
Thorstensen, fikk kraftig ’ 
for sitt utmerkede arbeide

Einar Wlerud, Stadtons’ atyre-for 
mann, refererte Stadiona regnskan oå 
beretning. 6

Innkomne forslag.
I

Halvorsen. Han vilde gjerne ha

av 
og

v i Valgene:
Formann: Halvor Teksten, kasserer: * 

Kristian Halvorsen, sekretær: Einar, 
Halvorsen, alle valgt enstemmig ved 
aklamasjon,

Hovedstyret består også av gruppe
nes formenn: Fotball E. Rølland, ski 
Anders Johnsen, bandy W. Befg- i 
Henriksen, boksing Rolf Næs. | 

Suppleanter: Andreas Jacobsen, Wil
liam Braarud.

Stadion-styre: Einar Wirud, for
mann, Kristen Barth, Karl Malm- 
gren. Suppleant: William Braarud.

Foreningens representant i Pors
grunns kommunes idrettsutvalg: 
Halvdan Eltvedt, med Birger Aasland 
som varamann.

Alle valg var enstemmig.
Under eventuelt foreslo Th. Aas- 

Igmd at medlemmene burde betale sin 
medlemskontingent for de år som der 
er drevet illegalt arbeide.

Etter en del innlegg ble forslaget 
om ære s-kontingent vedtatt enstem
mig.

Videre framkom forslag om diverse 
arrangementa.

Halvor Teksten takket til slutt for 
tilliten og uttalte ønsket om en stor, t 
sterk, kraftig forening, og takket al-, 
le medlemmene for den holdning som I 
var vist og han var sikker på fort
satt god idrett fra Pors’ side i årene 
framover.

Idrettsforeningen Fors]
Fra den ekstraordinære 
generalforsamling.

Pors’ ekstraordinære 
samling ble holdt i Representantsalen 
i rådhuset i Porsgrunn r gar. 
mannen, H. Teksten, begynte, sin 
åpningstale med a ønske Kong Hakon 
velkommen tilbake til iande, °. b “ 
medlemmene slutte seg til det g„mle 
ønske; Gud bevare kongen og iedi 
lan^rtr. n forrige generalforsamling 

olQCn vnd
var følgende medlemmer avg< 
døden- Ame Waahl, Fredrik Hann, i 
Johs. Weber, Karsten Johannessen, 
Karl'Halvorsen, Leif TfLor^™s^n’ p01/ 
H. Eriksen og Reidar Tei Ulsei. 
samlingen mintes slående.

Deretter ble referat t=
år opplest og £°dk]“‘- , oppmerk-
til referatet gjorde cksklu-
som på at hovedstyrct_Hlommer Karl 
dert 2 av klubbens mcdlemmei, 
Geyer og Reidar Richlcl’ . 0 og be- 

Hovcdf oren ingens i«gns ble 
retning for de forskjellige giup. 
opplest og godkjent. skjl_

En komite beståendc \ rsen ble 
bred, H. Eltvedt og Kr- Ha 1 n_
nedsatt for utarbcidinS a. var
skapssystem for f01Cn?iPrimstyret om 
kommet forslag fra i sittende
at de forskjellige sty ei b c 
til regulær generalforsamling 
holdes i oktober. fnrslagetForsamlingen stoltet J0 • .
gjenvalgte samtlige styrer 
masjon. . hovcdstyret

Som ny 2. supleant J aV
for Geyer, som vai eL grårud.
foreningen, ble valgt XJ-H j nninCns

Som representant til kom 
idrettsråd ble enstemmig^a*kasl;uld 
torsjef Eltvedt med Eirg^i 
som varamann. .tt E^re-

Formannen ønsket tn • 
ningen god vekst Hamovei 8 
det medlemmene om å >lc 
ste i den kommende tid.

skjend.es


25. MAI 194525. MAI 1905

fedrelandelskerr>

h \tle

«

%

synger
t

Androus Jocobcon Bok- og Aksidenstrykkeri, Porsgrunn

f

I

I

og ved brygge

t

t

v’g slynger,

M 

iJ

idrettsforeningen pors
40 ÅRS JUBILEUM

— W --------

Spredt og i klynger, der elven 
bgger dn — porsblomstens by ! 
Dampf tøyler hviner, og 
muntert ved kveld og

Omkved :

Xorske mann i hus og 
lakk din store Gud! 
Landet vilde han beskytte, 
skjønt det mørkt så ul. 
.■lit, hva fedrene har kjempet, 
mødrene har grelt, 
har den Herre stille lempel, 
så vi vant vår rett !

Gud sign vår konge god

Gud sign vår konge god, 
Sign ham med kraft og mod. 
Sign hjem og slott.
Lys for ham ved din ånd, 
Knytt med din sterke hånd 
Hellige Lroskaps bånd 
Om folk og drott.

1 endte vi hjemad der ute fra verden,
l elemarks fjelde de blå
vinket imot, oss velkommen fra ferden 
~~ byen ved elven vi så.

Ja, vi elsker delte landet, 
som del stige) frem 
furet, værbitt over vannet 
med de tusen hjem. 
Elsker, elsker del og 
på vår far og moi 
og den saganalt som senke) 
drømme, på vår jord!

Porsgrunnsangen.
Skuter jm havnen — ved verjl 
heising og hiving og hal  
Skip’re i gatene, værbidte, trygge, 
■oppseill» en slump kapital.

Eremlid du har hvis deg skjebnen forundei 
sønner som vil, og som kan 
øke din arv, og som ei ligger under, 
verner sin by og sitt land.

Xo er det i Xoreg alter dag 
Med vårsol og song i skogen.
Cm stedet enn gror på ymist lag,
Det brydder då etter plogen.
So signe då Gud det gode såd.
Til groren ein gong er mogen ! o o o o

Ja, vi. elsker delte landet, 
som del stiger frem 
furet, værbitt over vannet 
med de lusen hjem !
Og som fedres kamp har hevet 
det av nød til sei r, 
også vi, når det blir krevet, 
for dets fred slår leir!

Gud signe vårt dyre

Gud signe vårt dyre fedreland
Og lat det som hagen bløma !
Lat lysa din fred frå fjell til strand
Og vetter for vårsol rom a !
I.at folket som brøder sanian bu.
Som kristne det kann seg søma !

og sagblader synger 
o ved gry.

Eor ditt vel vårt hjerte banker, 
og fra fremmed havn 
hjem, til deg går våre tanker. 
Kjært er Porsgrunns navn.

a, vi
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Urædd: Olav Førli, Hilmar Sil
jan, Kåre Sørlie, Reidar Halvor
sen, William Nilsen, Ivar Olsen, 
Olav Skoe. Herman Oksum, Tor- 

1 mod Ellefsen, Finn Arvesen og 
Per Oddberg.

i Pors fikk kampens første mal 
Ived Lindstad, men målet burde
, *■«—-> — ■ ■ II . —I—-■ ■ . ■   - ■—  -------------------------- -------------

*V " * - - A.

Av Urædderne var vel Odd
berg, Oksum, Arvesen, Førli og

ved :
Th.

ii

Ok- 
.'te og 

centerlaper. 
før kam- 
og ballen

W. Nilsen de fremste.
Hos Pors festet en seg 

.Erling Olsen, Mikkelsen, 
Christensen og Solstad.

Olaf Christoffersen, Pors og 
Trygve Dahlgren, Urædd, dømte 
en omgang hver.

Pors spiller søndag mot Fram, Lar-' 
på Torstrand,

i

org
idrettsdag

i®

deltagere. 1000 a 1500 tok del i 
paraden.

Uræds stadion var pyntet til 
I1 fest i går. Flagg og vimpler kran-

gamle fullstappede utseende og( 
jstemningen var upåklagelig. For-' 
1 mannen i Urædd, Jacob Bryn- 
’ i 1 d s e n, ønsket idrettsfolket vel j 
møtt til mønstring i et fritt Nor- 

|ge, og han håpet at de vilde tai 
Hatt på gjenoppbyggingen av si- 
Ine klubber med den gamle iver

og glød. Deretter talte pastor I 
plav B r a n d t til idrettsfolkene.

. _-'LFor 5 siden satte Mel-l 
barbarer kursen’

•V-< <

sawæH

*

sgj
80?
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I fe /

ors — UraedcT
på Urædds Stadion torsdag Id. 19,30 Entre kr. 1.00. Barn kr. 0.50.

Oppvisningskampen
40 års jubilanten Pors og Urædd 

går ble en 
_. 1500 

tilskuere overvar tilstelningen og 
s med

«det nye Norge». Men idretts- 
ungdommen var ikke til salgs, j 
De tok det rette valg. De valgte 
Norges ære i utlandets øyne. De 
ble et fast ledd i hjemmefrontens

En vellykket 
o • pa

Oslo (NTB): Idrettsmøstrin>- 
gen ble en strålende dag over he
le landet.

Idrettsparaden i Oslo fikk en 
kolossal tilslutning. Bislet var 

: pyntet med flagg og guirlanderj 
'og tusenvis av Oslo-borgere var 

I -møtt fram. Kronprinsen og en 
’• rekke æresgjester var til stede.

Den eneste innbudte utlending 
;var den kjente svenske idrettsre-1 
jdaktør Tørsten Tegner som i 

. 'krigsårene har talt Norges sak 
'med varme.

I Formannen i idrettens inter-
* imstyre oberst Heiset takket 
idrettens menn for deres arbeid 
og erklærte det offisielle idretts
arbeidet gjenopptatt. I sin glim-| 
rende tale framholdt obersten

• den veldige betydning det hadde 
.lor vår nasjonale kamp at tys
kernes planer om å nasifisere 
den norske ungdom ble krysset 
gjennom idrettsfronten.

Kronprins Olav rettet 
takk til idrettsungdommen 
dens uredde innsats i kampen for 
Norges frihet.

Statsråd S t ø s t a d under
streket idrettens betydning i det 
byggende arbeid for gjenreisnin-

3 nær sagt alle idrettsgreiner 
“ vr.nvacr.ninrf Elo on nxzfxrhnx 
£ 
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ga Qgsa|rekker
Idrettsfolk, vi ønsker dere til 

lykke med startdagen for arbei
det. Til lykke med arbeidet i 
de kommende år. Gå med hu-' 
mør,, med hele, deres livskraft på Urædds stadion i 
inn for idretten i de kommende livlig og god forestilling.
tider, sluttet ordføreren sin tale.
Fedrelandssangen ble
sunget. Den offisielle åpning av1 den spennende dyst. Resultatet
• 1 . ■ - - - -------------  - - —

i Porsgrunn
vant cupkampene i fotball

yl
fl

—~ —M-

Urædd—Pors 1-0,
Privatkampen mellom Urædd 

Pors på Urædds stadion i går hadrin 
samlet henimot 1000 tilskuere.

Pors savnet centevbacken' ArnP 
Svendsen. Ragnar Svendsen tok hans 
plass mens suppleanten Olaf Karlsen 
gikk inn som høyre back.

Urædd spillte uten Herman 
sum. Finn Uldahl var indre høy 
reserven Tomrod Ellefsen c

Regnværet umiddelbart 
pen bevirket at grasdekket uunen 
ble sleip. Kampen ble da heller ikke 
så god som man v.entet.

Pors var best i første omgang, men 
Ahlbom tok pent de skuddene som kom.

I begynnelsen av annen 
kom Urædds seirende mål. 
halfen Per Oddberg la i/, 
som Uldahl nikket pent 
Urædd, som løt til ...

■ sjbn, lå endel over etter •;* __
hos Urædd var H. Siljan, R. Ahlbom 
og Finn Arvesen. Per y __o 
re ytre venstre. Hans kondisjon 
ikke til som half. At seiren gikk 
Urædd var det intet å si på.

Pois’ og banens bestemann ' var 
Leif Lindstad. Hans innsats som half 
var imponerende, men hans fravær i 
løperrekkén var merkbar Ellers bør 
Erling Olsen og Olav Skilbred nev
nes. Karl Skifjeld gikk ut i pausen, 
hvoretter Sven Edin tok hans plass.

Hakonsen, Skidar, hadde en lett 
oppgave som dommer. Kampen gikk I over 2x35 minutter. Corner.

L , K -

En oppvisningskamp i anledning av 
Pors’ jubileum.

mellom . vært annulert for offside.
Arvesen utlignet for Ui-?dd.

Etter pausen øket Herman 
Oksum til 2—1 for Urædd med 
et kanonskudd som suste i nett
maskene. Solstad burde forsøkt 
å møtt ham i feltet. T. Svendsen 

det utliknet så for Pors. Senere had- 
så de Tormod Ellefsen et skudd i un- 

av Pors t vor ligger 
på,

Urædds Stadion. —

gæ
* . • J

*••«. • X*. . ?!

Noen kritikk over de enkelte 
spillere vil jeg ikke innlate meg 
på ennu. Men tross den 5 årige 
fotballpause var det atskillige 
lyspunkter på lagene.

ty»

I 
1
1 ‘

J
II J.
i *!<1 i *

S-d
>

Sund jordet på points etter et re
sultat av 1—1.

1 stafettløpet over 4x380 me
ter seiret et lag bestående av 
William Hansen, Kåre Solli, Nils 
Sørensen og Peder Framnes på 
3,47,2.

I dragkampen vant mil.org., 
Porsgrunn over idrettsforenin
gen Ørn og deretter over mil.org. 
Grenland.

Bokserne Bjarne Olsen og 
Willy Nilsen høstet stor applaus 
for sin morsomme og gode opp
visningskamp. Deretter fulgte en 
vellykket oppvisning i sving- 
stang og skranke av Urædd-tur- 
nerne.

Dermed var hele den helt 
igjennom vellykkede idretts- 
mønstring over. Den var utvil
somt en utmerket propaganda . 
for idretten, og ble en fortjent 
hyldest til idrettsungdommen. 
Entre-inntekten beløp seg til 
3700 kroner hvorav nettoen går ' 
til et landsfond for de falnes et
terlatte.

;• ■■■' ' •

. ■ • • ;

W -

fal

Iffil
I H /|

I
'gen av landet og ønsket idretts-

i ungdommen hell og lykke.
Biskop Berggrav r 

; sin hyldest til idrettens menn og 
< framhevet hvor betydningsfullt 
: det er at idrettens sjel' og sinn 
■ kommer til sin rett.

Til slutt talte nøyesterettsju-
1 istitiarius Pål Berg som i få ord 
i gjorde rede for idrettens betyd-

■ i ning for hjemmefrontens kamp 
•; under okkupasjonen. Dagen ble

i avsluttet med oppvisning i for- 
( skjellige idrettsgrener.

>1 Idr ettsmonstr ingen
il i Porsgrunn.
.I Det var en storstilet idretts-
- I mønstring Porsgrunn var vitne I poj~t‘ j "finatøi
Htil i går. Selve paraden med et- 
|terfølgende konkurranser, hvor 

' var
representert, ble en overbevisen
de manifestasjon av den glød og 
iver
men i det nye arbeid.

Tilslutningen til idrettspara- 
den var enorm, <
•kke ut til at regnskurene kunde gijort

I legge noen demper på humøret , - _ -
|hos de tildels meget tynnkledte . ørn> Horten _
I deltagere. 1000 a 1500 tok del i Tønsbe’rg Turn 3__2 

l■ ’ "
I ’ Odd junior slo'Borg junior 1—0.

• iTl

•ålende idrettsmønstring 
eie landet ,< ■ ,

— 5000 mennesker

omga ig 
Venstre- 

inn cn corner 
; i buret, 

å ha best kondi- 
pausen. Best

Odberg bør væ- 
i strakk 

til

,v>

1 
■«.< •' i

■■ ■

deretter j disse var i høy grad tilfred

idretten var slutt. Tilskuertallet 
ble anslått til vel 5000.

. Idrettsprogrammet.
Så tok man fatt på dagens 

idrettsprogram. I cup-kampene 
seiret Sund jordet over Urædd 
med 1—0 og Borg over Pors på 

• • * —

flere gode sjangser, men
I oie ukl sumie 
øyeblikk eller så var retningen var det umulig å avgjøre fra min ( 
ikke god nok på skuddene. j plass. , |

I De to lag var fra mål og høy- 
Pors: Thorbjørn Solstau, 

Ragnar Svendsen, Olaf Karlsen, 
Erling Olsen, Ame Svendsen, 
Olav Skilbred, Thidemann Chris- 

— i ove-r tensen, Leif Lindstad, Thor 
_______ ■ _| Berntsen, Alf Mikkelsen og Thor- 

og det så ^heller| Urædds og Pors gutter spilte___________ Svendsen. ^
1, mens Urædds juniors slo 

et lag fra Vallermyrene 4—3.'
Moss 1—0 og Ørn

IS z

Oberst Olav Heiset, 
den norske idretts øverste tillitsmann.
ske ungdommen skulde være let
tere å kjøpe enn de eldre genera
sjoner. Med bestikkelser, med 
løfte om lønn, stillinger og jord 
førte de kampen for ungdommen. 
Idrettsplasser, skibakker og 
idrettshøyskoler skulde de få, — 
idretten skulde få sin glanstid i j

i Urædd—Pors

ble uavgjort 2—2. Skulde
. vært kåret noen seierherre
> var nok Urædd nærmest til det derkanten
i på grunn av sin gode siste om-, hvoretter ballen spratt ned 
'gang. Imidlertid hadde begge lag banen. Etter enkeltes mening var 

enten ballen innenfor målstreken, men
i ble det somlet i det avgjørende hvorvidt dette var tilfelle eller ei

seiret Borg over|

li* 
Fotballresultater: i re:

II

' Storm slo i går Odd 1—0, mens
Grane vant 1—0 over Skiens Ball-

som preger idrettsungdom-[ klubb>
, I Oslo vant Fredrikstad 3

Skeid i overvær av 27,000 tilskuere.

mil.org
mil.org
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. 2—1.
Pors jr.
Gimsøy jr.
Skeid — Drafn 4- 
Tønsberg Turn —

, hver '
. var heller 
\ . Pors fikk si V’-'I

Walter Larsen overrakte 
fra fotballkretsen minnegaver i 
porselæn til Bjercke og Skifjeld 
<med takk for fortjentfullt og in
teressert arbeid for fotballen 
gjennom mange år.

r helt f 
spill

Urædds juniorlag spilte etterpå en 
gikk kamp mot et sammensatt lag fra. Val- 

. lermyfenc. Resultatet ble at Urædds 
‘ lag seiret med 4—3.

. Olaf
Ragnar 

. Karl Ski- 
Brvn- 

Th.

sjangser, r._
n- Brynhlld—.. .lauua ogsa en  

, _ j som ikke resulterte i
e sin store sjangse lørda/Borg jr.

5—0 på Borgs grasbanc.

i Urædd^Pors guttelag 1-1.
LørJag spilte ovennevnte guttelag 

en treningskamp på Urædds stadion. 
Resultatet ble 1—1 etter at Urædd 

pent hadde ledet helt til slutt og burde hatt

■ r /" fy,

tilbud som ble dårlig utnyttet. Frams 
i. h. hadde i begynnelsen av omg. et
|meget godt skudd, som Solstad redder: 
flott. Tidemann Christensen fikk der-, 

Tidemann Christensen indre e^er en sjangse for åpent mål, men
Jacob Holtan, ellers skJøt utenom. Det samme gjorde Alf* 

Mikkelsen noen min. seinere. Fram 
hadde så et par mindre farlige sjang- 
ser som også ble dårlig utnyttet. I 
det 25. min. kom så Pors’ mal nr. 2

Brynildsen etter et pent og' 
vclplasert skudd og med 2--0 til.Pors(

Dommeren Nils Gundersen, Fram, 
var av de bedre.

Ca. 1400 tilskuere overvar kampen.
1 II. A. II.

Slo Fram 2-0.
Fram hadde også sine chanser og 

særlig en gang i annen omgang skjøt 
indre høyre et flott skudd,*'men Sol
stad reddet elegant.

Frrm-laget var 'en blanding av 
ungt og gammelt, av gamle-karene 
var Sigurd Nilsen med, men nådde j 
ikke opp til gamle høyder; ellers var 
laget jevnt, høyre-siden i forsvar og 
angrep kanskje noe hvassere.

Pors stilte s ik opp fra mål og ven
stre: Th. Sol-tad, Olaf Skilbred, Olaf 
Karlsen, Leif Lindstad, Ragnar Svend
sen, Erling Olsen, Per Svendsen, Alf 
Mikkelsen, Gunnar Brynjulfsen, Tie- 
mann Kristensen og Karl Skifjeld. ■

Forsvaret virket godt, Ragnar 
Svendsen er meget god som tredje- 
back, og Olav Skilbred og Olaf Karl
sen kemmer. Solstad tok pent det som 
kom, hans redning i annen omgang 
var praktfull. Det blir mer spill i la
get når Leif Lindstad spiller half
back, og navner som Alf Mikkelsen, 
Tiedemai •. Kristensen, og Karl Ski
fjeld skulde vise gode ting, når . bare 
kondisjonen blir i orden. Laget har go
de betingelser for at goe og riktig fot
ball blir servert.

Dommer var Nils Gundersen fra 
Fram, han var meget god.

Fotballkamo kl. B:
K, S. K,« Storm 3-1.

Ved en kamp mellom storm og 
K. S. K.s B-iag på Klosterskogens 
bane igår seiret K. S, K. med 3—1. 
Seiren var fortjent, særlig etter K. 
S. K.s gode 2. omgang. K. S. K. 
scoret alle ganger c. f. Kjell Mar
ker. Storms mål ble satt Inn av Karl 
Evensen.Best på K. S. K.s lag var Olaf 
Holmer og Kjell Marker. Ellers var 
Jaget jevnt. På Storms lag spilte 
iKarl Evensen godt. Olaf Kristoffer- 
Isen, Pors, dømte godt.

3

Det blir cupkamper i høst. I
Norges fotballforbund melder: Det 

vil i år i likhet med 1940 bli arrangert cup-kamper for klubber som står til- I 
sluttet Fotballforbundet. En må mel
de seg innen 5. juli. Seinere anmel
delser blir ikke godtatt.♦

Pors' fofbalMag
på Skotfoss.

Til idrettsdagen på Skotfoss.
hvor bl. a. Pors skal møte Skotfoss 
Turn & Idrettsforening, stiller Pors 
følgende lag. regnet fra mål og ven
stre:i Th. Solstad. Olaf Skilbred.

i Karlsen. Erling Olsen. Y 
Svendsen, Leif Lindstad. . 
fjeld. Alf Mikkelsen, Gunnar 
lulfsen ,Thor Svennnungsen. 
Svendsen..hr; R i ørn Rein holt,

I Dørge, Sven Edln

Grenland Fotballkrets 
ekstraordinære ting

7 /. • . .f .
, ny formann

Sigurd Kristiansen, Skidar, Hå
kon Hansen, Start og som 3. va
ramann istedenfor Teksten, valg- 
tes Henry Hansen, K. S. K. Desi- 
sorer ble Alf tyesseltoft, Odd og 
Ei Rølland, Pors.

Under eventuelt forlangte 
mange ordet. Spillemateriellet 
var sterkt på tale, spillebanene [ 
likeså og kampserie i høst. Den 
nye formann noterte seg de for
skjellige uttalelser og i sin tiltre
delsestale til slutt nevnte han et
ter å ha takket for tilliten, at 
kretsstyret skulde være oppmerk
som på de uttalelser som var falt 
og håpet at kretsen måtte bli som 
en god klubb var for sine med
lemmer.

Det ble vedtatt å sende hils
nings tel egi’am til Norges Fotball
forbund og sekretæren, Asbjørn 
Halvorsen.

ibjornI 1

katt inn fra
\ Uke

/ \ ulenom.
god sjangse

. noe. Fram hadd» 
lulligning i slutte

• Iskuddet gikk
2. omgant 

men begge*

av 
formann, Hardy 

B j e r c k e, som nå sammen med 
medlem av styret, Jakob Skifjeld 
fant å måtte trekke seg tilbake, 
Begge anførte som grunn, som 
vi tidligere har meddelt, at de 
som bekjennende kristne fant 
å måtte vie andre oppgaver sin 
arbeidskraft.

Styret innstillet enstemmig 
Halvor Teksten, Pors, som ny 
formann, og han valgtes da også 
praktisk talt enstemmig, med 54 
stemmer.

Som nytt styremedlem iste
denfor Skifjeld, valgtes Eriksen, 
Mæla Idrettsfor. Do øvrige styre
medlemmer er: Mathias Nielsen, 
iSkiens Ballklubb (viseform.) 
Walter Larsen, Skotfoss og Einar 
Fredriksen, Borg. Varamenn:

Uradd sstel i-o 
ører hrs.

Ja, så er morroa begynt igjen. Fot
ballen ruller, og med den sportens 

. gleder og sorger for alle spillere og 
patriotene. Stemningen var til stede 
på Urædds stadion til privatkampen 
mellom Pors og Urædd igår aftes. — 
Bortimot 900 tilskuere hadde innfun
net seg, da dommeren Haakonsen fra 
Skidar kalte de to lags kapteiner 
sammen.

Pors stilte opp med laget som stod 
i vår avis igår med den forandring at 
Ragnar Svendsen spilte c.h. og Olaf 
Karlsen h.b.

Urædd hadde følgende oppstilling, 
Ahlbom, Sørlie, Siljan, O. Skoe, Willi
am Nilsen, P. Oddberg, Ivar Olsen, 
Finn Uldal, T. Ellefsen, F. Aråesen og 
Birger Johre.

Om selve kampen er ikke stort å si, 
den gikk også over to omganger a 
30 minutter, men den gav løfter om 
gode kamper senere. En del omplasse
ringer og utskiftninger på begge lag 
kan en nok vente etter gårsdagens 
mannjevning. Spillerne har likesom 
ikke fått full føling med ballen enda. 
Særlig gjelder dette forwardsspillerne 
på begge lag. Besluttsomheten og en 
god avslutning på angrepene så man 
stadig. Derimot var det mye godt for
svarsspill å se. De gamle rever, Skil
bred, Erling Olsen, Kaare Sørlie, Sil
jan og de andre er like spreke, har
de og kraftige i tacklinger og i å bry
te angrep. (Første omgang gav ingen mål, 
Pors hadde vel de beste tilbud. I an
nen omgang hadde Pors sin beste 

' chanse etter y. h.s pene stikkball til 
centerløperen, som sendte ballen i 
tverrstangen. Ahlbom var heldig og 
fikk nappet den.Ikke lenge etter scoret Urædd sei-, 
ersmålet. Det var corner fra venstre, 
en meget pen ball, og Uldahl tok den 
rett på hodet, og den lå 1 maskene på 
ekte <Jeja-manår>.Hermed ble det. Urædd seiret i den 
første reale dyst etter krigen, og den 
var også rettferdig, synesJL/ - W. Lun.

Urædd b — Pors b 1—0.
♦

FOTBALLRESULTATER:
Odd—Skiens Ballklubb 0—0.
Skotfoss — K. S. K., Klostersko-

gc-n 2—1. — Storm jr. 1—0.
— Grane jr. 5—0.

1.
Ørn 4—0.

/Halvor Teksten, Pors,
Lørdag var representanter for 

klubbene i Grenland innkalt til 
ekstraordinært ting i Victoria 
Hotell, Porsgrunn. Det var første 
gang man var samlet siden man 
nedla arbeidet i 1941. Alle kret
sens klubber- — også de nyinn- 
meldte fra A. I. F. var represen
tert og i alt møtte der om lag 60 
representanter. Tinget ble det 
den gamle

pOR$ SEIRET
' ' i-» 1500 mennesker

Prt da Pora gj°Stet
“levert^“egct god førd 

mot Urædd torsdag med 
Pasninger og med tek- 

Lc Pre^s° serverte også igår peri- 
&1 ord^' flott fotball. Leif Lind- 
^evis ®egtolfbadc er en styrke for 
sUd bas^i nå kan spille mer 
talfrc^^tblu med korte pasmnger“g “ir tar0 rekken

’PS’tng den skal ha, vil laget 
W°«l Jf^mgang lg4r var ogsi best 

Forste' ddfog han ble ofte utspilt 
P^n Ivslutaingene mangler, og

- '«A Le med en scoring. Etter 
b/Arbeide av Alf Mikkelsen 

g0?i Th Svendsen helt borte 1 hjør- 
hadde mange gode tilbud,

"T^oægX’%^ P- og 
Jd med, men spillet ble ikke så godt.

■ v^ajkje var Fram noe bedre, men det 
X som angav tonen og chansc- 

| ne var flere og det var heUet som 
I Ldet Fram fra bare en scoring. Det 

w unggutten Gunnar Brynjulfsen i 
center som var mannen — med en 
Aks manovre satte han keeperen ut

. av spilt ______ _______________

H. Teksten ny formann i
i Grenland fotballkrets.

/

Eriksen, Mæla Idrettsforening nytt styremedlem.
Grenland fotballkrets holdt ekstra- T. Teksten, Pors, til ny formann, og 

- ordinært ting igår i Porsgrunn, Der han ble valgt med 53 stemmer. Som 
[ nptte 51 representanter for 21 klub- nytt styremedlem valgtes Eriksen, 

kr. Mæla Idrettsforening, og som 3. va-
Formannen Hardy Bjercke ønsket ramann etter Teksten Henry Hansen, 

velkommen og holdt en kort tale hvori K.3.I ’. med 42 stemmer. William 
han ta., et idrettsfolkene for deres Eriksen, Odd, fikk 14 stemmer.

frigen. Der ble vedtatt Kretsstyret har nå følgende sam- 
de et hilsningstelegram til for- mensetning: Formann T. Teksten, 

•. Pors, viseformann Math. Nielsen, Ski-
tlnwF vre , derpå hvorfor ens Ballklubo, styremedlemmer: Wal-
haddd Zah innk^t\ ^sstyrer ter Larsen, Skotfoss. Einar Fredrik- 
om å fra forbundet ^n, Boig, og Eriksen, Mæla Idretts
men da ^-Dder slaPP 1 1941, forening. 1. varamann Sigurd Kristi-
lem SklfiaiH 'BJercke> og styremed- ansen, Skidar, 2. varamann Håkon 

i ke kunde foX??/3011*?? ^runner ik* nsen, Start 1925. og 3. varamann 
ve]ge nv U ’ m&tte man altså Henry Hansen, K.S.K. Som sekretær 

medlem Def et ,nytt styre" er hetsen så heldig å få beholde Si-
Stvret hndrtA ge !tyrC blir sittende’. gurd Johannessen;—_j_jnat]e enstemmig innstillet!

Svendsen,
,Thor

Reserver: Bjørn Relnholt, John. 
owi__ Arne Svendsen.

- - x ~ VBW^Wi*^*"**^*-*

ta-Fram 2-0
Pors var i går i Larvik og spilte l 

j. mot Fram på Torstrand. På Pors’ lag 1 ■ 
spilte Tidemann Christensen indre I

.. heyre istedenfor
var laget det samme som mot Urædd 
sist torsdag.

Kampen, som ble spilt i 2,omg. a 
. 30 min., var ganske god og' uhderhol- 
! dende. Pors var den toneangivende. I

°B de hadde da også de fleste kampen ut.
under kampen, derav 3 41

som burde resultert i mål. Seiren varl 
ertjent. Laget viste atskillié penll 
under kampen. 1

Krams lag bestod for det meste av I 
unge spillere, som forsøkte å spille (

i riktig fotball, men hadde vanskelig ( 
, 10r & komme gjennom Pors’ forsvar.

Kram hadde etpar gode sjangser 
. ’ ' omgang: men skuddferdigheten

<»*> “ * " *

:r ikke her i orden. t
sitt første mål ved fhor-

Svendsen etter 12 miri, 
siden.

etter hadde Alf Mikkelsen 2
. men skuddene 

sen hadde også 
resulterte

- o -
n av omgangen, men 

utenom
g ble ikke .
parter hadde
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og annen «farlig» mann på enkelte 
lag. kan ikke dette rette på fellen.

Trenerne rundt om i de forskelli
ge klubber bør ta seg av dette fak
tum ad notam og ta seg av løper- 
rekken særskilt med henblikk på å 
skape skyttere og målhungrige spil
lere. ■

Men den beste — og kanskje ene
ste — vegen ut av dette uføret tror 
jeg vllde være å få en god trener 
hit til å ta seg av saken.

Kunde kretsstyret makte å få tak 
i en spiller av f. eks. Brustads støp- 
nlng til å ta seg av løperne 1 Gren
land en tid, så vllde det utvilsomt 
være til glede og nytte for de en
kelte spillere og for kretsen 1 sin 
helhet ved representasjon utad.

Noe bør i allefall gjøres før våre 
løpere får den vanen at «målene er 

j det ikke så farlig med».

mot Vestfold 
fotball.
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Grenland
1

I ,! tVi l < ? ‘e.

: 'Å 4

bedre ut- 
Det meget 

ha betingel-

x
i går Sundjordet jr.

noe særlig,, 
svakt alt sammen. 
Nilsen som hadde

- • '

i Sigurd Oksum,

i

GrenlandsfotbaHen av idag 
Betraktninger.

■ otbalLspilleme må vel nå sies å 
n.-t lagt første etappe av sesongen 
hak seg. Alle klubbene har ved en 

»eller flere anledninger fått prøve 
»sin styrke. Det ligger klart 1 dagen 
' a! det som det først og fremst har 
skoftet på all over er kondisjonen,

1 noe som er lett forståelig og som • en 
regner med som en helt akutt affæ
re. Til høstens kamper må en vel ha 
lov til å regne med at dette problem 
er brakt ut av betraktning for de 
aller flestes vedkommende.

Men der er en annen ting som har 
lagt en klam hånd over fotballen 
her 1 distriktet og som truer med å 
'kvele fremgangen. Der finnes ikke 
— jeg tror jeg tør sl en eneste lø- 
perrekke som holder mål. Frem og 
tllbakespill ute på banen er det som 
går igjen 1 kamp etter kamp. Inef
fektivitet en er absolutt fremtreden
de. Selvom d°t selvfølgelig finnes en

Idrettsutvaiget å 
Porsgrunn.

Porsgrunns kommunale idrettsut- 
valg holdt møte i går og valgte kom
munens representant Ame P a u s t 
til formann og Halvdan El tv cd t, Pors, 
til sekretær. De øvrige medlemmer av 
utvalget er Jac. Brynildsen, Urædd, og 

Sundjordet.
*

I• • *

340 lag i fotballcupen.
Norges fotballforbund opplyser at 

det er anmeldt ca. 340 lag til årets 
cupmcsterskap i fotball. Til sammen
ligning opplyses at det var rckord- 
dcltagclse med 137 lag i 1940. Det er. 
avgjort at det må holdes flere kvali- | fiscrcndo runder.
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Porsgrunn mot Skien 
i fotball

I

Kretsstyret berammet i går cn by- 
i fotball mellom Porsgrunn og, 

f re-.

I
- - - - —J —

med Erling Ellefsen, Sundjordet, 
varamann. Eorg skal delta på Pors- 
grunnslaget. Skiens-laget blir uttatt 
av: Olaf Gulliksen, Storm, (for
mann), Håkon Håkonsen, Odd og Er
ling Nilsen, Grane med Halvor Jo
hansen, Skotfoss, som varamann.

♦

Ca. 1500 mennesker overvar kam-
II. A. II.

Pors-Grane 3-0.
I fotballkampen på Urædds stadion 

onsdag kveld seiret Pors over Grane 
med 3—O etter en god innsats. Pors 
spilte med en del reserver og stilte 
opp således: Ole Solstad, Olaf Karlsen, 
Olaf Skilbred — Ragnar Svendsen, 
Walter Richter, Erling Olsen — Olaf 
Kristoffersen, Andreas Skilbred, Jacob 
Holtan, Tor Svenungsen, Thorbj. 
Svendsen. På Pors lag tok keeper lett 
de ballene som kom. Av backs gir vi 
æren denne gang til Olaf Karlsen som 
spilte en meget god kamp og satte 
Granes Kastncs helt ut av spill, men 
Skilbred lå ikke langt etter. Av halfs 
spilte Erling Olsen igjen best. Løper- 
rckken var mer effektiv enn vi har 
sett den på lenge. I Tor Svenungsen 
har Pors et godt emne. Ellers kom An
dreas Skilbred og T. Svendsen også 
godt fra kampen. På Granes lag spil
te ikke Arnt Nilsen så godt som van
lig. Best på laget var centerbacken 
som leverte en god innsats og ryddet 
godt opp. I loperrekken spilte indre 
venstre Nordahl og centerloperen, Ei
nar Pedersen best, men de andre kom 

. ikke opp på vanlig nivå.
Pors vant målvalget og spilte med 

solen imot i forsto omgang. Grane be
gynner best og spiller foran Pors mål 
men Pors får revet til seg spillet litt 
etter hvert og har en farlig sjangse

Pors-Grane 3-0.
•

I kampen mot Grane i går kveld 
måtte Pors unnvære flere av sinc be
ste spillere og stille med følgende lag 
regnet fra mål og venstre. Solstad, O. 
Skilbred, O. Karlsen, E. Olsen, W. 
Richter, R. Svendsen, T. Svendsen, T. 
Svennungsen, J. Holtan, A. Skilbred 
og O. Kristoffersen. Det ble ingen god 
kamp. Begge lag benyttet, særlig i 
første omgang ,lange baller uten 
adresse, og det ble altfor meget fram- 
og tilbakespill ute på banen.

Hos Pors var nok O Skilbred best 
i forsvaret, men han er ikke som før. 
Keeperen Solstad har et godt grep på 
de høge baller, men hadde ikke så 
svært meget å gjøre. Thor Svennung- 
sen hadde en god dag og var banens 
beste spiller, men overdrev dribling- 
ene endel.

På Granes lag var det ingen som 
framhevet seg, og lagets gode keeper 

lAint Nilsen hadde et par gode red- 
Ih higer ,men fikk ikke anledning til å 
vise hva han er god for.

Pors vinner målvalget og Grane 
setter spillet i gang. Spillet er nokså 
jevnt i første omgang og Pors tar le
delsen etter K* times snill ved Sven
nungsen. I første del av annen om
gang har Pors det-meste av spillet, 
Gg etter ca. et kvarters spill oker O. 
Kristoffersen til 2 og straks etter set
ter Holtan inn nr. 3 etter pent gjen- 
ncmlegg fra Svennungsen. Grane spil
ler seg nå endel opp, men makter 
ikke å score.

Trygve Dahlgren, Urædd, var dom
mer. Rg.

Kampene tar ril 
og vil nli 
på hverda-

>

II økonomi er det bestemt at alle inn-
'gode tilbud, men det blir ikke Uere «-a
jmål og Skotfoss kan forlate banen*

II-E. bifall.
r II pen.
* I

tekter skal gå til en felleskasse 
fordeles andelsvis etterpå. Det 
Ingen seriekamper for klubbenes 
servelag.

Materialspørsmålet og banene er 
lo vanskelige* problemer i dag, men 
cn håper det blir ordnet, sier forman
nen.

i'- Slo

| kamp
Skien på Skicns Ballklubbs bane
dag 27. juli

Som utlagningskomitc for Pors- 
grunns-lagct ble oppnevnt: Sverre 
Qværne, Borg (formann), Kristen 
Bari.h, Pors og Kjell Bjørneboe, Urædd

, som

< - —- 'tar
jedelsen på ny ved c.f. .
ved et pent fluktskudd. Samme 
ler er snart etter mann * ~"J 

' tre, denne gang ved en : 
' telse av et langt Innlegg 
pen var det defilering ■- 
oppvisning av 
tvedt, Tveten og 
De høstet ■_ .

b
•' HIL i

i • u •som seierherre.
Før kampen var det opptreden av 
akrobater fra Skien. De viste seg, 

|å være meget flinke og høstet fortjent

seinere øker de til 3
ren meget fikst utnytter 
framlegg.

I resten av kampen har begge lag

Kamp i Porsgrunn 3. august.
Etter innbydelse fra Vestfold har 

Grenland besluttet å spille et par in- 
terkretskamper i fotball i høst. Den 
første kamp spilles på Urædds stadi
on fredag 3. august, mens returkam
pen holdes i Vestfold seinere på høs
ten.

Uttagningskomitoen for kretslaget 
består av: Olaf Gulliksen. Storm, Hå
kon Håkonsen, Odd og Sverre Qvær
ne, Borg.

Skotfoss—Pors
/ ■ / / » *

Som ventet ble det ingen god kamp 
mellom ovennevnte lag på Skotfoss 
i går.

1 Tempoet var altfor oppjaget og 
'j banen for ujevn og hård til å få noe
2 spill i stand. 
■

5 Skotfoss, som spilte energisk og
3 mod stor fart gjennom hele kampen, 
fortjente forsåvidt seiren.

I.agets beste spillere var centerlø- 
peren, som også scoret alle 3 mål, in- 
^ire høyre, centcrback og målmann.
I Pors som yianglet Alf Mikkelsen,
• Tidem. Christensen og Thorbjørn!
I Svendsen, stilte med folgonde lag: !

Thorbjørn Solstad, O. Karlsen, O. 
Skilbred, A. Svendsen, R. Svendsen, 
E. Olsen, Sv. Edin, L. Lindstad, G. 
Erynjulfsen, Tor Svennungsen og K. 

t Skifjeld.
Det var igrunnen ingen av spiller

ne som holdt mål. De som kom best 
fra kampen var E. Olsen, O. Skilbred 
O. Karlsen, K. Skifjeld og Lindstad. 
Lindstad pådrag seg benskadc midt i 
annen omg. og John Dørge ble satt 
inn. Dommeren Nils A. Nilsen, Grane 

Ivar svak.
j Skotfoss åpner scoringen etter ca.
■ 30 min. men målet burde vært annul- 
llert for unfair spill. Like etter kom-J 
mer Lindstad igjennom, men blir dyt! 
tet i ryggen og målmannen redder. 
Dommeren skulde ha dømt straffe
spark her.

Pors utlignende mål kom i omg. 
siste min. ved Lindstad.

Annen omgang var ikke gammel 
tør Skotfoss sikrer seg ledelsen etter 
cn tabbe i Pors’ forsvar Bare 2 min.

i det centerløpe- 
et langt

Kretsserie i fotball til 
høsten.

Grenland fotballkrets holdt styre
møte i går under ledelse av forman
nen Halvor Teksten. Det ble ved
tatt å holde kretsserie til høsten for 
A- B- og C-klubbenes 1. lag. En reg
ner med at 4—5 AIF-lag blir med i 
serien. Det blir enkel serie og alle 
lag møter hverandre innbyrdes i sine 
respektive klasser, 
i begynnelsen av august 
søkt avviklet mest mulig 
ger. For å støtte B- og C-klubbenes 

mn- 
og 

blir
re-

Skotfoss-Pors 3-1. , ** *" * (

Kampen på Skotfoss søndag mel-! 
lom ovennevnte lag ble kvikk og 
morsom og til sine tider ganske vel
spilt. Banen er imidlertid enda noe 
hard og ujevn, det blir en del tilfel
digheter. Skotfoss-seiren var fullt 
fortjent, og hjemmelaget vant på 
sin fiksere løperrekke og 
nyttelse av sjangsene. 
unge Skotfosslaget bør 
ser for å nå ganske langt. De beste 
på laget var keeper Sv. Danielsen, 
c.half Haglund og i. h. Roald Tvedt. 
Vi merket oss forøvrig c.forward 
«•Pus» Nees. Han er en farlig herre, 
men bør lære seg å skyte med beg
ge ben og variere i forståelse med 
wings. ’ ‘ •Hos Pors var det v.b. O. Skjelbred 
og h.ihalf E. Olsen som kom best 

■fra kampen. Løperrekken var stort 
sett svak og kom til kort for de’ 
kjappe Skotfossbacks.

Dommeren, Nils A. Nilsen. Grane 
har vi sett bedre.

Det ble Skotfoss som åpnet scorin
gene midt i omgangen. Porskeeperen 
halvklarer et langt Innlegg, det ro
tes i forsvaret og c.f. er påpasselig 
framme og netter. Mot slutten av 
omgangen skaffer Lindstad ballanse 
ved et nydelig skudd.
> Ut 1 annen omgang tar Skotfoss

• ----  scorer
i spll-

for mål nr. 
fiks utnyt-

Før kam-
• av lagene og 

turnakrobntene
___ j Johannessen, Odd.

■; fortjent bifall fot'' slne 

ypperlige prestasjoner. Ref.

Pors “ Grane 3-0. ■" ’
Svak kamp i Porsgrunn igår.

Det var deilig vær, en god bane, 
ny lekker fotball, en god dommer 22 
fotballspillere cg 6—700 tilskuere på 
Urædds Stadion igårkveld. Pors sei
ret over Grane med 3—0.

Por.s kom med eh rekke «oldboys» , 
igår. Således var både Andreas Skil- j 
bred og (Tat Kristoffersen på banen i 
likeså Walter -Richter. Linstad,| 
Knabbe og Karl Skifjeld hadde 
perm.

På Granes lag var det mange nye 
ansikter, oa Eakkegutta fortalte og
så at dot var et nrøvelag. Arnt N’l- 
sen sted i mål. Jan Knudsen og Kr. 
Kristiansen v?- backs. Halfs: Birger 
Nilsen. Leif Mathisen og Adolf 

i Svendsen. I løperrekken: Leif Nilsen 
I Andersen. Einar Pedersen, 
1 Nordahl og Kastnes.

Ingen framhevet seg 
det var jevnt 

lundtatt keener 
i flere gede redninger.

Forslaget var heller ikke noe å 
skryte av selv om de vant kampen, i 
Dårlig Doseringer, ditto pasnmger 
og hUrntirløst det hele.

Litt cm spillet.
De første 25 minutter av kamnen 

1 var helt uten hendinger. Por.s fikk 
. eå et par slanasp-r som burde gitt 
j mål, men sr-mmol fra Porserr.e cg 
\ flnks hos Grane avverget faren. 
( Fem min. før halvtid tok Pors Is- 

etter en bra nlasert scoring' 
1 Thor Svennungsen.

Pors dket til 3—0 i annen om- 
første kvarter, ved OJnf Kri- 

stoffersen og Jacob Holtan. Pors lå 
ov^r resten av onmamen og var nå 
nære nippet ennå et par ganger.1 
men mere mål blG det ikke. Grane 
bedrte c^så et nar sjangsor, men do 

'.blø dårlig utnyttet-.
Pors seir var fortjent.

p—mmr Try«re Dahlgren. TTræ^d.
wlun.

som Nilsen slår til corner. Straks etter 
har Grane en stygg sjanse. Centerlø- 
peren får spilt seg fri og skyter, rnen 
Solstad redder markkryperen til cor
ner, som blir resultatløs. Etter flere 
farlige sjanser foran Granes mål, hvor 
et skudd går i tverliggeren, får Pors 
mål etter ca. ’/3 times spill. En ball 
fra A. Skilbred blir lagt pent igjen
nom og T. Svenungsen følger på og 
scorer pent, med et godt skudd og med 
1—0 går omgangen ut.

I 2. omgang begynner også Grane 
best, men Pors får snart revet til seg 
spillet og har flere farlige sjanser, 

j men et Grane-ben er stadig i veien el- 
! ler Arnt Nilsen redder i siste instans.
Grane forsøker seg også med noen I 
skudd, men det blir ingen fres over 
dem og blir et lett, bytte for Solstad. 
Etter ca. 20 minutter scorer Pors ved 
Olaf Kristoffersen med et brennhardt 
skudd som ikke keeperen hadde noen 
sjanse på og 2 minutter etter ved J. 
Holtan på et overlegg fra høyre, og ‘ 
med 3—0 blåser dommeren av kam
pen.

.Dommer Dahlgren fra Urædd var
I bra. ’ Tess.
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Fors

motte Pors med følgende lag fra mål 
og høyre: T. Solstad, O. Karlsen, O. 
Skilbred, J. Dørgc, A. Svendsen, E 
Olsen, T. Christensen, G. Brynjulfsen, 
0. Kristoffersen, T. Svennungsen og 
K. Skifjeld.

Det ble en kamp med en serie av 
; var 

Dette "utbedrings-1allfor oPPjogct og dertil ble det be- 
øvrip- fat+ aU nå nyttct altfor ,anfie passninger og spilt 

r g iatt alt na. for hårdt . nærkampcne.
- , - - - At seiren gikk til Pors var helt i

r?J°5 ØVris underhandler sin orden. Dc som kom best fra kam-
- om reparasjon av pen var Olaf Skilbred og den smarte 

_lindre venstre Thor Svennungsen. I 
■ I Svennungsen har Pors en ualminnelig 

1 I lovende spiller som klubben utvilsomt 
vil få mye glede av i årene framover. 
Gunnar Brynjulfsen ble skadet i før
ste omgang og reserven Edin rykket 
inn i stedet.

Centerbacken Arvid Amundsen var 
beste mann på Sundjordets lag. For
svaret spillte altfor åpent i siste om-' 

i gang og det straffet seg.

Sundjordet som hadde solen i ryg-l 
gen i 1. omgang fikk ledelsen med 21 
scoringer før pausen ved Birger Wahl-| 
strøm og Oddvar Bakke. Pors hadde! 
flere målsjangser, men selv fra skudd-1 
posisjoner på kloss hold ble det skutt | 
over. Saga i Sundjordcts bur reddet 
ct hårdt skudd fra Olaf Kristoffersen 
mod benet. Sundjordets ytre venstre 
stod likeledes for åpent mål, men 
skjøt utenom. T I

. ----- f siste omgang scoret Pors 3 mål
R offsidereg- ved Thor Svennungsen og Olaf Kri

stoffersen (2).
T. Dahlgren, Urædd, dømte godt.

Corner.

Kampen 
endte

Når kommer
Ca. 10°° mennesker

oppgjøret»
sistnevntes
pulære d’3SCsekra"Pbest av
Klubber, det ser . publikum 

-

vei også ‘bli g“sh®tbbXe de 
kan It høve til & "‘b “mle tribuner 
skader, spesielt da de S nlng.
som er 1 en sorgeiifc sta<Uon er også 
ting som J'1 R.kuJnok står tallskiven 
fotballuret. Rlktlgn t tubehor er 
del-, men visere og være cn glede 
vekk. Det vl lehsvlkR fotballuret kunne 
for pubhhum h™ ,°og sfl tll kam-

i Komme lorden JI -• ^vlig og nior-
pen. Det ble et g* v^alende spill og 
^er0P&nvar’ f°0Æ

løperrekho ei det forsoRte å g3orc 
X3ut av det var Llndstad som tirs

Pors — U rædd 
uavgjort 0=0. 
fotballuret i orden ig|en.

Kate spill om den sikre og
Vi oss Olaf Sk!lbre« Reserven- . forsvarspiller ban - og
f mål Finn ^arl^ iRRe hove til å 

men han fiKi tib Ahl- •»», s?
Backs valN=|gen ledende William Nilsen Mak. 
SiljaB kvesen viste og- Oddbcrg-Arvcseji

det en
Uldahl er cn

er 
sannsynlig at banen kan ' 

p kå ’ *** ^ni —3 år. I 
£ _per imidlertid å få lappet den I 

bruk neste år.
lrbeid tar fOp 

AoXni“sen å k~jøre på e"deI 
, en ^ed fagfolk

I ors ^-Notodden Sportsklubb 

por jr. 6—0.
jodden Snort Notodden mot I 
I^tjent seirPmhh!ub J -a’- °K vant en

^«junior j* Notodden

: '^rsoh1®1 5npe°n °g f,orticnt- Pors 

være

sk. séss .ra“

Pors—Sundjordet 3-2.
I kampen på Urædda stadion 

fredag mellom Porg og Sundjordet 
seiret Pors 3—2 etter at Sundjor
det hadde ledet 2—0 ved pauso. Re
sultatet gir ikke det rette bilde 
av kampen. 5—1 vilde ha vært mer 
passende, da Pors hadde utallige 
målsjanser som de ødela. Pors’ lø
pere må lære seg til å skyte mer 
i farten, på samme tid som det må 
mere ro i skuddøyeblikket. Dette 
viste seg i annen omgang som da 
også gav resultat. Spillet på ba
nen i går var for Pors’ vedkom
mende helt fint. Dc spilte seg gang 
på gang gjennom Sundjordets for
svar og det var rene uhellet at det 
ikke ble mål. Sundjordets lag lig
ger ikke på samme nivå, men de 
forsøkte å spille riktig fotball og 
skal ha honnør for aldri å gi opp. 
Laget hadde igjen Olaf Hansen 
med som half, men manglet Ivar 
Oksiim, og med ham pa plass vil 
det bli bra. Lagene stilte således. 
Sundjordet: H. Saga — Anker Pe
dersen, R. Amundsen — O. Hansen, 
Amundsen, Ellefsen, — S. Oksum, 
B. Wahlstrøm, O. Bakke, H. Lysa 
og P. Bakke. Pors stilte med endel 
reserver. Laget var: Th. Solstad 
O. Skilbred, 0. Karlsen — E. 01- 

1 sen, A. Svendsen, J. Dørge -— S.
Edin, T. Christensen, 0. Kristof
fersen, T. Svennungsen,:K. Skifjeld. 
Lagets beste spiller var 0. Skil
bred. Av halfs spilte E. Olsen best 
og i rekken spilte venstre-siden 
best. På Sundjordet var Saga, Pe
dersen og 0. Hansen best i for
svar, og høyre siden i løperrekken.
Om kaninen er det å fortelle at 
Sundjordet fikk ledelsen etter et 
tilferdig oppløp, hvor det ble somlet 
i Pors forsvar og Wahlstrøm f' 
skyte utenfor Solstads rekkevidde 
fra 5 meters hold. Etter 
Pors’-sjanser som 
Sundjordet til 2—

’ skylden for. I annen om- 
kvitterer Pors ved T. Sven- 

etter 10 m, og 10. mm. et- 
0 Kristoffersen, som 

seiersmålet 15 min. før 
slutt. Sundjordet hadde en sjanse 
« u« ^Vnstr^en^Pors 

keeper kaster seg og redder. Dalil- 
gren, Urædd, dømte bra.

Garantimaskinist
Kad A. Halvorsen.

In memorlam.
Nok et sorgens budskap har nådd 

oss. aGrantimaskinlst Karl A. Hal
vorsen, Crøgerlien er omkommet ved 
krigsforlis i kampen for Norges land 
og folk .

Halvorsen reiste ut som garanti
maskinist med Porsgrunds mek. 
Værksteds nybygning, D.s «Inger Li
se» i 1939. Siden var han etter garanti
tidens utlop flyttet over tll D.s «Va- 
rangborg» av Oslb, hvor han altså 
falt på sin post.

I sine yngre dager var Halvorsen 
| en fremragende fotballspiller som vok
tet målet for «Pors» 1 mange år. Hvor 
mange ganger hadde man ikke anled
ning til å beundre hans eminente dyk
tighet som keeper. Synd var det bare 
at han som sjømann fikk for liten 
anledning tll å delta 1 idrettslivet

Karl Halvorsen var en rettlinjet, 
grei mann, som fulgte sine idealer 
og sterkt og uredd gikk inn for dem. 
Han var en dyktig mann i sitt arbeide 
og beklagelig var det at hans karriere 
fikk en så brå ende.

Men han fikk gjort sin innsats og 
ydet det største en uredd mann kan 
Y Vi som var hans kamerater, minnes 
ham i beundring og takknemlighet og 
beklager tapet av .en trofast venn som 
aldri sviktet. f B

il det koste 10,000

aha kronetv Man håper, på støtte 
10,000 1 " j .overgangstiden til
aV erstatning for skaden. Ar- 
beiSsSntørct tur ut folkene Ul. utbe- 

StaiHon kostet i sin sid 40,000
, pn°, ® Men hertil kom en eod del 

Kl^tSrfisomble gjort av

niene. _ ?
850 kvm. torv bare for a 
dekke hullene!

_ Hvilke arbeider er det som man 
,,a først skal ta fatt på for a rette 
nå Pors’ Stadion?

, P V retter spørsmålet til formannen 
idrettsforeningen Pors, Halvor

vi med å skaffe torv 
hullene på grasbanen, svarer 

...... ^ationl han. Det er mye som 
teppet utbedres. Kvadratmeter -- 

løselig jmS^221===

- ■ overvar «by-
Pors og Urædd på mellom roit>

— tirsdagi De er^
; den store gode

skulle anlegg
Urædd vise hva
ver8tC >bt°ort å eJ“^Xm Vlsén Acdende 

rekken var etter.
med H‘rMdberg-A^sen --
RrdPeanncgangen m^ gv cn -

I herremann, men < d gQm ^ir
for & k0T,,;"n selv Spillet er det Ute 
påpasseligheten . med SJanser

-i
VommeT var Gundersrud, Bo^

suveren
vakte

Skilbred som
viser

i|| Kroncr * gJ
det befaræg

• on .£f^nUf spissen

,'Tvrcts l-oi hovoa^^^ionstyretb 
‘ £;:,..ul. med........

»-- -

> S I^NnamW, men nå 

"”nM

K ^'vTdet ta
I AnUfel,g ' og mdegg 

sun<> igjen
U cr \t e n. Men m 
L Tcks‘c t H si pa 

^bli^ent

rtn&ri^

I
• se

gjort , pa

r> - Vtf 1
Wirud, "’®?-8kjønn over 

kn! a n1. ixjoiv *
- 2”’i° krigstida 

sanleggcC 1 rcvct og ba- 
„ trila"10,” Selact. Midt pa 

“"^'.'nVstøpt kanonf®-

(or g 
het 
vor • 
røan

d* dynamitt, men - 
steiner mange -

• , både 2 OS 
nlcggct i sm 

i, mener
Men man håper 

cå pass pa *- 
til bruk neste

100,000 kr. lor 
stadion i stand igjen?.

Offentlig takstnemnd legger fram skjønn om et 
par dager. - El fojeløbig utbedringsarbeid 
settes i gang. ■-

Onsdag var det befaring av Pors I teppet. Det forelobige arbeide, er 
Stadion av en offentlig takstnemnd taksert ttl »m\ X°n“. I

| ned lensmann Bergan i spissen. Fra | En håper tXe f over
• Pors var hovedstyrets formann, i forståelsesfull .
' Halvor Teksten, og stadionstyrets gangen til en far i or n t

I formann, Einar Wikd, med. ningen. Arbeiderne tal dette fore
I Hensikten er å foreta et skjønn løbige utbedrmgsarbeidet vil b _t
1 over de skadene som er blitt på- ut av arbeidskontorc Pois s
I fort stadion i krigsårene, ikke bare kostet i sin tid omlag 70,000 •
’ banedekket, men over tribunene, i kontanter. Hertil kommer imi 
I gjerdet og det hele. Skjønnet vil lertid en hel del gratisarøeid. a 
’ antagelig foreligge om noen dager, medlemmer som representerer Je • 

, bet er ikke små skader det dreier betydelig sum. En viker ikke ' 
J seg om. Som kjent er både tribunene for å nevne et beløp på kr. 1 . i
| og gjerdet fjernet, og banedekket som må til for å sette stacu - |
» cr sørgelig mishandlet. Tyskerne I stand slik som den var. ____

“*ÆtS.X?l,’MS~s•"gi’r^e, 3'-2, 
te de denne betongen, og den lig- Til kampen mot Sundjordet i går

i &Gr nå som store steiner like under
i ^steppet mange steder. Etter 
! 'a Halvor Teksten opplyser 

det neppe l

,,a dea var før om 2—3 år.
-X - —------- ia xcxypcL UCil I .L/kZt UJLU Ull ncuiip iiivva ok.* a

v Pass at den. kan bli godkjent til misbrukte målsjangser. Tempoet

nyttet altfor lange passninger og spilt

At seiren gikk til Pors var helt i
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høyre half og kom meget godt fra 

: det. Det tok litt tid før han fant seg 
til rette, men i 2. omgang var det 
faktisk han som bygge opp alle Pors 
farlige angrep. Vi tror Pors gjør 
klokt 1 & beholde ham der. Lindstad 
er ikke i full trim enda, det ser ut 

• som benskaden henger igjen, men 
at han kommer er det ikke tvil om. 
Olaf Kristoffersen blir bedre

i

Porsgrunn kommune og idretten

Hestens fotballkamper.
Spilledagene for bykampen Skien— 

Porsgrunn og interkretskampen Gren
land—Vestfold er begge utsatt. By
kampen skal spilles onsdag den 1. au
gust og interkretskampen en uke se
nere, onsdag den 8. august. Kampene 

iv backs" Rolf Asdahl passet godt i kretsserien tar til 15. august.

godt fra- centerhalfjobben.. Detl 
mangler enda en god del før Olaf 
Skllbred er i form. Spesielt savner 
vl hans flotte utspill. Reserver for 
Olaf Karlsen, Ragnar Svendsen og 
likeledes Solstads reserve i mål Finn 
Karlsen, kom ganske bra fra det. 
Alt ialt spilte Pors en av sine bedre 
kamper iår, men der må bli mere ro 
over'spillet.

Urædd fant ikke melodien igår. 
Avleveringene var ikke bra og så 
var spillerne altfor avventende. Bal
len skal gå langs bakken og spesielt

Porsgrunn yter 4500.00 kr. 
fil Pors Stadion.

Det kommunale idrettsutvalg i Pors
grunn har foreslått at kommunen fo
retar en forelobig utbedring av bane
dekket m. v. på Pors stadion inntil 

er 
beregnet at de nærmestliggende repa
rasjoner vil komme på 11,500 kr.

Kommunestyret har vedtatt dette 
forslaget av ordføreren:

Til forelobig utbedring av idrettsfor
eningen Pors' bane, yter Porsgrunn 
kommune 4500 kr. Dette beløp vil med
gå til planering og torvsetting av gro
per etter kanonstillingene.

Belopet blir å dekke av posten: Kom- 
bidrag til idrettens fremme, 

oppføres på budsjettet 1945—46.

J, . I I

Pors - Urædd 0-0.
//v) ; /| f/ A -/ ' * '' £

Fotballkampen', mellom Urædd

I Pors skal møte Snøgg
I i pokalserie.
I Snøgg, Notodden, og Pors feirer i 
Ur 40 års jubileum begge to. Klubbe
ne har na truffet avtale om å mø
tes i to pokalkamper, en i Porsgrunn 

en pu Notodden til hø}-tcn.
•

— Formannen i det 
• uttaler seg.

i befaringen.
— minstekravet

En befaring av Pors’ stadion lørdag. . 
kommunale idrettsutvalg, Arne Paust,

Formannen i det kommunale 
idrettsutvalg i Porsgrunn, toll kon
trollør Arne Paus t, uttaler på vår 
henvendelse at utvalget skal søke å 
få en oversikt over de verste mang
ler ved idrettsanleggene.

• Verst er skaden på Pors’ Stadion 
som tyskerne dels har brukt til ride- 
plass, dels til plass for stort luft- 
skyts. Her ble det foretatt en befa
ring lørdag ettermiddag. Ordføreren, 
bygartneren og en snekkerkyndig

Urædd var heldige mot Pors.
0-0 igår.

Kampen Igår mellom Pors og Urædd 
på Urædds stadion ble mindre god. 
Spillet var hele tiden altfor opprevet 
og ballen gikk for meget i høyden. 
1. omgang var jevn, men Pors had
de en bedre 2. omgang og hadde for
tjent seiren på den, selv om Urædd 
hadde 2 opplagte sjangser.

2ftcW o

r trø dc fe stsatt«
Borg mot Skotfoss.

Fotballforbunds
6 gjenstående kamper 
rcr.de runde. Samtidig 
serende runde som 
søndag oppsatt.

Av kampene 
Ballklubb —

Bykampen
Hva mener U. L
•ct med å sette OPP 

ytre venstre f- 
Skifjcld cr jo 

langt nær i £orl" 
r,eller ikke bra. OdbciC 
lutt være fore-

t har berammet dej 
i 1. kvalifise- 
ble 2. kvalifi- 

spillos fk- j
I 

vi: Skiens i 
(Stavern/Agnes), | 

Borg — Skotfoss, Gimsøy — 
Rjukan I. F. — ------
klubb, Falk -

Skiens B.
Rjukan cr favoritter
Kampen på Borgestad blir utvilsom.- 
det hardeste oppgjør dennegang.

En rekke klubber fikk walk owcrl 
dennegang. Blant disse er Pois,. 
Urædd, Odd, Grane, Storm, Snogg. 
Larvik Turn, Fram. Sandefjord, Tons- 
bcrg-Kamcratune, Tønsberg Turn og 
Ørn.
I ■ —
Pors Lif. 2 1.

Pors var i går i Langesund og 
spilte en kamp mot Lif. Det ble cn 
ged og fram for alt spennende kamp, 
hvor resultatet ikke var gitt for dom
meren blåste for full tid. Resultatet 
ble 2—1 for Pors.

*

mann tok • del •
gjaldt a få fastslått minstekravet 
«et gjelder å få satt banen-; b 
stand. UKbar

-T Vart mal er å få idretten i gan„ 
huit.gst mulig. Fareløbig må vi fa"t 
sla de absolutt nødvendige utretter 
som dette vil medføre. Spørsmål^ om 
den økonomiske støtte kommunen kan 
yte idretten, vil bli fremmet på bredt 
grunnlag, sier hr. Paust.

godt tak på spillet og har flere onn. 
lagte sjangser, men noe resultat blir 
del ikke. Pors river etter hvert spillet 

--  - , o _ °S til seg og nå er det dem som forspiller 
Pors igår kveld ble målløs. Begge lag sjangsene og kampen ender uavgjort 

Gundersrud, Boif., dømte.

- .Langesund jr. 
2-1.

I

i bolballkampcn i Langesund fre
dag var mellom juniorlagene fra 
Pors og Langesund og ikke A-Iage- 
ne. Pors vant kampen 2—1.

_______ __________-— . __ ____________ ’%

igår med den sjenerende vind. Nå 
var riktignok ballen uhyre slett, 
hvilket kommer til undskyldnlng for 
begge lag, men spesielt med en slik 
ball gjelder det å holde spillet nede. 
Arvesen leverte en helt god 1. om
gang, men slappet betraktelig av. 
Begge Urædds Innervinger er forre
sten for stillestående. Innervinger 
skal ha kjempekondisjon og være 

Det var lett å merke at Mikkel-sen I med både i angrep og forsvar. Od- 
Lindstad atter var på plass, selv berg fikk altfor lite baller. Uldal var 
Mikkelsen ikke var på sin gamle uheldig i center og fikk lite til. Han 

indre venstre. Han spilte igår | fikk forresten en stor flenge i bak
hodet tidlig i kampen som nok hem
met ham endel. Han hadde en sjang
se i 2. omgang, som absolutt burde 
resultert i mål. Oksum begynner å 
finne formen, men er som sagt for 
stillestående. Skoe lot seg dekke 
alfor lett opp av Skllbred. I half- 
rekken var William Nielsen en ged 
nr. 1 fulgt av Ivar Olsen. Siljans 1.

forl omgang var god, men 2. omgang var 
hver kamp og er en farlig herre i dårlig. Holen ble for lett rundet og 
center. Tiedemann Christensen le-1 må trene i gymnastikk og sprint. Han 
verte mye småpent som i.v. Med mer er altfor stiv. Kåre Sørlie er den 
trening har Pors en meg?t god in- gamle gode, men renere utspill takk, 
nerving i ham. Svendsen var best av Ahlbom begynner å få tak i spillet i 
vingene, men så hadde han også en feltet. På mållinjen er han sikker 
lettere oppgave enn Skifjeld. Erling som fjeld.
Olsen er den gamle gode sliter, men Om kampens gang er ute & si. 
oppleggene er så som så. Asdahl kom| Jevn først<J omgang. pOrs bedre i 2.

Urædd hadde 2 ypperlige sjangser i 
2. omgang og Pors spilte seg ofte 
pent fram, men avslutningen mang
let. Enkelte ganger manglet det en" 
dog bare en støvlesnute til å pirke 
ballen inn, men hellet var ikke med 
dem. Kampen var en god trening 
for rundene og så får man rette på 
feilene neste ^ang.

I det flotte vær hadde kampen 
samlet hele 1300 tilskuere.

Peder Aas Gundersrud, Boif ddmte 
godt. Vikar.

____ ____ ___ I

Interkretskampen
Telemark—Vestfold.

Styret i Grenland Fotballkrets opp
lyser at det er i orden med interkrets
kampen mof Vestfold. Kampen finner 
sted på Urædds Stadion onsdag 8. au-

ELter bykampen I går kveldl /ble 
kretslaget tatt ut. Det fikk fo g 
sammensetning: avahrpdArnt Nilsen, Grane, 01af_SSllbb’ 
Pors, Harry Balchen, Skiens Ballk ub , 
Petter Svennungsen, Storm, V. 
Nielsen. Urædd, Einar ’
Borg. Thoralf Larsen. Wos‘e”Lgub, 
Sp„ Ivar Endresen, Skiens Ba Ikl 
Leif Lindstad, Pors. Alf Mikkel^. 
Pors, og Ame N°rd3C^';o®k Urædd, 

Reserver: Rolf Ah!bon, der.
Harald Andresen, Storm, Isa. 
sen, Borg og Ivar Haraldsen Odd.

Olaf Skilbred er lagets kaptein.

i fotball.
. for Porsgrunns- 

Karl SkiU- 
framfor Per 0 

ennå 
kondisjo»®"
. burde abso- 

trukket n5Væ',

rendc tidspunkt.

Advarsel®
: erfa*1”?

Vi har iakttatt og br»gt• niatcd- 
at en del bølgeblikkplnte be

£•= - "Fs
Vedkonunende.drettsforeJlingen I ®r

hadde gode scoringssjangser, men de 
ble dårlig utnyttet. Pors hadde nok de! 
Heste, men Urædd de farligste. Urædd1 
stilte med sitt rundelag. Pors hadde 
reserver for Solstad og O. Karlsen og 
istedenfor W. Richter som har vært 
så uheldig å brekke armen, spilte Rolf 
Asdahl, og han blir vel nå med på 
Pors’ rundelag også. Keeperen Karl
sen tok det som kom. O. Skjelbred var 
best a. — - 
på Uldal og kom ganske godt fra job
ben. Av løperne var det Lindstad og 
Kristoffersen som kom best fra kam
pen.

Urædd har nå et godt forsvar. Ahl
bom sikker og god i mål. Kåre Sørlie 
best av backs. Halfrekkcn var tem
melig jevn, og felles for alle tre er at 
de bryter angrepene godt, men opp
leggene er ikke helt gode. Det var ik
ke0 den vanlige gnisten i løperrekken 
går. Arvesen dribler lett og elegant, hei opparbeidelse blir aktuell.. Det 
men det må ikke overdrives. Skoe 
trekker ofte for langt inn på banen og 
Uldal ble som før nevnt passet godt 
pa. ,

Pers vinner målvalget og velger a 
spille med sol og vind i ryggen, og

I spillet går fram og tilbake uten at no- 
' cn av partene grei er å score. Asdahl 
! og Uldal tørner midt i omgangen
kraftig sammen og begge må forlate

- banen, men -
II annen omgangs

Pors b —- Srart? Brevik 
3—0.

Kampen på Sundjordet i går' 
sluttet med 3—0 (2—0) (1—0) seir1 
for Pors. Første omgang var jevn. 
Pors’ første mål satte en Start-spiller 
inn, mens Pors centerløper Berntsen 
laget nr. 2. I annen omgang lå Pors 
stort over og Ivar Kristiansen øket 

. til 3—9.
Pors-laget er nå ganske godt og 

seiren var hell rettferdig. Best var 
Jacob Holtan.

Start spille friskt så lenge kondi
sjonen holdt, men angrepene ble 
presset for mye fram i center og 
Pors’ forsvar fikk en lakk nemlig 
oppgave. Keeperen Hans .Johannes
sen yar god og hadde mange pene 
redningcr. Forøvrig viste senter
half Arvid Olsen den beste form.

Dommer var Hans Saga, Sund
jordet. * ;

* I

Pors’ stadion spilleklar] 
1 høst.

Ei ter hva E. W i c r u d opplyser 
til oss regner cn med at arbeidet på 
rors' stadion blir så langt framskre- 
det at banen kan tas i bruk til kam
per i høst.

Gartncf, Oksum har ledelsen med 
lappingsarbeidet av grassteppet. Det 
cr om lag et mål som er skadet. Her 
blir det feilt inn nye grasstorver.

— Vi håper også å få ordnet 
med klubbhus og gjerde mot hoved
vegen, sier hr. Wierud.

z^rs b - B. 0. L F. 2-1
Treningskampen på Sundjordcl 

i går ble mindre god. Por,s scoret 3 
ganger i første omgang, hvorav el 

. var selvmål. Begge lags løperrekkvr 
hadde under liele kampen mange 
gode tilløp, men avslutningene var 
svake. Pors lag var jamt godt ulen 
at noen framhevet seg noe særlig. 
Sven Edins første omgang var gan
ske bra.

Hos BOTF. var Lutte Hansen ‘en 
Bjtfrnstad som venstre 

halL Ødegaard i løperrekken kom 
ogsa bra fra kampen. Forøvrig svn- 
les laget svært ujevnt og forsvars
spillet må nok bli bedre mol Gimsøy 
søndag skal Jaget lia sjangser.

Peder Aas Gundersrudydømte.
' . E' 1 

Cupturneringen 1945.
Første runde i cup-turneringen 

1945 spilles 29. juli. Skiens Ball
klubb er uttrukket mot Mæla, Borg 
mol Langesund, Gimsøy—B. O. I. F., 
Skotfoss—Klosterskogeh, Slorm — 
Sundjordet, Notodden Sp.K.—-Hed
dal, Ulefoss—Skade, Rjukan I. F.—, 
Rjukan 1. L., Urædd—Tollnes, Gra
ne, Skien, Odd, Pors og Snøgg har i 
walk over i første runde. !

Bane, dommer og linjemenn Jje-1 
slemmes senere. Forbundsstyret har' 
tall forbehold om at cnkclle lag som 
star over i første kval, runde blir 
oppsatt i 2. kval, runde, likesom cn- 

jkelle vinnere i 1. kval, kan stå over 
i 2. kval, runde.

å
<

nevner
Slag Ulefoss,

— Notodden Spoits-
- Holmestrand.
K. Borg, Gimsøy og

i disse kamper.

rcr.de


I

I

2—2

I

I

gang skal vi ikke

Corner.

I

Strix.

Kretsen

i

ikke kommet

T*

I
I

og fire
opp-

mottatt
som vil bli

I 

<

I
I

endel fotbal- 
tildelt

må være helt
søker, da i 
måte er tilstrekkelig, 
selvfølgelig L».------- i 

Annet materiell som fotballstovler i 
og lignende er ikke kommet ennå, ! 
slutter Teksten. |

  ingen kvalitets-' 
mange av tilskuerne 

---- ; hertil skyld
tes delvis at lagene la for lite an på 

asjonsspill på gress-' 
_.i" på angrepene vaz lagets besten 
så med. Kondisjonen raldsen g 

. - ~K, —’.ig bedre hos. 
de fleste, hvis klubbene skal ha chan- 
ser til å komme noen vei i fotballme
sterskapet i høst. Imidlertid skal det oire sa mye plass. Porsgrdnns-laget 
innrømmes at banen var altfor hard som spilte med solen i ryggen i 1. om- 
og til dels ujevn, så spillerne hadde gang leverte en imponerende åpning 
jo sine vanskeligheter med å få dem-'av kampen med godt og hurug spill, 
pet ballen. . • hvorunder det hadde flere gode chan-

;• etter Lindstads mellomlegg, men 
..,1,1— --- _’l,'.jg plassert. Det

harde innlegg fra Mikkelsen som gikk
1. målmannen kunde 

lett ha gitt resultat. Ellers kan nev-
--------------------------------- nitUUxJ et godt Stillingen' skudd som Ahlbom vippet over til 

igt ut I ■ corner. 5 minutter før pause fikk Ski- 
men 7 minutter før slutt on ledelsen ved scoring av Haraldsen.

 J og- der ■ Porsgrunns-forsvarere var ved denne 
’ 'anledning trukket altfor langt ut på 

(banen.
I Allerede 5 minutter ut i annen om-

mot 
Vestfold.

KAMPEN HOLDES I PORSGRUNN 
ONSDAG.

Elter bylagskainpen i går uttok 
kretsens U.K. (Olaf Gulliksen, Håkon 
Håkonsen og Sverre Kverne) føl
gende lag til inlerkrelskampen mot 
Vestfold på Urædds stadion fk. ons
dag. Laget blir fra mål og høyre: 
Arnt Nilsen. Grane, Harry -Balchen, 
Skiens Ballkl., Olaf Skilbréd, Pors 
(kaptein), Einar Gundersen, Borg, 
William Nilsen, Urædd, Petter Sven- 
nungsen. Storm, Thoralf Larsen, K. 
S. K., Alf Mikkelsen, Pors, Leif Lind- 
stad, Pors, Ivar Endresen, Skiens 
Ballkl. og Arne Nordschau, Skot- 
foss. Reserver: Rolf Ahlbom, Urædd, 
Harald Andresen, Storm. Isak An
dersen, Borg og Ivar Haraldsen, Odd.

Erling Lunde, Odd, skal være 
dommer i kampen, mens lagene stil
ler hver sin linjemann.

Elter hva formannen i Grenland 
Fotballkrets opplyser arbeides det

Kretsen setter i gang 
beskjeftigelsesserie 
i fotball.

Den tar til 15. august
Grenland .Fotballkrets har i møte 

onsdag besluttet å sette i gang en be
skjeftigelsesserie i fotball for A-, B- 
og C-klubbers første lag.

Formannen Halvor Teksten, fortel
ler at det ikke blir noen vanlig krets- 
serie, men en serie beregnet på å hol
de spillerne i aktivitet. Flere klubber 
er jo alt slått ut i cupen, og en må 
regne med at flere følger etter.

Det er for å unngå dødperioder at 
Serien er bestemt.

For A-klubbenes vedkommende blir 
det 9 lag som kommer til å delta. De 
får 8 kamper hver, nemlig 4 ute- og 

l 4 hjemme-kamper, så sant de har ba
ne.B- og C-klubbene har ennå ikke fått 
fastsatt antall kamper. Det blir av
gjort i neste uke.

Serien tar til den 15. august.

z Pors’ lag mot Odd.
Til kampen mot Odd i kveld møter 

Pors med følgende lag fra mål og høy
re Finn Karlsen, Olaf Karlsen, Olav 
Skilbréd, Ragnar Svendsen. Rolf As- 
dal, Erling Olsen, Thorbjørn Svend
sen, Tiaemann Christensen. Leif Lind 
stad, Alf Mikkelsen og Karl Skifjeld. 
Reserver: Th. Solstad, Arne Svendsen, 
Olaf Kristoffersen -og Jacob Holtan.

•

uavgjort 2-2
med det rettferdige resultat 
gikk lagene av banen.
per snapper ballen i skuddøyeblik- 
ket. Minuttet etter er Uldahl igjen
nom, men skyter svakt. Etter 20 min. 
går Uldahl ut og Arne Warholm, 
Borg går inn i hans sted.

Spillet blir hardere etter hvert, og 
det blir litt for mange harde sam
menstøt. Skiens forsvarerne spiller 
uvørnt tilbake, og Lindstad benytter 
seg av et slikt selivspark, får ballen 

På Porsgrunnslaget viste Lindstad 
god form og var sitf. lags bestemann 
Han har helt ypperlige kroppsdrib- 
linger og setter motstanderen ut av 
spill gang på gang. Uldahl skuffet 
endel, vi hadde ventet at han skulde 
vært farligere foran mål. Ellers var 
løperrekken middels. Knabbe ble 
tatt litt for ofte av Harald Andresen 
særlig i første omgang. William Nil
sen rakk det utrolige og var half- 
rekkens beste. Erling Olsen slet også 
iherdig. Olaf Skilbréd hadde en 
vanskelig oppgave, men spilte en 
god kamp, selvom han ikke kom 
opp mot Isak Andersen som må reg
nes som sitt lags nestbeste spiller 
tross et par stygge sleivspark. Ahl
bom 'kunde ikke godt tatt noen av 
målene og kom bra fra kampen.

På Skiens-laget var Petter Sven- 
nungsen den allestedsværende og le
verte den beste kamp vi har sett av 
ham lår, med en aksjonsradius som 
til sine tider var litt for stor. Arnt 
Nilsen var dog dagens mann med et 
grep på ballen og et så overlegent 
blikk over spillet at ingen var i tvil 
om at han er en verdig landslags- 
aspirant. Harald Andresen og Bal
chen spilte godt, særlig i første om
gang. Kjell Johansen viste at han 
kan kunsten å dempe spillet og 
oppnådde resultater med det. I lø- 
nerrekken var ytre høyre Thoralf 
Larsen den store overraskelsen, og 
laget stadig farlige onnløp med sin 
fart og pågangsmot. Han var abso
lutt rekkens beste. Ivar Haraldsen 
viste også mye pent, mens Skiens 
Rallklubbs renresen tanter skuffet 
ikke så lite. Endresen viste likevel 
mange gode ting iblant. Venstresi
den Per Andersen og Odm. Enge- 
bretsen var lagets svakeste og høy
residen burde blitt brukt mer enn 
tilfellet var. Dommeren Gundersrud 
kom godt fra vervet.

høyre
 pa grunn av kne- ' 

reserven Kåre Sølie had- i 
dt forfall. Erling Olsen, 

inn i stedet som side

Skien-Porsgrunn let som rentet fullt hus, Ilike *"n- 
enn ca 3500 mennesker var^e 
s-wmen pi Banejordet da dn„ Uet 
ren Gundersrud. BOIF b!åstp°n',ne- 
sp!U. Porsgrunn ligger i tørste a v- 
kempen godt over, men lik^1 av 
ner ri broddene 1 angrepéne "aV’ 

ar løperne tir samlet sep ...' dette skyldes Ikke s 111 skudd,

forsvar som 
spar'.
går mo

... 

fro Knabbe gjr 
Arnt som

Eiter ca 
ner 
og

minst Skiens indre 
spiller for fullt. Et sleiv- 

„ M Hans Olsen på 5-meteren 

' lt m&l. men A1'nt N11fS1'!- «8 og redder. Et elegant skudd 
stersegos heller ikke fOrt>i 

virker stø som fjell.

. 25 minutters spill begyn- 
Skien å & tøen det forsømte’ 

cpp'dpene fordeles mere. Petter 
Svennrøen spiller i stor stil og 
le..er tllrette farlige angrep gang 
pfgsng, uten at loperne makter & 
score tross flere ganske gode skudd. 
Et fariig skudd fra Ivar Haraldsen 
reddes såvidt til resultatløst corner. 
K£Ks representant Thorolf Larsen 
p& ytre høyre spiller kvikt og lager 
farlige situasjoner de få gangene 
han lir ballen. Porsgrunn har en 
roldsom sjangse foran Skiensmålet, 
men ballen går et par-tre ganger 
tvers over femmeteren og ut. Etter 
40 minutter går Leif Mathisen inn 
for Hans Olsen som er skadet. Da 
det gjenstår 3 minutter av kampen 
får Skiens indre høyre Ivar Harald- 

. sen en pen ball som han legger ro
lig ned og setter bak Ahlbom. 1—0 
og stor jubel blant Skiens-tilhenger- 
ne.

Annen omgang er ikke gammel 
før Thoralf Larsen får en ball ut på 
vingen, går retj på mål og fyrer av. 
Keeper halvklarer, og Larsen setter 
returballen pent 1 målstangen og 
Inn. 2-o Og hela Thoffen. Like etter 

Tn°ifen forbi 3 mann, men kee-
Og Skyter brennhardt 

ten s}angSer for Arnt. Noen minut- 
er «r slutt går Bjarne Nordahl inn . 

ntult? h°yre da Larsen «r skadet.
^Hgsmåle kom ved straffe- 

1 ean/Zu? k^dstad plasserer ele- 
hardt ?Ørnet' Dette var altfor C ^;erer vår Ma- wotspiliert <a ene med ballen uten 
nær balipn nærheten kommer 

! har no n &rmen uten at 
pWunnS^ hekfc f°rdel av d€t- 
lnen (W hi? Ter gOdt pa slutten- 

blir ingen mål av det, og

Kfelsseri 
Grcnland 

mote i 
ncn Hai 
tatt 
^sseri 
IiQ 

1E*g, 
‘Ollnr 
k,ubb 

■ utok.
• satt ^*vre.

. Kretse

0 *nest

av forman
et en. Det h'eat kreuserien eUer '

en som den kalles skal -'
15. august 1 A-klassen deltar 
idet K. S. K. (Kloslerskogen) o 
ies Ballldubb blir med hev. 
j skal ha ilre hlernn 
amper. Terminlisten vi 
senere.

n har
forbundet 
nødlidende klubber.

*

«n i Greuland. \fcdslaget 
s fotballkrets holdt styre-\ 

går under ledelse av fnvi^nn- 
ivor Teksten. Det ble ved- 
kretsserien eller

som den kalles . 
august. 1 A-klassen >'

- S. K. (Kloslerskogen) 
Ballklubb blir

fire blemme
.. vil bli

Porsgr Mim-Sktera 2 
Skienslagei ledet 2-0 til iangt ut i siste omgang. 
Skien igu'/på^Skiens lL°lik'ubbs” bane 1h“n Varke' 
hadde samlet 3800 tilskuere. Anantjø. Uklnhl Fii ! f Pa V!ngen- Finn w» -
om at det var vanskelig for manpe av ! eikk ut i C1 benskatle

Skiens-laget stillet opp etter pro-1 sen) fikk 1 rileMkk t0\ c®nterplas' 
grammet, mens Einar Gundersen (Jei-i Skiensdage” målman’1-rn?’N l 
sen) Porsgrunns-lagets høyre half,' leverte en pen inn" a'“ An 
hadde meldt, forfall på grunn av kne sen var best av backs Hans Olsen o" 
skade. Back-reserven Kare Sølle had-’ Lans reserve i annen omgan" Thoi^ 
de også meldt fortall Erhng Olsen, leif Mathisen spijte hardt men im- 
l o s, lykket inn i stedet som side nonerte ikke særlig. Petter Svennung- 

‘ .i i • , Isen tacklet og brøt, godt som half, men
Det ble dessverre ingen kvalitets- avleveringen burde han ofret mere 

kamp som nok mange av tilskuerne presisjon på. Kjell, Johannessen var 
hadde håpet pa. Ai sakene hertil skyld- svak. Av løperne var ytre høyre Thor 

1 tes delvis at lagene la for lite an på alf Larsen en smart og hurtig spiller

som var vanskelig å stoppe. Han var matta og finishen pa angrepene var lagets bestemann. Ellers kom Ivar Ha- 
det ofte så som så med. Kondisjonen raldsen godt fra kampen, mens de øv- 
ma nok også bli betydelig bedre hos . rige i rekken var helt ordinær.

Om selve spillets 
ofre så mye ; ’ 
som spilte med sol 
gang leverte en 

' av kampen med 
• 1 -- 
I i 

{ ser . -Ennå har Skien ikke maktet å vin-1 skuddene var for dårli 
ne en eneste bykamp over Porsgrunn. • I 
Det så riktignok alt annet enn lyst ut. via Hans Olsen til 
for Porsgrunns-laget da Skien øket l.  1...
sin ledelse til 2—0 allerede i begyn- J nes at Ivar Haraldsen hadde 
nelsen av annen omgang. Stillingen ■ skudd som Ahlbom vippet 
var også uforandret til langt ut t' 
•omgangen, i 
var stillingen allikevel 2-,—2 ■ „ ;
mod ble det. Et resultat som det ikke.

. var noe å si på.
;________ I /-.utreuc o minutter ut i annen om-

På Porsgrunns-laget slapp Rolf Ahl-• gang fikk Skien sitt annet mål ved 
bom bra fra kampen og han kan. ikke Thoralf Larsen. Dette så jo ikke vl- 
lastes for noen av målene. Den siste' dere lovende ut for Porsgrunn, men 
scoring var han borti med- hendene, I langt ut i omgangen la Arvesen en 
men returballen hadde han ingen; ball gjennom til Lindstad, og han var 
rhanser på. Isak Andersen kom også ikke sen om å fyre av et riktig ka- 
bra fra kampen, men han overdrev j nonskudd som føk i nettet. Dagens 
driblingen og det kan lett straffe seg.; flotteste scoring. 8 min. før slutt stop- 
Olav Skilbréd hadde en ytterst van- pet Skiens ccnterhalf, Mathisen, et 
skelig jobb med den gode K.S.K.-spil- Porsgrunns-angrep med handen inne 
ler Thoralf Larsen på ytre høyre, men i straffefeltet. Det i dømte stiaffJ‘ 
kom allikevel hederlig fra kampen, spark, som Lmdstad tok seg av, had- 
Hilmar Siljan spilte rolig som half, de Arnt Ndscn ingen :’ha"3^ Imen det vilde ikke skade med litt mer dermed ble det JhmMf Larseri o- 
fart av og til. William Nilsen var som dessverre skadet i slutten av Kampen 

• vanlig en god centerhalf, med stor ak- og gikk ut. Bjarne Nordahl, Grane, 
I sjonsradius. Erling Olsen var nok den tok hans plass.
svakeste i forsvaret. I løperrekken | Peder Aas Gundersiud, bon., 
var Leif Lindstad en overlegen nr. 1 godt fra dommervcive .
oc? han var også lagets bestemann-, j 
Alf Mikkelsen «åpnet godt som ytre 

tl
3

I

T$

*

Porsgrafiits lag ril fey. 
^amjien møf Sfcieii.

Uttagningskomiteen tok i går ut 
Porsgrunns lag til bykampen mot I Skien onsdag .1. august. Komiteen be-1 
star av Sverre Kværne, Kristen | Barth o gKjell Bjørneboe. Følgende! 
lag ble tatt ut regnet fra mål til ytre venstre: Rolf Ahlbom, Urædd, Isak' 
Andersen, Borg, Olaf Skilbréd, Pors, 
Einar Gundersen, Borg, William Nil- 

i sen, Urædd, Hilmar Siljan, lTrædd, 
'Alf Mikkelsen, Pots, Leif Lindstad, 
Pors, Finn Ulldal, Urædd, Finn Ar
vesen, Urædd, Kari Skifjell, Pors. — 
Reserver: Leif Bjorntvedt, Borg. Kå
re Sørli, Urædd, Per Oddberg, Urædd 
og Arne Warholm, Borg /

iKrefsen har fått fotballer 
fra Forbundet, men annet 
materiell lar vente på seg.

Formannen i Grenland Fotballkrets, 
Halvor Teksten, opplyser at kretsen 
har fått tilsendt en del fotballer fra 
Forbundet. Disse blir fordelt etter søk
nad fra klubbene i kretsen.Formannen presiserer at behovet 

tvingende for klubbene 
antall baller ikke på noen 

screkkcilg. Ballene skal 
behandles på beste måte. I

- • • • • <------ 3.^1
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som
ste instans er Ahlbom på. pletten.

Ytre høyre på Skienslaget, Thoralf 
Larsen fra K.S.K., :

Vi slår med en gang fast at Pors
grunn spilte penere fotball enn Skiens-

2
2-

-0'
0.1

det hele 
sikkert

•i
i

l

Og 
meget 
i min.

Like
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oar

Sundt Larsen, Skiens B.K., dømte. I

; ‘ •»
;l '

I 
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!

bestemt for. Et par lyspunkter fantes i 
det dog, nemlig v. back Rolf Stavnem | 
og h. ytre Odd Johansen. Det er spil
lere Odd får glede av. Hammerstad i 
mål var også god, men utsparkene er

applaus da de sprang inn på banen.
med Erling Olsen fra Pors —

i |
' 1

i leg- 
mellom 

tirsdaff-

Kampen mellom Pors og Odd på 
Banejordet fredag ble en slett fore
stilling. Pors kan atskillig bedre og 
Odd spilte under all kritikk.

Pors tok ledelsen midt i omgangen
ved indre høyre Tiedemann Christen- | svake. .

Ivar Haraldsen og Kjell Johansen, 
som begge pleier å være støttespillere

Pors—Odd 3-1.

1.1

i'
H :F. F IH ' 4

å.i f*tTI 
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i
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—------- har gang på gang Leif Mathisen et ufrivillig hands inne i
imponert publikum med sin fart og i straffefeltet og Gundersrud

idømmer straffespark.
Leif Lindstad scorer sikkert og stil-

og scorer med et ypperlig 
skudd.

Da er omgangen noen og tredvc mi
nutter gammel.

Vi slår 'oss til ro med en 2—1-seir, 
men det viser seg å bli løgn. Pors-

Pors lag mot K.S.K. 
i kveld.

Til pokalserie-kampen mot K.S.K. i 
kveld stiller Pors følgende lag fra niiil 
cg høvre: Finn Karlsen, Olaf Karlsen, 
Walter Richter, Ragnar Svendsen, 
Rolf Asdahl, Erling Olsen, Thorbjørn 
Svendsen, Jacob Holtan, Olaf Kristof-j 
forsen, Thor Svennungsen og Karl 
Skifjeld.
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Om resultatet kan en vel si at det 
iMar rettferdig. Og U.K.-medlem Hå- 
t lon Håkonsen traff midt i blinken. 
2pan tippet som kjent 2—2.

Gundersrud fra B.O.I.F. var en god 
ommer.

Skiensguttene slurver stadig med 
oppleggene. De blir lett bytte for karer ___

Porsgrunns halfs og backs. I si-1 grunn gjor iherdige anstrengelser for
å utligne og sjansene er mange.

Omlag 8—10 minutter for slutt slår

Pors' gutter 
spilte uavgjort 3—3 tirsdag. Det var 
kommet feil resultat i avisen igår.

*

Trygve Kristiansen, Pors, 
var så uheldig å brekke et ben i 
gen under en fotballkamp 
Pors b. og Vgktbataljonen

*

Fotball-resultater.
Fram—StagGimsøy baby—Pors baby

*

Grenland fotballkrets 40
€1 s ( *'fi ' t • k fl ;

Noen ord med kretsformannen

A —

sitt fikse spill. Han lager nå et flott 
gjennombrudd, men fløyten går for 
offside.

Like etter får vi se dagens flotteste lingen er 2—2.
. skudd hittil fra Skiens indre høyre Like etter må vår ypperlige ytre 

Ivar Haraldsen, som knaller løs fra høyre forlate banen etter å ha blitt 
godt og vel 20 m. Ahlbom redder til skadet. Bjarne Nordahl går inn på 
corner, som blir uten resultat. hans plass.

Umiddelbart for fløyta går for full 
tid, må også Arnt Nilsen ta en kortere 

-------- ----- a _ . tg etter kollisjon med «Knabbe». 
Et par minutter deretter smetter Men han kommer snart til hektene 

--- ~ « .1 /•----- n

, Halvor Teksten 
dem er jo med på krctslaget 
fold førstkommende onsdag.

— Hva tror De om utsiktene 
forestående i n te d k r ets ka m p e r ?

— Vårt kretslag består 
gode spillere, at vi etter min 

til seir

js.i I

kI I

A
r -

r!l

I, J I I
( •

>

H< I 
fl. «’

I r-< 4
i . -i
li

I. ;■
‘‘ I 

m r

nå av så
----- ....n mening har de beste utsikter til seir onsdag 

i Porsgrunn. Det er mulig Asbjørn 
Halvorsen vil overvære denne kampen

— Økonomien ?
— Den var svak da vi overtok, idet 

det var lånt penger av våre fonds. — 
Bykainpen i Skien gav oss imidlertid 
en pent, slant i kassa og er vi heldig 
med interkretskampen skulde ' 
rette seg godt. Stillingen blir 
bra innen året er omme.

— Kan det bli tale om å få en tre-1 
ner hit i høst?

— Vi har hatt så mye å stri med 
hittil at vi ikke bar maktet mer. Blir 
det en habil mann å få tak i, kan det 
tcrikes at det allikevel lar seg ordne. 
Vi har jo eget trenerfond.

— Er del noe nytt fra dommerfron- 
ten ?

— Peder Aas Gundersrud, Boif., 
har meldt seg som aspirant til for- 
bundsgraden. Dessuten er det et par 
aspiranter som vil bli kretsdommere, 
sier Teksten til slutt.

Følgende Porsgrunnsmenn har fun
gert som kretsformenn i årenes løp:

Jacob Fjeld, Urædd, Jacob Brynild
sen, Urædd, Per Bryhne, Urædd, Kri- 
sten Barth, Pors, og Hardy Bjercke, 
Urædd.

To av disse: Bryhne og Barth, er 
tildelt kretsens fortjenstmedalje i 
gull for fortjenstfullt virke i kretsen?, 
administrasjon. Alf Wesseltoft, Odd, 

[ har også fått medaljen.

Pors-K. S. K. 4-1.
Den første kamp i kretsens pokal- 

serie kl. A ble spilt onsdag på Urædds' 
Stadion mellom Pors og K. S. K. Det 
ble en heller slakk forestilling de om
lag 1000 tilskuere fikk se.

Pors tok ledelsen etter ca. et kvar
ters spill, men K. S. K. utlignet noen 
minutter etter ved cfw. Kjell Marker.

1—1 ble omgangsresultatet.
I annen omgang dabbet K. S. K. av, 

og Pors scoret tre ganger. Seieren var 
i største laget. Best hos Pors var v. 
half Erling Olsen.

På Klosterskogens lag var c. half 
Halvard Gundersen en god nr. 1. Dess
uten hadde målmannen flere helt gode 
redninger, og cfw. Kjell Marker viste 
periodevis godt spill, trass i stadig opp
dekning.
i Dommeren, Sundt-liarsen, Sk. Ball
klubb, * var god, bortsett fra et par 
offsideavgjørelser som ikke var helt 
korrekte.

se Backene Bj. Eriksen og Rolf Stav
nem spilte jevnt bra. Halfrckkcns be
sto mann var Kjell Johannesen, som 
er en riktig sliter, men < 
må kornmo hurtigere og mer presist. 
1 løperrekken var vel Ivar Haraldsen 
best, roen i h. lå ikke stort etter.

*

Ofi.
Pors åpner spillet, pent og allerede 

etter -1 min. legger Lindstad on pen 
ball til Tidemann, som flukter den i 
mål. Pors som ligger jevnt over i 
forsto omgang lager mange pene 
kombinasjoner på venstre siden, mon 
det lykkes ikke å øko til 2 før et
ter 44 min. spill. Ballen gikk pont 
mellom Knabbe, Lindstad og Ski- 
tjeld. som scorer. Odd fikk sjelden 
noe til i denne omgang og det lyk
tes dem ikke å score.

I annen- omgang ble kampen rn?r 
jevn, men spillet ble ikke så godt 
på slutten virket spillerne i 

oppleggene trette. Pors øket til 3--0 etler G 
på et flott skudd av Lindstad ___
ettor reduserer Odd til 3—1 ved cen
ter. Dette ble sluttresultatet. Ca. ! 
1300 mennesker overvar kampen.

i Dommeren Sundt-Larsen, Skiens 
|Ballklubb var ikke noe særlig å skry- jtc av.

corner, som blir uten resultat.
Så har Porsgrunn en farlig sjanse' 

ved Lindstad som er sloppet igjennom.
Balchen rydder opp i siste øyeblikk. | tellin

centeren Uldal forbi Hans Olsen, pas- igjen. Så blåser Gundersrud for full 
ser til «Knabbe» som skyter, men i et tid og bykampen Skien—Porsgrunn 
bein. ■ ender uavgjort. Ingen revansje denne

Ti minutter for pause går Hans 01- gangen heller. —
sen ut, og blir erstattet med Leif Ma- Vi slår med en gang fast at Pors- 
thisen fra Grane. grunn spilte penere fotball enn Skiens-

En høy ball sendes inn foran Skiens- guttene. Dessuten var de jevnt over 
målet, men A. Nilsen plukker ballen atskillig hurtigere, men slett ikke så 
av hodet på Uldal.

Så kommer Sidens første mål.
Per Andersen dribler av sin mann 

og passer inn til godt plasserte Ivar 
Haraldsen som rekker ballen før Ahl-

i bom, skyter — og i mål. Det var i det
41. minutt. Snart etter går fløyten ’ 
for pause.

Annen omgang er ikRe gammel for 
ytre høyre

Thoralf Larsen oker til 2—0
i en mølje foran Porsgrunns mål. Bal-

1 len går inn via stolpen og Ahlbom 
prøver å feie ballen ut igjen, men Gun
dersrud er plasert-og dømmer midten.

Ytre høyre er stadig frampå og vek
ker publikums jubel. Skien har nå 
over takel. Ivar Haraldsen har en stor 
sjanse. Han vipper ballen over keeper, 
men den går dessverre også over tverr- 
liggeren.

Uldal, Porsgrunns sympatiske cen-

skuddfarlige som vi hadde fryktet. La
gets styrke var forsvaret. Halfrekken 
var særdeles god, og jevn. Det er umu
lig å si hvem en skal gi prisen til av 
disse tre: Hilmar Siljan, William Nil
sen eller Erling Olsen.

Ahlbom var jevnt god i mål, og Skil- 
bred var best av backene. I løperrek
ken raget Leif Lindstad høyt over de 
andre. Han har neppe noen gang vært 
bedre enn nå. Uldal viste enkelte fik
se ting, ellers må en si rekken skuffet 
en del.

På Skienslaget var det to som ut
merket seg framfor de andre, nemlig ' 
Arnt Nilsen og Thoralf Larsen. Sist
nevnte imponerte særlig og fortjener 
fullt ut plassen på kretslaget.

Harald Andresen begynte famlende 
som back, men spilte seg godt opp. 
Balchen var god, men vi har sett ham 
bedre. I halfrekken var Petter Sven
nungsen best. Men bedre adresse på 
avleveringene ville ikke være avveien, 
ueif Mathisen var sikker som tredje- 
>ack og Kjell Johansen tilrettela pent 
jnange ganger.

I løperrekken stod ytre høyre i 
Kampen mellom Pors og Odd på ærklasse. Forøvrig gjorde Ivar Har- 

Rancjordct i går kveld ble ikke noe ldsen en respektabel innsats,
særlig velspilt, men on altfor hard ballklubbens representanter hadde 
L-all og den tørre og harde bane får less\err®.?n_.?™rt dag* Ivar Endre" 
ta en del av skylden herfor. På Pors’ ' 

, men 
skulde vel løpet ul ved Odds scoring. 
Backene Karlsen og Skilbred spilte, 
ordinært. E. Olsen var beste mann ir 
forsvaret. Han har kondisjonen i or
den og har stor aksjonsradius. Rag
nar Svendsen sam høyre half spilte 
også godt, men kondisjonen må bli 
bedre. Rolf Asdal stoppet bra, men 
har dårlig utspill. I indstad i center 
var rekkens primus motor og det ser 
ut til at han går mot gamle høyder. 
Knabbe kommer seg for hver kamp.
Likeså Karl Skiljeld. Tidem Chri
stensen mangler ennå en del på for
men og pasningeene cr upresise. 
Thorbjørn Svendsen er litt for uro
lig og må trene seg i ballbehandlingl 

På Odds lag kom Hammerstad i 
mål bra fra kampen uten å øverb-evi-

Mf

bykampen ^kiey - Porsgrunn 
endte uavgjort 2—2.

Porsgrunn spilte penest, men ikke videre effektivt. .
Det ble trangt om pldsscn på Banejordet i går kveld. Det var nemlig 

ct til overmål fullt hus med forventningsfulle mennesker. — Porsgrunn var 
selvfølgelig fyldig representert.Laga ble mott, med kraftig applaus da de sprang inn på banen. Pors
grunn stilte med Erling Olsen fra Pors på Jeisens plass, ellers var laget 
som uttatt. Skien stilte fullt lag.

Gundersrud fra B.O.I.F. blåser for terforvard, må gå av banen etter å 
avspark og kampen begynner. ha pådratt seg en skade. Arhe War-

Etter en del fram og tilbake.splll be- holm, Borg, kommer inn som indre 
gynner Porsgrunn å ta initiativet. De høyre, og Lindstad går center.

-1- ----- 1------- irttaohvøH tav PnrRp-nmn hånd om
en pasning fra Ar- 

. kommer Leif Lindstad

sen som nyttet en bom i Odd-forsva- 
ret til å nette fra kloss hold.

Pors har nå grepet på motstande- Odds lag, hadde tydeligvis bykam- 
ren og snart er stillingen 2—0. Ytre Pen i beina.
venstre Skifjeld dribler forbi Odd- Uten å imponere det minste var 
backen og smeller løs uten å nøle. Pors atskillig bedre enn Odd. Best på 
Hammerstad var uplassert, så skud- laSet likte vi venstre half Erling 01- 
det kom tydeligvis overraskende. sen °& centerf. Leif Lindstad. Skifjeld

I annen omgang kommer Odd litt P& venstre ytre har krutt i seg og 
bedre igjen, men Pors scorer først gjorde mye pent. Olaf Skilbred skuf- 
ved Lindstad. Odd reduserer så til fet denne gang. Utsparkene var ofte 
1—3 ved centerf. Rohde som kommer sleivete og hodespillet ikke så sikkert 
helt fri. som vanlig. De øvrige i forsvaret spil-»

Det var sørgelig å se Odd-laget i te ievnt g°dt. j
går. Først og fremst skortet det på 
adressen 1 pasningene. Det var heller 
sjeldent de nådde den mann de var

Mandag 6. august kan Grenland! 
fotballkietj feire sin 40 årige bestå-! 
en. idet det konstituerende møte ble 
holdt i Larvik 6/8 1905. Den første 
formann var Ludvig Forvald, Odd. C. 
?1. Carlsrud, Urædd, var blant styre
medlemmene.

Vi har vekslet noen ord med krøts- 
.formanne.n Halvor Teksten.

— B)ir det noen feiring av jubi 
leet?

— Nei, det lar seg dessverre ikke 
gjøre under de nåværende forhold, 
imidlertid arbeides det for å få i 
stand et eventuell jubileumsarrange
ment senere på høsten. Det blir i til
felle en liklig stor kamp.

— Hva tror De om Grenlands-klub- 
benes utsikter i Fotballmeslerskapet?

— Elter det. jeg har sett hittil av 
klubbene i år har lagene hatt god 
framgang siden starten i vår. >feg 
tror således absolutt på god Gren- 
landsinnsats i cupserien i høst.

— Har kretsstyret mye arbeide nå?
— Ja, det skal være sikkert, men 

når vi midt i måneden får salt i gang 
beskjeftigelsesserien skulde det ord 
ne seg etter hvert. Kretsen teller i 
dag 23 klubber, hvorav fem A.I.F.- 
lag: K.S.K. (Klcsterskogen), Tollnes 
Ballklubb, Oscbakkcns Sportsklubb, 
Mæla I.F. og Solum A.l.L. Videre er 
det mulig det kommer to lag til: Knar- 
dalstrand A.l.L. og Stathelle I.L. Den 
siste har tidligere vært med i fotball
kretsen, men trakk seg tilbake.

— Hvordan går samarbeidet mellom 
A.I.F.-lagene og kretsens klubber?

— Samarbeidet går helt knirkefritt 
og det har ikke vært noen vanskelig
heter. Flere av A.I.F.-lagenes spillere 
har overrasket oss pesitivt og en av

■

e»»’------ ~får spillet til å flyte pent, men kom- Etterhvert tar Porsgrunn hånd 
mer sjelden til skudd. Leif Lindstad spillet igjen. Etter 
på indre høyre fører an i Porsgrunn- vesen på i. v. kor 
rekken. Vi legger gang på gang mer- fri 
ke til hans delikate pasninger.

Hans Olsen lager et tilbakespill som 
ligner stygt på et skudd, men Arnt 
Nilsen redder flott.

Skiensguttene slurver stadig

■>’ i
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Arnt Nielsen i mål var sikker.
Helhetsinntrykket av laget var ik. 

ke godt. Vi tror ikke U. K. fant noen 
landslagskandidater.

Spillet: Vestfold tar straks hånd 
• og broderer flott ute på 

— skyter i 17 min. 
pen posisjon. «Knab-.

15. aug.
15. —
16. —
16. —
20. —
20. —
20. —
20. —
24. —
24. —
24. —
25. —
29. —
29. —
30. —
3. sept.

——

ble
■ Finn Bpie — S skadet og er-
■ dattet med Jonas Hansen.
| pors fikk sitt annet mål Ilke før 
I avslutningen av 1. omgang etter et 
I nvdellg skudd fra ytre venstre Ski.

dfig ut

3.
3.
4.
7.
7. —
7. —
8. —

12. —
12. —
13. —
17. —
17. —
18. —
21. —
21. —.
21. —
26. —
27. —

1. Okt.
1. —

Fotballmesterskapets
1. runde.

Pors—Skicns B. K. i Porsgrunn. 
Urædd til Notodden og Borg 
til Ulefoss.

Fotballforbundet har nå fastsatt I. 
runde i fotball mesterskapet. Kampe
ne spilles fk. søndag. Vi bringer hei
en del av kampene. (Førstnevnte klubb 
har hjemmekamp):

Pors—Ski ens Ballklubb.
Ulefoss—Borg.
Odd—Rjukan/Notoddcn Sp.
Grane, Skien—Tønsbergkamr.
Snøgg, Notodden—Urædd.
Skjold—Storm.
Sa r ps borg—K j elssås.
Selbak—Stabekk.
Drøbak—Moss.
Rapid—Falk, Horten.
Jordal—Gjøå.
Grane, Oslo—Fredrikstad.
Frigg—Asker.
Lyn, Oslo—Frem, Lillestrøm.
Lilleaker—Vålerengen.
Eidsvoll I. F.—Skeid.
Solberg—Drafn.
Mjøndalen—Eiker.
Birkebeineren—Kongsberg.
Geithus—Strømsgodset

for kretsens pokalserie 1945
Dommer: 

Nils A. Nilsen 
Th. Sundt Larsen 
John Johansen 
Erling Lunde 
Trygve Dahlgren 
Olaf Kristoffersen 
P. Aass Gundersrud 
Nils A. Nilsen 
Asbjørn Tollefsen 
Olav Hansen 
Thor Løberg 
Håkon Håkonsen 
John Johansen 
Erling Lunde 
Trygve Dahlgren 
Nils A. Nilsen 
Joachim Baugerød 

Alf Goberg 
Erling Lunde 
Asbj. Tollefsen 
Thor Løberg 
Finn Bier kø en 
Håkon Håkonsen 
Eivind Vinje 
Henry Hansen 
Th. Sundt Larsen 
Arne Sti 
Joachim Baugerød 
Alf Goberg 
Olav Hansen 
Finn Bjerkøen 
P. Aass Gundersrud 
Henry Hansen 
Ame Sti 
Øivind Vinje 
Olaf Kristoffersen

Habi...r

foldfotballen.
i Grenlandslaget var både og. Far
ten og humøret var der. men avle
veringene og de høye baller var et 
sørgelig kapitel. Hva hjelper det om 
en takler aldri så godt, når ballen 
så å si alltid går direkte til motspil
ler. Svennungsen f. eks. sted i som 
en helt, men han hadde spesielt i 1. 
omgang så og si ikke en eneste rik
tig adresse på ballen.

Hans makker «Jeisen» leverte og
så en kjempeinnsats, men leverin
gene var også her dårlige. Den ene
ste mann på laget som hadde adres
se på ballen var Lindstad og tildels 
«Knabbe». Lindstad var forøvrig 10- 
perrekkens beste mann, men fikk 
ikke den rette sveis på det foran mål. 
Hans gode skudd 1 stolpen hadde 
fortjent en bedre skjebne. «Knabbe» 
begynte litt svakt, men spilte seg 
godt opp cg var en god nr. 2 i rekken 
etter Lindstad. Thorleif Larsen, på 
ytre høyre hadde store vanskelighe
ter med Lysebo, men han kom godt 
fram mange ganger.Det samme kan 
ikke sies om Nordschau på venstre
vingen som fikk lite eller intet til. 
Haraldsen laget et nydelig mål- men 
stort mer -var det heller ikke, og så •

la terkrets k a ir,peu.
Ivar Endreson, Skiens Ballklubb, 

bar meldt forfall til interkretskam- 
pen mot Vestfold i morgen. Ivar Ha- 
luld/cn, Odd, rykker inn pi Jaget i 
t ledet, mens Karl Skifjeld. Pors, cr 
uttatt som ny reserve. U. K.-fonnan- 
nen Olav Gulliksen tror på Gren- 
landssc-ier dennegang.

i

( preget
'opp dennegang
hårde og "

52@0 filslurøe på Urædds Slarfiou igår.
Tnterkretskampen Vestfold—Gren- overså han forsvaret helt den tid 

land på Urædds Stadion igåraftes han spilte innerving. Han og Lind- 
hadde i det strålende vær samlet stad skiftet nemlig plass et stykke 
hele 5200 mennesker. Hele forbun- ut i 2. omgang. Det var forsvaret' 
dets uttagningskomite med Asbjørn som bar dagens byrde 1 kampen. Her 
Halvorsen i spissen var tilstede. leverte Balchen og Skllbred sin be-

Resultatet ble 1—1.

Pers 
C3.1500

1 øsJlklubbens 
I så kampen * 
/ ble ingen 
i underho!
I som e'. / ne! fd for de f;
/ som 
I siste
I nokså , 
I det tonenng

på banen, men mei eeg stntteteltene „„
• t&r Po^

1 Od^ fOrSvar

' £& vinkel. Det si dog ut 
J 'keeper sto dårlig Plassert pa 
£kuddet og skulde ha reddet.
12. omgang er det Odd som fra 

‘ tørst av overtar spillet, men i steden 
er det Pors som scorer etter et nyde
lig skudd fra Lindstad. Like etter 
får Odd mål ved Svein Rohde. Om- 
gangen sir ut uten at noen <iv par- 
tene får mål. enda det mangler ikke 
på sjangser for noen av dem.

Pors vant altså 3—1. et noe stort 
resultat etter banespillet, Pors var 
allikevel adskillig farligere foran 

| mål. ' ■
: Pors lag var jevnt, med Lindstad 

«Knabbe» Mikkelsen cg Skilbred 
som de beste. På Odds lag var back- 
paret Bjørn Eriksen og Kjell Stav- 
nem meget godt, men ellers var det 
Ingen som gjorde seg bemerket.

Het er en feil som må påpekes, 
nemlig den dårlige kontakt mellom 
halfbackene og indreløperne. Det er 
Ergelig å se hvor mangelfullt sam- 
aJbeJdet er, enda det jo er det. vik- 
tigste ved hele cpillet.
haS.U,ndt Larsen, Sklens Ballklubb 

en lett oppgave.

i Er Grønlands-
i 5

øtt opp I

X
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har vakt indignasjon i Gren
land over at bare 1 — en — spiller 
er funnet verdig til treningsleiren i 
Larvik.

Granes gode keeper, Amt Nilsen, 
cr kommet med, riktig etter forkrigs- 
nlvåct, og hans spill i dag er også 
så godt at han fortjener plassen, men 
vi har da spillere her borte sorn både 
var på høyde i 1940 og som nå i dag 
er så fremragende at de burde vært 
med i en treningsleir.

Jeg tenker i første vekke på Pors’ 
Olaf Skilbred og Leif Lindstad som 
begge er 1 form og vist så prima sa
ker i år at de burde vært uttatt. Olaf 
Skilbreds gode forståelse av 3 tack- 
systemet, hans sikre plasering jg hans 
gode utspill gjor ham til en ypperlig 
spiller, selv om han til sine tider kan 
virke litt svak i sitt høyre ben, mon 
at han burde vært med cr hevet over 
tvil,

Leif Lindstad spiller i år bedre enn 
for, det er år siden at Grenlands- 
fotballen har hatt en slik spiller på 
indr^. høyre.

Slik teknikk og slike pasninger; han 
burde vært celvsltreven i Larvik,

Kloss opp tU de 2 Forsere kommer 
Urcdds Hilmar Siljan,

Hans forståelse av halfbaekspillet, 
hans ro på banen gjør ham til en 
spiller av klasse med landets fremste 
hal f backs.

Det må være godt med spillere 1 
Norge i dag, og man behøver ikke å. 
frykte for Norges landslag til høsten, 
all den tid man vraker Gr en lan ds 
ypperste representanter til en tre
ningsleir.

Porsgrunn den 26. juli 19-15.
Ak-sel FjcUL

Ut i 2.
som bar dagens byrde 1 kampen. Her 
leverte Balchen og Skilbred sin be
ste kamp 1 år. William Nielsen had- 

Det ble en frisk og humørfylt kamp de et par stygge bommer, men kom 
med utmerket banespill fra Vest. e!lers bra fra det.
folds side og faflige, rivende oppløp 
for Grenlandslaget. Vestfolds lag 
gikk godt .sammen, spesielt i første 
omgang og hadde da fortjent ledel
sen. Kombinasjonene på banen gikk 
flott mann Imellom, men foran mål om spMlet . _ \ 
klikket det. Skuddene var dårlig inn- banen. Thoresen 
siktet og de fleste gikk over og uten- utenfor etter . _______  _____ _
for. Det var en fornøyelse å se hvor- be» har like før et skudd som keeper i 
dan oppleggene fra halfs alltid had- redder. I 30. min. bommer «Knabbe»! 
de adresse, enten det var en liten en opplagt sjangse. Senere redder’ 
ball til innervingene eller lange bal- Amt Nielsen elegant en heading fra' 

, ler til vingene. Alt i alt var det et Bjørn Olsen. I 42. min. skyter Kri- 
av de beste kretslag vi har sett fra stoffersen på y. v. over — stor 
Vestfold, og laget viste at fotballen sjangse.
derborte drives på den rikige måten. 2. omgang begynner med at Tho- 
Det ser ut som om de har vært en resen skyter utenfor fra 12 meters 
tur over fjorden og tittet på Øst- hold. 3 min. etter skyter «Knabbe» 

direkte, men keeper redder flott.
I det 6. min. kom Vestfolds mål. | 

Etter en flott kombinasjon på ven
stresiden runder y. v. Balcen og leg
ger til Georg Olsen, som skyter uten! 
sjangse for Arnt Nielsen. Minuttet! 
etter har Grenland en farlig sjang
se ved Nordschau men forsvaret får 
rotet ballen ut. I det 10. min. får 
Haraldsen en stikkball fra «Knabbe» 
demper med venstre ben og skyter 
elegant 1 venstre hjørne. 1—1 og stor 
jubel. Flott levert Haraldsen. Et 
frispark fra Jeisen som keeper mi
ster resulterer i mølje foran mål. 
men Vestfold får pirket ballen ut. 
Min. etter bommer Vestfolds y. h. 
for åpent mål. I det 25. mm. skyter 
Lindstad like utenfor og i det 38. 
min. skyter samme mann i stolpen. 
Like etter har Vestfold en sjangse 
igjen, men Amt rydder opp, og med 
1—1 går kampen ut.

Det er et resultat som begge par- 
ter i grunnen kan være fornøyd med

Lunde. Odd dømte godt.
Etter kampen var det en enKe. i - 

stelnmg på Central Hotell.
' fy > , KaB.

Beiger/Slemmestad—Drammens

ørn—Vikersund.
Tønsberg Turn—Strømmen.
Sandefjord—Larvik Turn.
Fram—B.F.G., Aker.
Grane, Arendal—Donn.
Jerv—Start.
V igø r—Fl ekkefj ord.
Algård—Sif, Stavanger.
Brodd—Viking.
Brann—Florvåg.
***«Det ble som ventet en svært lokol-

1. runde Forbundet har satt 
Kampene blir sikkert 

framfor alt jevne batuljjr, 
hvor seiren like gjerne kan gå ti! len 
ene som den andre, ^ors bor slå Ski- 
ens Bajlklubb, mens’ Urædd får dot

'ir“

. Odd 3-1, 
tilskuere var mi-■ bane igår kveld for å 
mellom Pors og Odd. Det 

stor kamp, men en jevn
■ -jdnlng- d°S n°teres 
t pIlIss at kampen var velsig- 

frj for det unødige harde spillet 
har kjennetegnet kampene den 
tid. SP11Ie: var 1 L omSanS 
jevnt fordelt, med Pors som 

Jvende. Spillet gikk bra 
- så snart ballen nær- 

det slutt
. omgang får rors sitt første 

tabbe i Odds forsvar. En 
latende ufarlig ball 1 knehøy- 

, kommer inn mot Odds mål, en 
I oddspæer bommer stygt og Tiede- 

mann Christensen netter pent, uten 
sjangse for keeper. Like etter ? ’ i 

Bøle på Odds læ

i
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FOTBALLMESTERSKAPET

1 'Ii r t
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Andersen som gikk kontant i nettet 
1—1. Omgangens siste minutter bød 
på har fight, men ingen scoret trass 
tilbud på begge sider.

Ekstraomganger måtte til:
Olaf Kristoffersen gikk nå ut på 

høyre ving, Lindstad ble senterløper

— 8

; -' t

, i

,, •

net si noe om Ballklubben hadde 
vært seierherre i den jevne, harde 
kamp. Skal noen spillere framheves 
må det være Olaf Skil bred og Knab
be hos Pors og Balchen og Endresen 
hos motstanderen. «Skiva» var vel 
banens beste spiller.

Etter kampen samlodcs spillerne, 
lederne og en del innbudte til on en
kel sammenkomst på Central Hotell. 
Her var det taler av kretsformennenc 
II. Teksten .cg Vcstfolds Stedjeberg 
samt av Eivind Johansen, Larvik.

Tledemann 
hadde sin store målsjangse som ble 
spolert og Ballklubben hadde en 
ball som danset på tverrliggeren, 
man begynte å forlate banen, det

ballen oppe- i målfeltet da en pas
ning fra Pors høyre side går i benet 
på en Ballklubbspiller og den triller 
over målstreken. |

Olaf Kristoffersen var frampå og 
setter den i maskene, men da var’ 
den allerede inne. Med Pors seier i 
2—1 blåser dommeren, Erling Lunde 
for full tid.

| Pors var heldig. Ingen hadde kua-

teefe storffeb
Seiersmålet kom i kampens siste sekunder.
Kampen lørdag mellom Skiens

Ballklubb og Pors på Urædds Sta
dion hadde samlet 2500 ttilskuere, 
som alle fikk se en -tildels dramatisk 
kamp. 1. omgang var temmelig tam 
til rundekamp å være, men billedet 
forandret seg i annen omgang.

Pors lå litt over til å begynne med | og Tledemann Indre. Det så- ut som 
og hadde flere målsjangser. Etter
21 minutter gjorde Skiens Ballklubb 1 sjon, de lå tildels over i første ek- 
selvmål. Innledningen til dette var straomgang og de hadde også kam- 
et frispark fra 16. meteren. Tiede- pens beste måltilbud ved at Per An- 
mann Christensen sendte en løs ballI dersen var helt igjennom, men skjøt 
inn i feltet til Lindstad, som nikket i befippelsen rett på Finn Karlsen, 
mot mål. Den traff Møller som for-1 Det hle ingen mål i 1. omgang, og 
øvrig også var årsaken til frisparket I det • så nærmest ut til at kampen 
og denne somlet ballen bak Holme-.] skulde slutte uavgjort, 
ne. Vill jubel i Porsleiren.

Ikke lenge etter har Skiens Ball
klubb et frispark nesten fra corner 
Det blir mølje foran mål. Det hele 
utløste seg i et kjapt skudd fra Per | var bare sekunder igjen. Pors har

Og

■ *•

Pors-K. S. IL 4-1.
Pokalserie-kampen mellom Pors og 

K.S.K., Klosterskogen, i Porsgrunn 
igår hadde samlet 1060 betalende til-, 
skuere. Fotballinteressen er således' 
fortsatt like stor her i distriktet.

Pors møtte med reserver for Olav 
Skilbred, Lindstad, Alf Mikkelsen og 
Tidemann Christensen. K.S.K. savne, 
begge sine ordinære indreløpere og 
hadde derfor endret på lagsoppstillin- 
gen. •_

Det ble en ytterst tam og beskjeden 
forestilling en ble vidne til. I løpet av

‘ ' s begge
men se-

Første runde i fotballmesterska- 
pet bød på en rekke overraskende | 
resultater. Den største overraskelsen 
er vel Larvik Turns pederlag i San
defjord.

Urædd-tipset vårt om uavgjort 
resultat og omkamp i Porsgrunn slo’ 
til. Spillernes innsats dennegang for
tjener all mulig honnør og så håper 

i vi på seier i omkampen som spilles
i Porsgrunn formodentlig fk. søndag.

2. runde-kampen kan så utskytes 
til landskampdagen 26. august.

| Pors vant etter et ualminnelig 
hårdt og spennende oppgjør i Pors
grunn lørdag. Borg var farvoritt i 

[ tJefoss-kampen og de salte også sine 
I motstandere ul av mesterskapet. 
| Pent levert av Borg. Stornis nederlag 
Ifor Skiold i Drammen var uventet.’ 
| Skiens-klubben lå over del meste av' 
| kampen, men løperne maklel ikke å l 
| score. Granes seier over Tønsberg-
I kameratene var i knappeste laget. | 
| Av utenbys resultater legger en ! 
| merke til Lislcbys nederlag for 
IGleng, Sarpsborg. Birkebei uerens 
| seier over Kongsberg og Slemmestad.s 
|seier over prammens Ballklubb var 
|vel heller ikke hell etler oppskrif- 
llcn. Drafns nederlag for Solberg og 
IMjøndalens uavgjorte 2-timers kamp 
Imot Eiker fester en seg også ved.

2. runde skal spilles allerede fk. 
søndag (19. august). Den blir for- 

Imodentlig oppsatt i dag.

tam. Ytterløperne var jevne, mon ingen 
av dem overbeviste. Det var iøynefal
lende at Vestiold-spillerne hadde be
tydelig bedre kondisjon.

, * /r’-;.-"' i [
7 Gddt spill

Noen detaljer om spillets gang skal 
jeg ikke innlate meg på. Grenland 
hadde nok de fleste målchanser, men 
avslutningen holdt ikke mål.

Dagens første scoring fikk man 5 
min. inn i annen omgang etter et raskt 
oppløp av de lo Ørn-spillerne på ven- 

av -stresiden, hvor Bjørn Olsen avsluttet 
med en flott scoring. Bare 5 min. se
nere var stillingen 1—1, idet Ivar 
Haraldsen utlignet. Nå fikk man en 
god og livlig periode hvor det veks
let med chanser og skudd, men flere 
mål ble det ikke.

Det uavgjorte resultat var helt i 
sin orden, men skulde noen hatt sei
ren så var nok allikevel Grenland nær
mest til det.

Kampen var fair hele tiden -og bød 
ikke på noe større av hardt spill.

Erling Lunde, Odd, var en god dom
mer.

Landslagets U. K.: Asbjørn Halvor
sen, Einar Gundersen og Lillcberg og 
Nicken Johansen fra forbundet over
var kampen.

Det er ikke trolig at de fant noen 
aspiranter til danske-kampene.

Corner.

Interkretskampen mellom Grenland
Vestfold på Urædds stadion går 

hadde samlet 5500 tilskuere. På Vest- 
fold-laget hadde ytre høyre Ame 
Nilsen og indre venstre Egil Lærum, 
begge Larvik Turn, meldt forfall, sted
fortredere var Knut Bugge, Sande
fjord, og Bjørn Olsen (Smaka’l), Ørn. 
' Grenlands-laget stilte opp etter pro- 

grammet med Ivar Haraldsen, Odd, 
som indre venstre.

Det ble ikke den kvalitetskamp som 
man hadde håpet Vestfold-laget opp
vartet riktignok med flott og driven
de banespill, men skudd ferdigheten 
skortet det på. Alle 11 var stadig i ak
tivitet og pasningene gikk fra mann 
til mann. En kunde nesten være fri
stet til å tro at man så et sammen- 
spilt klubb-lag. Forsvaret bestod 
sikre og solide folk med centerbacken 
Paul Paulsen, Tønsberg, som en åt- 
merket krumtapp.Av løperne var ytre 
venstre «Shanta» Kristoffersen, Ørn, 
og Gunnar Thoresen, Larvik Turn, de 
dominerende. Thoresen er utvilsomt en 
kommende stor-spiller med fortreffe
lig ballbéhandling og forståelse. Igår 
var han nce handicapped av skaden 
fra foregående kamper. Alt i alt har 
Vestfold all mulig grunn til å være 
fornøyd med sitt lags spill og det var 
faktisk ikke et eneste svakt punkt på 
laget.

Det samme kan dessverre ikke sies 
om Grenlands-laget. Her var det alt 
for mye tilfeldigheter som preget 
kampen. Spillerne bør dra atskillig 
lærdom av den leksjon de fikk i første 
•omgang av Vcstfoldlaget. Arnt Nilsen 
og backene H. Balchen og Olav Skil
bred kom alle bra fra kampen. Skil
bred hadde gode utspill i siste om
gang. Svakheten ■ ved laget var i før
ste rekke at halfene var for lite med 
i angrepet. Begge spilte svært ener
gisk, mon oppleggene gikk dessverre 
så alt for ofte til motspillerne. Wil-

av Vest aget
liam Nilsen*hadde en bra første om
gang, mens annen var svakere. IIan- 
bandt seg for mye til centerløperen. 
Alf Mikkelsen og Lindstad var de 
som kom best fra kampen av løperne. 
Haraldsen spilte seg en del opp ettei 
pausen, mens første omgang var svært

at det ble en | cn g°d chanse, men Alf Mikkelsen 
bommer. Etter 35 minutter sspill er 
Vestfold frampå igjen og cfw. header 
hårdt, men Arnt Nilsen redder elegant. 
Det er også flere chanser for begge 
parter, men omgangen går ut med 
0—0.

I annen omgang går Grenland pent 
opp med en gang. Jelsen legger en pen1 
ball til y- h-, som sender den til 
Lindstad, han skyter, men keeper red
der. Nå går Vestfold direkte opp til 
Grenlandsburet og v. i. lager så Vest- 
folds mål med et kontant skudd i net
tet. Grenland kjører nå på for å ut
ligne og i det 9. minutt er Ivar Harald-! 
sen påpasselig fremme og netter. — 
Grenland har nå det meste av spillet 
og det mangler heller ikke på nerve- 
pirrende situasjoner, men de er uhel
dige foran mål. Kampen ender med 1 
—1 og det var vel også det mest rett
ferdige. Erling Lunde, Odd, var en god 
dommer. ■ ' —Id.

iHterkretskarapen Vestfold—Grenland i-i.
Det var stort innrykk av publikum] res opplegg var helt delikate, alltid ■ 

på Urædds bane onsdag til interkrets- med rett adresse. Løperne broderte 
kampen mellom Vestfold og Grenland, godt ute på banen, men foran mål 
5500 tilskuere var møtt fram for å se klikket det for dem.
de utvalgte fra hver krets kjempe om Vestfold tar ledelsen av spillet i 1. 
seieren. Blant tilskuerne var også As- omgang, og det bærer mot Grenlands 
bjørn Halvorsen i spissen for Forbun- mål, men resultat blir det ikke. I 
dets uttagningskomité. Banen s& frisk det minutt har Vestfold sin store 
og grønn ut etter regnværet og virket chanse. Ballen går lekende lett fra 
idetheletatt' ganske bra. Forventninge- mann til mann, y. v. legger en flott 
ne var nok store foran en slik kamp hall rett til cfw. men denne skyter 
og en kan vel sl at de bare delvis ble utenfor, I det 30. minutt har Grenland 
innfridd på tross av nn ■ cn Efod chanse. men Alf Mikkelson
både frisk og spennende kamp. Vest- 
foldlaget leverte en god 1. omgang, 
med nydelig samspill på banen. Det 
var rent morsomt å se hvor lekende 
lett ballen gled fra mann til mann, og 
opplegg fra halfs var alltid med rik
tig adresse. Deres spill skapte stadig 
chanser foran Grenlandsburet, men 
skyteferdigheten var ikke i orden for 
ellers kunne det ha sett stygt ut. — 
Grenlandslaget spilte i typisk Gren- 
landstil med lange drivende baller og 
rivende oppløp som skapte farlige mål
chanser. Spesielt i 2. omgang da Gren
landslaget lå over i spillet drysset det 
med chanser, men målappetitten var 
heller ikke her tilstede.

Arnt Nilsen på Grenlandslaget lever
te en utmerket kamp i mål, med flere 
helt gode redninger. Backene Balchen 
og Skilbred var støe og pålitelige, og 
det var ikke mye de karene lot kom
me forbi. William Nilsen spilte usik
kert enkelte ganger, men han var alli
kevel halfrekkcns beste. Lindstad var 
en god nr. 1 av løperne, skjønt vi har 
sett ham bedre tidligere. Alf Mikkelsen 
fulgte tett etter, spesielt var han god 
i 2. omgang. Vcstfoldlaget besto av 
sympatiske karer, målmannen var sik
ker og av backs kom Lysebo best fra 
kampen. Halfrekken spilte forståelses- 
fullt både i angrep og forsvar og de-.

de første 20 minutter hadde 
klubber flere gode chanser, : 
nere slappet lagene av.

Pors-lagets innsats rakk til 4 1- 
iseir, men de fleste av spillerne har nok 
ydet bedre spill tidligere. De som kom 
best fra kampen var Erling Ols£,n»' 
Walter Richter og K. Skifjeld, 
Svendsen på ytre høyre hadde en 
annen omgang.

Av K.S.K.-spillerne nevnes 
halfen Halvard Gundersen og Kjell 
Marker. Målmannen Ernst Jørgensen 
hadde en del gode redninger i siste 
omgang. Laget benyttet seg hovedsa
kelig av lange pasninger og tildcis 
høye baller. Forsvaret spilte for apen .

Målene kom således: 10 min. l—O 
for Pors ved Karl Skifjeld. 18 J1.”}- 
1—1 idet K.S.K.s ccnterløper Kjcu 
Marker utlignet. ,

2. omgang: 12 min. Erling j 
øket til 2—1 for Pors. Midt i onigan 
gen scoret Olaf Kristoffersen nr.. ■>> 
mens Thorbjørn Svendsen avslutte* 
med en pen scoring i det 38. min.

Dommeren Th. Sundt Larsen, Skiens 
B.K., var svak i offside.

Snø^g spilte uavgjort 2 timers kamp 
og møtes påny søndag.

En rekke sensasjoner: Storm, Larvik Turn, Kongsberg, 
og Drafn utslått.
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Lisleby — Pors.
LLsleby slo Gleng 6—2 i 1. runde, 

og Lislebys fant samt senterløperen 
Morten Pettersens ypperlige spill 
avgjorde kampen. Forøvrig har Lis. 
leby slne beste folk i y. venstre, in- 
drevingene samt høyre back. Urædd 
(Snøggs) motstander Birkebeineren 
slo Kongsberg 5—2, et forøvrig alt
for stort resultat. Birkebeineren 
har en meget målhungrlg mann i 
Hairpnarstrøm, centerløperen Støa 
er også meget god.

Borgs motstander Vigør, Kristi
ansand, er ikke særlig i slag 1 år. 
Ifølge Christiansands Tidende var 
Flekkefjord favoritter Vigør? 
svake Innsats lår. Vigde vant dog 
2—n

Det var 28 grader i skyggen da 
kampen begynte så spillerne hadde 
en ekstra varm jobb. Pors åpnet best 
og i den første halvtimen lå laget godt 
oven Olaf Kristoffersen hadde bl. a. 
et håidt skudd i tverliggeren fra 16- 
meteren. Ved en annen anledning 
gikk Holmene ut i feltet og avverget 
et angrep alene i nærkamp med 2 
Pors-spillere. Skiens Ballklubb spilte 
seg etterhvert kraftig opp men skud
dene var svake.

20 min. ut i annen omgang bie Pors I 
tildelt frispark ute på siden ved 13- 
meteren. Tideman Christensens over
legg satte Olaf Kristoffersen i nettet 
via Ballklubbens venstre back. 5 min. 
seinere utlignet Ballklubben etter fri
spark på høyre -siden med etterføl- 

i gende møljeespill og flere skudd. In- 
(dre venstre Per Andersen var det som 
I scoret. På slutten av omgangen hadde 
Olaf Kristoffersen en kjempesjangse, 
men han nølet litt for lenge og bal
len ble tatt fra ham i siste øyeblikk. 
Ballklubben hadde også sine sjang- 
scr, men de ble resultatløse. Stillin
gen var uforandret ved den ordinære | 
tids slutt. Det nådde ikke vært 
å si på en knepen Pors-seier

| . II. ekstraomgang lå Ballklubben 
sioit over. Annen var noe jevnere. 
Stillingen var uforandret til kampens 
siste minutt. Da fikk Pors et nytt fri
spark i nærheten av 16 meteren. Ti- 
demann Christensen skjøt, ballen gikk 
så via en av Ballklubb-spillerne til 
Olaf Christoffersen som scoret seiersr 
målet 3 sekunder før slutt.

Det var 2550 betalende tilskuere.
Friing Lunde, Odd, dømte godt.

Corner.
Dommeren om kampen.

På spørsmål om dommerens syn på 
kampen svarte han:

, — Jeg syntes det burde vært uav
gjort resultat og omkamp i Skien. 
Skiens Ballklubb leverte gndt bane- 
ventet. At kampen til dels ble hård, | 
må sees i lys av at det var runde
kamp.

var
1 etter ekstraomganger, •

s. B. gir imidlertid ikke opp. De tat 
, mer og mer av spillet og 7 minutter 

etter kommer utligningen. Et frispark 
fra høyre blir lagt inn foran mål. Et
ter en del fram- og tilbakespill får 
v i. Per Andersen tak i ballen og sky
ter hardt i nettaket. Kolossal jubel fra' 
den store Skiens-koloni hilste denne 
bedriften. Tempoet blir nå satt enda’ 
noen streker opp, og det er Ballklub
ben som er toneangivende. Forsvaret 
sliter tappert, men indrevingene vir
ker trette. Uten flere mål går omgan
gen ut og ekstraomganger må til.

Spillerne er nå svært trette og det 
går selvfølgelig ut over spillet. Pors 
har den første sjansen ved Lindstad, 
men han tackles i skuddoyeblikket. 
S. B. ser ut til å ha best kondisjon og 
det meste av spillet foregår på Pors’ 
banehalvdel. I det 9. minutt har Ball
klubben dagens farligste sjanse idet 
v. i. slipper helt igjennom forsvaret. 
På 5 meters hold brenner han ballen

i Pors- 
keeper. Straks etter kommer et skudd 
fra venstre som keeper mister, men 
får fanget igjen i siste øyeblikk.

Midt i annen ekstraomgang har 
Pors en farlig sjanse ved Skifjeld, men 
Holmene kaster seg i bena på ham og 
redder. Denne gangen går det imid
lertid galt. Han blir skadet og må for
late banen. Arild Hefte kommer inn i 
stedet. Kampen lakker mot slutten og 
folk belager seg på et nytt oppgjør i 
Skien. Da hender det utrolige. y2 mi
nutt før slutt får Pors frispark fra 
onilag 2Q meter. T. Christensen sky
ter en lav ball mot høyre hjørne hvor 
Hefte står plasert, men en av backene 
forandrer retning på den og O. Kristof
fersen forfølger ballen i nettet. Umid
delbart deretter går fløyten for full 
tid. I sannhet en besk pille å svelge 
for Skiens-laget.

Forsvaret og en god porsjon flaks 
reddet kampen for Pors. Keeperen 
Karlsen og backene Skilbred — Karl
sen gjorde alle en god innsats. Av 
halfs var Erling Olsen best. Han var 
forresten lagets bestemann. Richter 
ryddet godt opp, men Svendsen var 
svak.

I løperrekken kom venstresiden og 
Lindstad best frø kampen. Skifjeld og 
Knabbe veksler godt og får spillet til 
å gli. O. Kristoffersen i center ble 
passet godt opp, men fikk likevel vist 
at han er farlig. T. Christensen lider 

: enda av mangel på trening.
Hos S. B. spilte Holmene i mål en 

i strålende kamp. Det var trist at han 
måtte gå ut. Balchen var best av 
backs, med kontante tacklinger og go
de utspark. Bjørn Møller kom også 
godt fra kampen, bare sørgelig med 
det første målet. I halfrekken gir vi 
prisen til Harald Karlsen som gjorde 
en glimrende innsats. Han var Ball
klubbens støttespiller nr. 1. I loper- 
rekken var Ivar Endresen som tilba
ketrukken centerløper og h. i. Wilhelm

Erling Lunde, Odd, dømte utmerket. 
I 

I

▼

1 Lisleby.
Tftdiom rorsskal dømmes av a FredrikstadV aøndag middav

■ )

Som ventet ble det 
forbitret kamp i 
Pors • 
til å delta 
runde.

Etter vår «ucumg. var det unødig 
hård oppsetting av Forbundet å par
re disse to lag sammen allerede i 1. 
lunde. Etter Skiens Ballklubbs pene 
innsats lørdag blir en enn mer bestyr
ket i denne oppfatning, hvor klubben 
minst hadde fortjent uavgjort etter 
timers kamp.

Pors vant, men la det være sagt 
med en gang at laget har spilt betyde
lig bedre tidl. Særlig var løperrek
ken tam dennegang, Alf Mikkelsen 
var den eneste av de fem som slapp 
hederlig fra kampen. Erling Olsen var 
lagets bestemann. Han spilte energisk 
hele tiden og var alltid på farten. 
Walter Richter kom også bra fra 
kampen. De øvrige forsvarsspillere 
var jevne, -målmannen Finn Karlsen 
var noe sen til å gå i feltet.

Skiens Ballklubb overrasket med 
godt banespill, men avslutningen for
an mål var for beskjeden Holmene i 
mål var dristig og god. Harry Bal
chen kom likeledes godt fra kampen 
som høyre back. Centerløperen Ivar 
Endresen (Skiva) som spilte tilbake- 
trukket, nærmest som 4. half, var la-' 
gets bestemann. Han hadde 
deling av ballen. Driblingene og ball- 
kon trollen var også i orden.

Rundekampen i gAr mcIIom Pors
Skiens Ballklubb på Urædds stadion 
hadde samlet 2500 tilskuere og fikk 
såvel et dramatisk forløp som en dra. 
matisk avslutning, idet Pors sikret 
seg seiren 3 sekunder før ekstraom- 
gangene løp ut.

Kampen ble ikke helt god, 
spennende og underholdende, 
hadde overtaket den første 
S. B. resten
0 0- Hors åpnet bra i annen omgan 
og tar ledelsen etter 22 min., etter 
frispark. Y. h. Tidemann Christensen 
legger over, y. v. Skifjeld skyter, det 
ser ikke farlig ut, men ballen treffer 
S. B.s v. h„ som vipper ballen i eget 
nett.

Skien Ballklubb overtar spillet og 
utlignet 3 min. senere, 1 mølje foran 
Pors-målet treffer ballen tverrliggeren 
og i. v. Nils Amundsen ser sitt snitt 
til, å sette ballen i nettet med et vel- 
plasert skudd. — Begge parter har 
farlige sjanser, Kristoffersen er en

| gang helt igjennom, men S. B.s kee- 
, per Holmene redder i stor stil.

Etter ordinær tid er stillingen 1—1 
og der må spilles ekstraomganger. S. 
B. har det meste av spillet 1 første, 
som blir målløs, og beholder også se
nere overtaket. Holmene blir skadet 
og unge Hefte overtar S. B.s mål. VI 
noterer en flott redning, da han kas
ter seg foran benene på en motstan
der, som er helt gjennom forsvaret. 
3 sekunder for slutt faller avgjørel
sen, Pors oppnår frispark fra 20 m., 
Tideman Christensen skyter, ballen 
går i benene på en motstander, for
andrer retningen og havner i nettet

■ utenfor keepers rekkevidde.
Spillet ble, som nevnt, aldri helt 

godt, det var preget av det gode in-
I dre forsvar på begge sider.

Hos Pors var v. b. Olav Skilbred 
den mest framtredende i forsvaret, i

1 løperrekken var 37-årige c.f. Olaf 
Kristoffersen best, stadig i aktivitet 
og stadig farlig, mens Lindstad ikke

I som ventet.
Skiens Ballklubbs høyre back Harry 

Balchen og keeper Holmene leverte 
en utmerket kamp og i løperrekken 
var nok-den tilbaketrukne c.f. Ivar 
Endresen beste mann.

Etter kampens forløp hadde Skiens 
Ballklubb fortjent seiren, de så ogsa 
ut til å ha bedre kondisjon enn sine 
motstandere.

Kampens gode 
Lunde, Odd.

Til rundekampe" dag hav 
i Pofsgru»n liniugen.

Ipors tod"1 venstre: l'"1'1, 
Wlbhr ta nw| °<j 01a( Karlsen, (

Isen or hcob HolVan. Holmene,\ 

J1I. Bakken, Bj. W. H. 'rls‘cnLar! 
111. Karta, Bj. Fredriksen, U b 0. Isen, 1. Endresen, P- Andersen D 1 
■] Engebrdsen. , , , . . pr| I Holmene, som ble skadet i. « > I 

nå oller spilleklar. Pors cr favoritt,! (men hårdt kan det bli.

*

Fotballkamp 
Gtøjy babylag — Pors 2—0. 

Hi III Wballklubbene. 
henvendelse til formann 

fotballkrets herr 

opplyst at 
endel som 711 

e ‘l fotballklubbene i kr et. 
hu dreier S€S om et ytterst 
taiiE noen {°t- 

samt endel strømper, 
mer mye’ er'fcri . J1 ^t lag kunne trenge. Når 

i krekn ^deles på
\bli su.t J klubber, kan det ikke 

r»»“i* “" “■ 
h K. 1.

?1000 tilskuere. Den 
r?1 Re’ler .for "Pors- 

btatå til imorgen.

Olav Skilbred.

Odd (Rjukans) motstander Fraæi,l 
Larvik, vant 3—1 over aln 
vis svake motstander B. G. F. etter I 
ekstraomganger. / t I

sol imj

f,,r fpinerne finnt» ......... .komiter først i gang og det er snart 
-.ure situasjoner foran S. B.-m&Iet

forsvaret sliter godt og Pors- 
n kommer sjelden på skuddhold, 

j da mest prekære situasjoner griper 
•Holmere Inn, han spiller i stor stil.

pore har en farlig sjanse ved O Kristoffersen som er kommet forbi 
eii oppasser men hans kjempeskudd

hieJler!
I **u.

farlige ao
-Uelse •'

Pors—-Skiens 
B. K; 2-—1. ® • *

• •

Det seirende 
sek. før slutt i 
kamp. ’

■■ r»-,.’ * C-'

t cn hård 
Porsgrunn

og Skiens Ballklubb 
i • -

, rundekampen på Urædd Sta- 
Til l- r pors og Skiens Ballklubb 

ci‘3 csnilet ca. 3000 mennesker 
^^oven-ære en god og velspilt 

Wubbene stilte med sine 
skilbred vant målvalget 

ste M s, b. f&r en sterk og sjene- 
fw .'mot seg 1 forste omgang.

r&iiet begynner nervøst og famlen- 
begge kanter, og det går en tid 

finner hverandre. Pors
er først i gang og 

foran
sliter godt ogfarlige 

pen • 
rekken

' a, „...o
Fc”«fren som er kommet forbi 

men hans kjempeskudd
I tverrliggeren.

!I. B ,piner seg n& opp og har to 
X Koringssjanser. Etter misfor-
Ete mellom Pors c. h. og keeper 11 fanget på den stillestående 

' Xatår en prekær situasjon, men O. M M
X-cea får ryddet opp. Pors har sin 
jicråte sjanse i omgangens siste mi- 
DBtl, og Holmene må to ganger kaste 
p? I bena på motspillerne for å redde. 
Md M går første omgang ut.
’ lunen omgang er spillet jevnt for- 
(Wl de første 20 minutter. Skifjeld 
Br cn fin sjanse, men skyter utenfor.
I det 22. minutt tar Pors ledelsen. 
Olaf Kristoffersen header utenfor 
Holnses rekkevidde, og v. b. Møller 
sa flår plasert på målstreken, er så 
uheldig å sette ballen i eget mål.
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FOTBALLRESULTATER:
Pors junior — BOIF junior 
K.S.K. b — Pors b 
Tønsberg Turn — Stag

♦

Pors, Grane og Borg vant mens Urædd 
spille omkamp i Porsgrunn

1 runde ble, som vi hadde ventet, 
meget hård for Grcnlandsklubbene, 
og gode lag som Skiens Ballklubb,. 
Storm og Ulefoss måtte si takk for 
seg i rundene for denne gang. Run- 
dens hårdeste kamp her i distriktet 
ble Pors—Skiens Ballklubb, der Pors 
fikk selersmålet noen sekunder før 
slutt.

3—1.
5—2.
2—0.

I

ret ved Tor Svennungsen etter 15. 
min. Pors presset nå sterkt og 1 det 
29. min. utlignet Olaf Kristoffersen 
og 5. min. senere skaffet han Pors 
ledelsen og seiren. Ved denne anled
ning stod som nevnt Slfs forsvar 
helt stille. De siste minutter av kam
pen. overtek Slf spillet, men det ble 
bare med sjangsene.

g Eiker i 
. (|cn gamle rundetravci 

blir vel for sterk for Grane.

o o

agjeil.
til radikal
stadion-

Slf og et blandet Pors lag spilte 
lg å r på Urædds Stadion.

Pors hadde reserver for Llndstad 
Mikkelsen og Svendsen i hvis stedl 
John Dørge spilte høyre half, Gun
nar Brynjulfsen indre høyre og Olaf 
Kristoffersen center. Sif stilte med 
sitt beste lag.

Det ble en rotete kamp med dår
lige avleveringer og avslutninger. De 
sjangser som Kristoffersen og Tie- 
demann Christensen brente i 1. om-

/ gang skal ep lete lenge etter for å
■ se makep. Resultatet var rettferdig, 
Pors kunde hatt flere mål etter-sin e 
sjangser, men når løperne engang 
ikke kan levere et skikkelig skudd, 
så fortjener ikke laget mål selv om 
forarbeidet er -jodt. Slf hadde også 
et par opplagte situasjoner som bur
de resultert i mål. Noe ordentlig spill 
ble det som sagt ikke. Det var alt
for urolig og for mye sleiv. Pors 
hadde, en periode i 1. omgang hvor 
de. viste en del kombinasjonsspill,

• men ellers, var det ikke rart stell.
I .forsvaret, ser det ut som om Olaf I gynnelsen og hadde

. Skilbred begynner å finne formen.]sjangser, men det var Pors som sco- 
tnen halfrekken er svak. Sidehalfe-

. ■■ ne. makter ikke å delta både 1 an- 
.. -grep og forsvar. I løperrekken må

Tledemann legge av seg slne unø- 
. dige driblinger og være litt mer

energisk. Kristoffersen 1 center sliter 
godt, men mot en god tredjeback 
blir han for tung. Tor Svennungsen

• på indrevingen blir en spiller som 
Pors sikkert får glede av.

i M

I ballkamp pj, Gtmg^8
------------ 7 V

.fotball-resultaTer.
Pors’ sutter—Granes gutter

\ Sandefjord B.K.—Larvik Turn ML

PSWE Sl

Pors B — K.S.K. B
spilte fredag ,på K.S.K.s bane 

K. S. K. seiret fortjent med 5—2.

Fjellkameratene—Voss.
Falken—Win g.
Kvikk, Trondheim—Nesset, 
ørn, Trondhcim—Ran h ei m. 
Verdal—National, Trondheim.

I

i 
■i

BOKF ra I j • ■H
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stadiæ

Slf spiller som før i typisk Gren- 
landsstil med lange baller mot mål. 
Det blir altfor, lite plan over spillet 
og så må lag?t få ballen ned. Pass- 
ningene skal gå langs bakken og ik
ke være høye poleballer. Hvis bare 
laget får mere ro over seg tror jeg 
det kan bli et godt lag. Humøret og 
kraften er iorden. Hvor forsvaret var 
hen da Pors fikk sitt 3. mål må man 
uvilkårlig spørre om. Kristoffersen 
stod iallfall helt alene da-han fikk 
en passning som-han'kunde løpe de 
siste 20 meterene til. mål og rolig 
legge ballen inn. Anker Pedersen 
hadde en god første omgang, svake
re i annen. Olaf Hansen var best i 

i halfrekken og i løperrekken kom 
Wahlstrøm og Oksum best fra det.

Sundjordet fikk ledelsen etter 10 
min. ved Wahlstrøm. Pors hadded.så 

I spillet en stund med mange opp
lagte sjangser men målene uteble. I 
det 40. min. øket Bakke til 2 og med 
det resultat gikk omgangen ut. I 2. 

I omgang overtok .Sif spillet fra be- 
flere farlige

>

S"

ig til kam- 
Arrangør: PORS.

gjpOkkfa
Treningsbane før vi kan gå 
ombygging av stadion, sier 
styrets formann.

Det hørtes nærmest ut som et even
tyr da den iherdige idrettsforeningen 
på Vestsida, Pors, la fram resultatet 
av hal vannet års arbeid, en. fullt fer
dig gressbane. Beslutningen om å gå 
igang med gressbaneprojektet ble fat
tet på årsmote den 30. november 1934 
og Pors stod da faktisk uten en øre i 
lomma, men det avskrekket dem ik-! 
ke. De første spadestikk ble tatt vå
ren 1935 og ved alle medlemmers iher
dige arbeid kunne en fremvise et re- j 
sultat som var all ære verdt. Åpnings-1 
kampen fant sted den 14. juni 1936 
med Mjøndalen som gjest, og senere 
har den vært til stor glede og nytte I 
for idrettsungdommen på Vestsida. 
Gressbanen ble spesielt berømmet for 
sitt utmerkede teppe, som ble beteg
net som det beste i hele Grenland.

Det hører fremdeles ut som et even
tyr, men et ondt eventyr, når en 7 
år senere får høre at vandaler har her
jet den utmerkede bane. En atombom
be kunne vel neppe ha gjort den mer 
kjemisk fri for effekter, alt var blåst.

Vi har vekslet noen ord med stadion- 
styrets formann, Einar Virud, og bedt 
ham fortelle litt om stadion.

— Ødeleggelsene begynte straks ba
nen ble konfiskert av de kommunale 
myndigheter, etter at Pors ble opplost, 
forteller herr Virud.' Dén ble brukt 
til ridestevner av tyskerne så det gikk 
hardt utover teppet. Den eegntlige og 
grunndige ødeleggelsen begynte først 
i april 1943 da tyskerne tok banen og 
monterte bunkers og kanonstillinger 
der. Dekket ble gravet opp og det ble 
sementert 6 stillinger på selve bane
dekket. Likeså ble tribuner og klubb
hus revet. Tribunene ble lagret på Fin
nes tomt hvor de senere brant opp. 
Klubbhuset ble av en entreprenør solgt 
til en Skiensmann som har reist det 
som hytte et sted i distriktet. Hele 
gjerdet som bestod av bølgeblikk, ialt 
5,5 tonn, ble revet av tyskerne. De 
gikk ikke fram på noen pen måte, men 
slo det ned med slegger. Endel av pla
tene ble brukt til tilfluktsrommet på 
St. Hansåsen og endel er havnet rundt 
på Tollnes. Noe av det er kommet til-

I rette, men vi savner fremdeles me
get. De som har erhvervet slike pla
ter, fortsetter herr Virud må levere 
disse tilbake da saken ellers går til 
politiet. Som et bevis på tyskernes 
grundighet ved ødeleggelsen kan jeg 
fortelle, at vi hadde en vannlednin" I 
som lå nedgravd rundt dekket. Denne 
lå ikke iveien for tyskernes arbeider,

Grenlands-lagcne har alle som en 
fått harde motstandere i denne runde 
og det er vel dessverre, å frykte for 
at enkelte av dem faller fra.

Pors har fått den utakknemlige opp
gave å møte Lisleby på Lisleoy. Øst- 
fold-lagct blir nok av de fleste uten
bys eksperter holdt som favoritt, men 
Pors vil utvilsomt gjøre sitt ytterste 
for å få chansen på 3. runde-kamp i 
Porsgrunn. Borg er favoritt mot Søi- 
landsklubbcn Vigør. Urædd er knepen 
favoritt i omkampen mot Snøgg. En 
må imidlertid være klar over at Not 
oddklubben blir en hard nøtt å knek
ke, selv om kampen går på Urædds 
eget gress. Tipset for kampen mot 
Kongsbergs beseirer Birkebeineren, 

I Krokstadelva, får on komme tilbake 
til når resultatet av omkampen fore- 
ligger.

Odd bør slå Rjukan i den utsatte 1. 
rundekampen. Skicnskluhbens møte 
mod Fram blir nok atskillig vanskeli
gere å forutsi utfallet av.

Mjøndalen slår formodentli 
omkampen og <

Pors og vant med 5-2 “ Je£ tror det har store °PP^av®r
godt spill. KSK har na et s]ra« «"åX KettS 
Hg B-lag som har slatt de fleste 
Blag iår.

a

derlag mot Skjold 1 Drammen. Gra. 
ne har all ære av seiren over Tøns- 
bergkameratene. Urædd slet hardt 
mot Snøgg, og skulle nå ha sjang- 
sen i ekstrakampen på hjemmebane.

Så får vl håpe at oppsetningene 
til neste runde ikke blir så urlme. 
lige som i første (Pors—Skiens Ball
klubb var jo etter vår mening 

Borg klarte seg som ventet mot solutt bort i veggene å sette 
Ulefoss, mens Storm skuffet med ne- | hverandre).

-      ■ .................... ■' ■ ■ e '-i - i — ■■ —■ » , i .

Cup-turneringen 1945, 1. runde. 

Balliclubb

f men vekk skulle den. Vi hadde også 
| laget noen ståtribuner av flisballer og 
torv i banens nordre ende, forteller 

I herr Virud videre. Disse tok tyskerne 
' og kjørte på Kjenna.

— Blir det tale om full opparbei
delse av banen igjen.

— Nei, ikke med det første. Med en 
radikal opparbeidelse må vi ta opp al
le dreneringsgrofter og legge helt nytt 
teppe. Dette vil ta så lang tid at en 
ikke kan. bruke banen på minst halv- 
annen sesong. Når en så er oppmerk
som på at vi også har mistet vår 
treningsbane så er det umulig.

— Hva med treningsbane?
— Vi håper jo på å få vår gamle 

bane på Vestsiden igjen. Barakkene 
blir vel revet, så det er muligheter. 
Om den kan opparbeides er vi ikke 
så helt sikre på, da den er blitt stein
satt på flere steder. Banen ligger 

imidlertid fint til og er ideell for ung
dommen på Vestsiden. Om vinteren 
hadde vi gjerne skøytebane der. Vi 
vil imidlertid ikke ha noe imot å få 
en ny som er bedre skikket.

— Hvor langt er dere kommet med 
reparasjonen av stadion?

— Vi er ferdig med reparasjonen av 
dekket. Hullene er blitt planert ut og 
så har vi felt torv inn i gressteppet. 
Det er gartner Oksum som har le
det dette arbeid og det er blitt helt 
. utmerket. Tilsammen har vi skjott 
inn 1100 kvm. torv som delvis er tatt 
fra Miltenberg og delvis fra vårt eget 
stadion.

— Blir banen spilleklar iår?
— Ja, vi har nå igjen å sette opp 

gjerdet mot veien. Klubbhus har vi 
også sikret oss og det skal settes opp 
en av de nærmeste dager. Såsnart dis
se arbeider er ferdige, er banen spille
klar og den blir sikkert godkjent til 
kamper.

— Klarer Pors den økonomiske opp
gave ved ombyggelsen av banen?

— Vi får jo først og fremst skades
erstatning for banen. Videre kan mye 
rettes på med hjelp fra de kommunale 
myndigheter og publikum. Porserne 
har tidligere vist at de har pågangs
mot bare de får litt støtte, og er det 
noen som har krav på det så må det 
være Pors, det er sikkert. Skal ung
dommen ha et skikket sted til å drive 
idrett må myndighetene spytte i høs- 
sa.

— Har De noen ønsker?
— Jeg som steller med stadion øn

sker selvfølgelig at vl kan få den i 
samme stand som tidligere så fort som 

B-KAMP I raullS» °S denne oppgave skal vi ogsa
KSK — PORS 5—-2. | — Hva mener De om det kommunale

KSKs b-lag spilte forleden mnt1 pdrettsutvalg?“ -------------- - ■ - mot.| — jeg tror det jjar store oppgaver
og muligheter. Vi har tidligere mang-

de kommunale myndigheters sIde’ 
vl håper nå at det rette hensyn blir 
tatt til Idretten.

— Er taksten på Pors bane avgjort.
— Nei, vi har ennå ikke fått noen 

beskjed om dette, men vi kan vel ven
te den i nærmest© framtid.

Fotballmesterskapets 2. runde
Pors til LislebT^vTnneren 7TUrædd og Snøgg mot 

Birkebeineren. - Borg møter Vigør, Kristiansand

på Borgestad.

Fotballforbundet har i går fastsatt 
kampene i fotballmesterskapets 2. 
runde som skal spilles allerede førstk. 
søndag. Føstnevnte klubb har hjem
mekamp. /

Fredrikstad—Solberg.
L i s 1 e b y—P o r s. I
Moss—Slemmestad.
Gjøa—Lyn, Gjøvik.
Strong—Skiold. I
Vålerengen—Selbak. j
Skeid—Gres vik.
Spartacus—Raufoss.
Haga—Lillestrøm.

i Hamar—Nydalen.
Bøn—Lyn, Oslo.
Kapp—Frigg.

Strømsgodset—Kvikk, Halden.
Vikersund—Rapid.
Vinneren av Eike r—M j ø n- 

dalen møter Grane (Skien).
Tønsberg Turn—Sarpsborg.
Sandefjord—Torp..
Vinneren av Od d—R j u k an 

mot Fra m (Larvik).
B o r g—V i g ø r (Kristiansand).
Vinneren av U r æ d d—S n ø g g 

mot Birkebeineren.
Donn—Start.
Sif, Stavanger—Vard, Haugesund.
Vinneren av Viking—Brodd

Klepp.
Djerv 1919 (Haugesund)—Brann.
Høydekameratene—Aarstad.
Ålesund—Treff.
Nordlandet—Kristiansund.

Skiens
spiller på Urædds Stadion lørdag førstk. kl. 19.

Entre: Voksne 1 kr. Barn 50 øre.
’ N.B. Bare Norges Fotballforbunds originalbillctter gir adgan 

pen.
11
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Morten Pettersens

Men hva med Drammen?Ofj.

4.
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klar for 2. runde
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Skiens-kampen

Normann,

Vikar.

Corner.
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bar Pors endret litt4
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Solstad, 
-i og

Kei.
i 
t 
1

måttet reise hit, ville 
går i Østfold er det vel slk-

Olav Karlsen, 
Svendsen, 
Olsen, 

Lindstad,

Oslo-klubbene kom 
lår vel Vålerengen, 
og Frigg til 3. runde.

Rolf Asdal, 
Thor Sven-

Fo Iballmes tersfc ap e t

klubber skal fighte om å gå videre. I forrige helgen kom den ene overras
kelsen etter den andre, og det blir vel ikke snauere denne gangen. Dette 
setter bare en ekstra spiss på turneringen. Vi får bare håpe at forbundet 
blir spart for uavgjorte matcher så ikke apparatet blir større enn strengt 
tatt nødvendig.

Her inne i byen får publikum 5 kamper å velge mellom. Vi vil ikke 
anbefale noen spesielt, men det blir nok besøket verd å stikke innom 
både Bislett, Jordal og Dælenengen om lørdagen og søndagen.

Gjøa trekker nok det korteste strået mot Lyn, Gjøvik. Vi husker ennå 
Gjøvik-klubbens seier over Oslo-klubben av samme navn nylig. Strong 
klarer vel neppe Skiold. Vålerengen reiser sikkert kjerringa etter Skeid - 
historien torsdag kveld og klarer Selbak. Spartacus kommer opp å kjøre, | 
men vi tror på klubben. Lyn bør ikke va&re redd for å slå Bøn. Det blir 
vel Oslo-kretsens sikreste seier. Frigg setter Kapp utenfor. Skeid får ingen 
vansker med Gresvik.

Aker har bare Nydalen igjen. Denne gangen bærer det løs oppe på 
Hamar. Det blir ikke lett for de gode nydølinger, men vi sier at de går 
videre.

Cupens kanon-lag Fredrikstad og Sarpsborg setter makelig Solberg og 
Tønsberg Turn på plass. Lisleby er Østfolds tredje store lag p. t. og ordner 
opp med Pors. Moss får det værre med Slemmestad og utfallet er usikkert.

Grenland får 2 lag videre og det samme gjør Bergen og Rogaland.
Blir det bare Mjøndalen igjen?

Alf Mikkelsen, Pors, 
reserve i Århus.

Pors-spilleren Alf Mikkelsen er 
uttalt som reserve til B-landskam- 
pen mot Danmark i Århus søndag.

♦

Borg går til
Urædd og Odd

Lhfeh—bre 5-1.
Vel 3000 mennesker overvar 2. run

dekampen mellom Pors og Lisleby. Lis
leby vant en fortjent seir, selv om den I 
var i største laget. Pors spilte humør- 
løst og uten plan, unntatt de første 10 
minuter da laget hadde flere sjang- 
ser, særlig en ved ytre høyre som bur
de ha gitt resultat. Pors’ keeper var 
uheldig ved flere av målene, og dette 
trakk nok spillernes humør ned. Lisle- 
byspillerne var hurtigere på ballen, og 
de hadde bedre ballbehandling. Den 
eneste som kom noenlunde bra fra 
kampen, var Olav Skilbreci, mens alle 
de andre har vist bedre stil tidligere 

1 i år. I løperrekken var det Karl Ski- 
, fjeld som var den mest iherdige. Lisle- 

bylaget talte mange unge spillere. I 
| løperrekken var det indre høyre og yt

re venstre, Helge Helgesen, som spilte 
best. Morten Pettersen i senter vari- 

j erte spillet godt, men han er litt sen. L 
I halfrekken var det høyre half som 
var best, i det indre forsvar gamle 
Bjerring. Lisleby vant målvalget og 
fikk en sterk vind i ryggen i første 
omgang. Men det er Pors som begyn
ner best og har flere farlige’ sjang- 

‘_______________ _____  .. I

ser som blir resultatløse. Lisleby spil
ler seg opp, og i det 22. min. sco
rer indre venstre. 2 min. etter scorer 
indre høyre fra kort hold. Her burde 
keeper ha grepet inn. 10 min. for om
gangens slutt kommer en lang ball fra 
høyre half som keeperen feilregner, og 
ballen går over ham og i mål. 2 min. 
inn i 2. omgang scorer ytre venstre, og
1 det 17. min. avslutter centerforward 
med en heading 1 mål. Walter Richter 
som er skadet, går som ytre venstre, 
og Erling Olsen som centerback og 
Knabbe som half. Dette gjør at for
svaret spiller sikrere og spillet blir 
nå mer fordelt. 11. min. for slutt sco
rer T. Christensen for Pors og senere
2 ganger til, men disse blir annullert 
for offside. Avgjørelsene var noe tvil
somme. Dommeren, Normann Hansen 
fra Fredrikstad, var svak.

Fotballen ruller.
I

' Morgendagen byr på to 1. runder 
og 32 2. rundes kamper i fotballme 
sterskapet.

Urædd er ki/epén {favoritt i om
kampen mot Snøgg, men Notodd-laget 
blir ikke lett å sette utenfor selv om 
kampen dennegang går på Urædds 
gressbane.

Odd er favoritt i 
mot Rjukan.

Borg er vel det Grenlandslag som 
har de beste utsikter til å slå seg gjen
nom til 3. runde. Sørlandsklubben Vi
gør er et ubeskrevet blad for oss i år, 
men fra tidligere kjenner en til at det 
er et hardt spillende lag. Borg er også 
favoritt hos de fleste av fotballeksper- 
tene.

Pors reiser til Fredrikstad i mig for 
å møte Lisleby på Lisleby-bancn imor- 
gen. Østfold-klubben har alltid hatt 
gode lag og det er vel også tilfelle i 
år. Av «Sportsmanden»s fire fotball- 
cksperter holder to på Lisleby, on på 
Pors, mens den 4. tror på uavgjort. 
Pors’ene har selv god tro på seir den
negang. Tar laget fram sitt beste spill 
burde det være chanser til seir, men 
hardt blir det. Meget avhenger om si- 
dehalfene kan være i stadig bevegelse 
så en slipper tomrommet mellom lø-i 
perne og forsvaret.

Skicns-Granes seierschanser i 
Mjøndalen er ikke store. Ingen av la- | 
gene er i særlig slag i øyeblikket.

Ellers blir det sikkert en 
raskende rundc-resultater også 
negang.

Brann cg Kvik (Halden) slått ut

Lisleby — Pors 5—1.
2. rundekampen mellom Lisleby 

og Pors på Lisleby i går hadde sam
let over 3000 tilskuere.

Gressbanen var alt for hard og 
litt ujevn å spille på.

Pors åpnet forholdsvis bra, men 
ellerat Lisleby hadde fått de lett
kjøpte målene si ne, var slagkraften 
og humøret borte.'Det var særlig ide 
med forsvarsspillet i Pors dénnc- 
gang. De aller fleste av målene kun
ne være unngått ved mere resolutt 
spill av målmannen og de øvrige for- 
syars-folk. Olav Skilbfed var fak
tisk den eneste som kom hederlig 
fra kampen. Walter Richter ble ska
det i annen, omgang og gikk da ut 
som ytre venstre, mens Erling Olsen 
tok ceriterback-plassen, Alf Michel
sen ble v. half og K. Skifjéld i. Ve
stre.

Lisleby var det beste laget, men 
det er nok ikke så sterkt som de 
«store» Lisleby-lag før krigen. Best 
var ytre venstre Helgesen, indre høy
re og de to sidehalfer.

Lisleby som hadde sterk med- 
vinn i første omgang ledet 3—0 ved 
pause.

Da stillingen var 4—0, scoret Ti- 
demann Christensen for Pors, men > 
like eller kom Lislebys 5. mål.

Dommeren Holger 
Fredrikstad, var svak.

___ i om- 
gg, men lagets inn- 

var en allikevel ikke
«i’ ----  ’ - - - v • ii v i V> 1 i y som er

1 2‘ runde 1 Porsgrunn 
søndag, bhr nok en betydelig van- 

.å knekke». Endrer le- 
gsoppstillingen bør 
“3 sjangser i__

Rundens sensasjoner: 
I Folbalhnesterskapet fortsatte i 
I helgen. Dennegang ble det svært få 
!| sensasjoner.
I Urædd vant en solid seir i om
kampen mot Snø

Isats og spill
|[2!iP^d.med' Birkebeineren 
I søndag, blir nok 
■ •

Helsen litf på” h

Mg VærC SjaDgSer for 
runde bV™r °v?r Riukan ‘ første 

Ivdet n.rÅ °'errasken<ie stor, men så 
snill f°nS^ Skiensklubben sitt beste 
La"ik (’„?„• ,°d<.1 har s’5tt S 
søndag) fdr° S Anderen , 1 2- runde 
sptfrsnril .L !nen det er vel etLaSg "il.1 °m de kan gjøre det en 

ikke TitejH seier over pors var 
111 'i' i derte0,"1*0 Som "el ‘'Øres ■yokeste kamS i- Å7Varet ?Piltc sin 

"fe ‘oUkjøple.1^’6"0 blC 
!a‘Ulsklubben VH«Ven,Ct over S’Sr’ bmponerte ikke ?’en klubl)en 
r,cs bedre tina i’ f nok preste-

Gmn'^Ul sk"‘

Rn*PPe nederhå æ?e av sitt kftha.hatt ledelsen elter
. ,ninutter av iC 1 dct gjenstod’ 

peiersmåi kom førsT^n-Mj?ndalens
Av utenhv <? st- nun- f0r slutt. 

mrtVe(lSandbfjoiaÆ fesler cn 
yl03 4—.a ‘Jouis seier over TornloJo ver GjØvik-Lyn, Oslo- 
DinVer Nahonai Æ Og Verdals 3— 
?Ærv 1919 i 1• 'numnnSinedcrIaK f01> 
?un?'s sc‘er over Su i og Slr0™-" sensa^onerH den‘Kvik v“r

1 lpsatl i dag. ,lr formodentlig 
- Corner.

ap, alKantlske nappetak mellom veteranene fra Mjøndalen og 
f0 ingen rundekamp og skulle vært behandlet annetesteds men 

° likevel. Her har vi absolutt ingen holdepunkter nar det 
[ det ville ikke forundre om Gubbe & Co. hadde 
for finalenederlaget i Larvik.

mot Rjukan p& Banejordet. Vi venter et helt jevnt opp- 
en knapp seir i land. Rjukanseir vU dog ikke overraske

er ut i hardt vær, men 
Skeid, Spartacus (?), Lyn

t

S& bærer det los land og strand rundt igjen med cup-fotballen. 32 i

A

Pors’ lag mot Lisleby.
‘Til 2. rundekampen mot Lisleby på 

Lisleby søndag _ ________
på lagoppstillingen. Laget blir fra må1 
'off høyre:
ei^iinn Karlsen, Olav Karlsen, Olav 
bla bred, Ragnar Svendsen, Walter 
Richter, Erling Olsen, Thorbjørn 
Svendsen, Leif Lindstad, Tidcmann 
c1h.r/?t,e,nscn’ Alf Mikkelsen -og Kad 
Skifjéld.

Reserver Th. L.
Olav Kristoffersen 
nungsen.

Pors’ formann E. Rølland utta
ler at han tror utsikten for et godt re
sultat er ganske bra. Vi har gode kort 
pen °n 1V,S ffUtta går inn f,or kanv

• • •

crenland og rundone.
B* ' So lundsWu»^ V1 tTOr pa ,dar Borgseler. |

k“"1’ Pl Ve‘ “ '‘Lo seg mot Lisleby borte i Østfold. Lisleby | 
GrcnlandsH (()r pors ft. .gr 8 det som fortclIc8

««; - »•* “• ”-z °'™
. runde, «8 åct tu j bli en kraft pd laget.

come bock. tegne Had(]6 Llslebj;
Po” Lste sjangser, men siden kampen |

Pors hatt do i*ste J ip for Lisleby.
B t » rtSne n,ed en, H fått den hardeste jobben av samtlige lag her fru

Grano »ar uten tv Mjondalen pi sistnevntes egen grusbane. Dct
Kretsen. skal mote sel gjor Granes sjangser temmeiig
fuktum ° {oj. fl(. Iaget u<ke gir opp uten kamp. Det er med
Illusoriske, men vi vet fra Mjondalcn> tll tross for at vi

. - ri kommer w »
Jb tippe sek for hien""^aædd sora ennd ikke er ferdige med 1. runde.

gi har Vi Odd . Porsgrunn til omkamp. Her bør Urædd trekke det
Urædd moter S gg Blrkebeinercn 1 2. runde. Det blir en at-

—.

Odd skal spille
gjOr der Odd haler

I synderlig.
Og tll slutt

j Odd. Det er v
Vi tar det med her
gjelder & tippe utfallet, men
den frekkhet å ta revansje .

Alf Mikkelsen (Knabbe) er uttatt 
som reserve til B-landskampen, og rei
ser tll Danmark idag. Han fikk be- 

| skjed igår formiddag.
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Lisleby^Pors 5-1
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,'/ Fredrikstad, søndag.
Vi fikk ingen storkamp på Lisleby 

i dag. — Dertil var hjemmelaget for 
overlegent. Lisleby var bedre 1 ball- 
behandling og hurtigere på ballen.

Etter 21 min. scoret 1. v. Hans Sy- 
versen og samme mann oket etter 25 
min. Etter 33 min. hadde h. h. Birger 
Hansen en høy pole mot mål. Keeper 
beregnet ikke spretten og ballen hav
net over ham og 1 mål.

I 2. omgang scoret først Helgesen 
nr. 4 og senere Morten Pettersen nr. 
5. Pors fikk sitt trøstemål ved cen- 
terløperen Tidemand Christensen.

t på Lislebys jevne lag var in
dreløperne Hans Syversen og Henry 
Johansen, samt h. h. Birger Hansen.

Pors hadde en usikker keeper som 
får ta to mål på sin kappe. — For- 
ovrig var venstre back O. Skilbred 
overlegent lagets beste spiller.

Holger Normann Hansen var dom
mer.

Da Pors tapte 
mot Lisleby.
, Det var 3000 mennesker som så 

ovennevnte lag 1 
ikke

kc godt først som sist bør 
skritt u få mere nytt blod 
nc første-lag.

Ennå cr det

I alt er det 20 av kretsens 23 lag 
som deltar i pokalseriéne i høst, d. v. 
s. at hvert lag får 1/20 av overskud
det i felleskassen for de 35 A-, 15 B- 
og 15 C-kamper.

Pors—iW I—L

spillere fra før- 
som hevder seg i kampe- 

må utvilsomt legges bc- 
vekt på å få bygd opp 

nye lag av unge krefter som 
inn for fotbal-lsnnnio« Selv 

nokså 
så vil 

bedre etterhvert, 
til

Dårlig sporistø.
n»s inae- 
•- ærbø.

- rin-

i •V: -

rundekamper 
om å forsvare Grenlands ære i 
runde.

Av kampene andre steder merker 
vl oss Fredrlkstads solide 7—0-selr 
over et såvidt godt lag som Solberg. 
Sarpsborg hadde ingen vansker med 
Tønsberg Turn, det ble 4—1. Moss— 
Slemmestad var tippet å bli et hardt 
oppgjør, men Moss må være bedre 
enn sitt rykte. Dø vant nemlig 4—0.

Raufoss* 8—0-selr over Spartacus er 
meget bemerkelsesverdig, likeså San
defjords 8—0-seir over Torp.

Lyn, Oslo, sørget for runderekorden 
ved å beseire Bon 10—0. Ofj.

Virkelig kombinasjonsspill 
de tekniske 

så som så 
i dag. For- 
bra hos de 

løperspillet er et sør- 
De fleste angrep blir 

fram i sentrum, 
neglisjeres i høy 

nettopp det som 
i motpartens 

..j er dertil

/ ---------------------

Fredrikstad var fenomenal,
i men publikum var misfornøyd!

I Vi kom over Olaf Skilbred igår 
etter at Pors hadde vært i Lisleby, 
og vi spør ham om han fikk anled- 

Ining til å se Fredrikstadkampen.
I — Ja, heldigvis så fikk vi den 
I opplevelsen. Vi ble ikke lite over- 
I rasket over publikumet til Fredrik- 
jstad. Mens vi syntes vi så fabelak
tig god fotball fra Fredrikstads si
de, så klaget publikum og kom med 
tilrop som «prøv nå å spille da», 
eller «gå ikke og glan der da», og 
mens vi satt og beundret Bryhna 
for hans strålende spill og kanoner, 
så ropte folk: «Prøv å lee litt på 
dig a’ Bryhna», «ta dog sammen | 
da». Så da fikk vi jo et inntrykk av 
hva slags fotball de er vant til der 

j borte. Tenk om det publikum flyt
tet hit til Grenland!

— Huff ja.

Helgens
Det gikk som ventet, stort sett. Dog 

var Unedds og Odds seire overrasken
de store, og Lisleby avfeiet Pors litt 
for lett, Grane gjordo en meget heder
lig Innsats 1 Mjøndalen, men måtte 
som ventet reise hjem med tap. Vigør 
hadde 2—0-ledelse over Borg, men 
kunne likevel ikke hindre Grenlands- 
klubben I å nå 3. runde. Borg er for
øvrig den eneste klubben herfra kret
sen som er Idar for 3. runde.

Odd skal mote Fram, og Urædd mo
ter Birkebeineren 1 2. runde, og da 
spørs det ....

VI håper ikke Borg blir helt alene

fremragende aktive 
krigsårene 
nc, men det 
tydc-lig mere 
delvis 
vil gå 
cm resultatene 
beskjedne 
det 
hvis en

____ Pepe.

Kretspokalserien.
4 A-klubber har protestert 
mot fordelingen.

Etter hva formannen i Grenlands 
fotballkrets H. Teksten opplyser, 
cr det kommet protest fra Borg, Odd, 
Storm og Urædd mot at overskuddet i 
kretsens pokalserie fordeles likt på 
alle deltagende lag.

engelsk trener, 
nc Østfold-spiller. 
sterkt interessert i 
bil mann. Forhåpentli 
held med seg i sine

I

Hr. Sportsmann.
Med hensyn til «Sportsmann., 

rat i «Varden» mandag, vil vi ; ’
dlgst få lov til å be om følgende rL 
ge plass til en bemerkning,

Jasså, Odd-tilhengerne og -tilbeder
ne som engang i tiden var så store 
så store, foler seg forurettet over den 
antipati som ble vist dem på Fram— 
Odd-matchen søndag. Vi spør. Kan 
Odd vente å bli tiljublet av publikum 
når de selv ikke viser den «minimums- 
sportsånd» som blir krevet av dem? 
Det samme er tilfellet med Storm, 
Borg og Urædd, som alle har vist den 
ytterst dårlige sportsånd å trekke seg 
fra Pokalserien grunnet pengespekula- 
sjon. Ut fra Urædd Stadion søndag 
gikk det også en mengde Grenlands* 
folk med smilet på sine lepper og for
melig godtet seg over tapet nettopp 
grunnet den dårlige sportsånd som dis
se fire overnevnte foreninger har vist 
i år.

Noe helt annet er det når Sklens 
B.klubb, Grane, K. S. K., Gimsøy, Tol- 
nes eller Pors møtes til en dyst med et 
utelag, for i disse tilfeller viser 
kretsens folk sin sympati som gir seg 
utslag i kraftige heia-rop for hjemme
laget.

Nei, dere fire som har vist så 
liten sportsånd selv i det første året 
etter stillstanden, gå i dere selv og 
meld dere til Pokalserien igjen. Er- 
kjenn at dere har gjort noe overilet 
og vis den rette sportsånd.

Fotballprat.
«De store gutta».

Fotballinteressen er stadig stigende. 
De mange års resignasjon skal ha sin 
utløsning både for spillere og publi
kum. Det trenes over en lav sko. Og 
publikum møter så regelmessig opp 
til fotballkampene at det bhr følelig 
for anskaffelsen av de mange goder 
som rasjoneringsmyndighetene etter 
hvert til god eser en med.

Dessverre cr det et skår i gleden en
kelte steder. Ikke alle klubber kan 
benytte idrettsplassen sin. Enkelte 
steder p, gr. av «herrefolket»s etterla-1 
tenskaper. Andre steder av andre I 
grunner. Følgelig må disse klubber 
være henvist til andre klubbers baner. 
Det går utover treningen først og 
fremst. Det går også ut over øko
nomien. Og penger trenger klubbene 
nå. Det er så meget som. skal frem
mes.

Idrett, sport. Utøverne er sports- 
folk, ikke sant?:De skulde selvsagt ha 
interesse av en sunn utvikling i sin 
sportsgren. De skulde ha interesse av 
å få så god konkurranse som mulig.

I Men andre ord: en skulde se litt len- 
I ger enn til sn egen baneradius. En 
skulde sportslig ønsket alle klubber, I 
først og fremst i sin egen krets, sto
re eller små, så gode utviklingsmu
ligheter som mulig. Smålighet skulde 
banlyses.

Men — «de store gutta» resonnerer 
ikke slik.

— Vi spiller inn mer penger enn 
«smågutta», sier de. Vi vil ikke dele 
med dem.

Og så furter de. Sportslig, hva? Men, 
«smågutta» kan også spille inn pen
ger. På to kretskamper i Langesund 
er det spilt inn 1200 kroner. Det er 
kanskje ikke noe for «de store gutta», 
men det teller da med? Andre «små
gutter» kan sikkert framvise like bra 
og bedre resultater.

Kretsstyret er sportslig, og skvært. 
En har ikke lenger følelsen av at det I 
danser etter «de store gutta»s pipe. En 
har en intens følelse av at deres mål 
er å fremme kretsens idrett, få så 
gode klubber som mulig, så god kon
kurranse som mulig. Sammen må klub
bene arbeide. Tdrettsfronten som holdt 
sa klippefast-før, må holde også fram-I 
over. fXe I

forlyder har 
av distriktets lag allerede 
frampå for å • få løst trenersaken. 
Borg er således interessert i å få en 

Pors har planer om 
Urædd er også 

i å få tak 1 en ha- 
-g har klubbene 
bestrepclser.

fall gjøre i *
aenne betydningsfull 
sak.

Etter hva det 
distriktets

kampen mellom 
Lisleby søndag. Kampen var 
god, noe som også, banen må ta en 
del av skylden for.

Pors åpnet ganske bra, men etter
at Lisleby hadde fått noen altfor 
lettkjøpte mål, var det som laget 
mistet humøret. Det var særlig for
svaret som skuffet i denne kampen 
og det må nok ta en stor del av skyl
den for det store nederlaget. Det 
var bare Olav Skilbred som lå noen
lunde på pari, ellers var forsvaret 
famlende og usikkert. Ved litt mere 
resolutt inngripen i spillet burde 
keeper ha avverget iallfall et par 

. mål. Walter Richter ble skadet i 
annen halvlek og gikk ut på y. v. 
mens Erling Olsen tok c. h.-plassen. 
Knabbe spilte v. h. og Karl Skifjeld 
i. v. i

Lislebylaget var overlegent og 
vant ‘fortjent, selv -om seiren altså 
var noe stor. Stillingen ved pause 
var 3—0. Det var Tiedemann som 
laget Pors trøstemål.

må ha••

fotballtrenere
et er et skrikende behov for instruksjon.

Det gikk desverre som cn fryktet, 
at Grenlåndsklubbene forholdsvis 
tidlig måtte si takk for seg i årets 
fotballmesterskap.

For en som har fulgt med i årets 
fotballkamper, cr det i øynefallende 

I at det cr et ^skrikende behov for in- 
I sltuksjon av virkelig habile folk. 
I Bortsett fra noen enkelte kamper er 
I det stadig farten og ikke minst kraf- 
J t en ;
| faktorer.
I forekommer sjelden og 
I detaljer cr det også bare 
| med hos de fleste aktive 
I svarsspillet er forholdsvis 
I fleste lag, men 
Igelig kapitel.
som regel presset 
mens vingspillet 
grad og det er jo 
skal skape åpningen i i 
forsvar. Skuddferdighetcn 
ytterst svak.

Selvsagt trenges del både fart og 
kraft, men skal klubbene ha utsikt 
til å nå noen vei så må del ansettes 
kyndige og fremrakende trenere. 
Særlig cr dette av den aller største 
bc-tydning nå da de fleste klubber II- 

gå til det 
inn på si

pa å få bygd 
unge krefter 

fotballsporten, 
kanskje blir 

til å begynne med 
utvilsomt bli I

_ får kyndige instruktører som har vært de dominerende ‘ å forestå treningen.
----  ”■ - ’• B]ir tilfelle så tror jeg at 

man alter vil lå erfare at Grenlands- 
klubbenc kan hevde seg i konkurran
sen blant landets framsto lag. Det 
mangler det desverre meget på som 
forholdene ligger ann her nå.

Behovet og kravet om trenere er 
selvsagt stort fra alle kanter av lan
det i dag, men klubbene bør i ethvert 

sitt ytterste for å få løst 
_ le og livsviktige

Privatkampen på Urædds stadion 
mellom ovennevnte lag ble tildels 
ganske god. Pors lå over i beg
ge omganger og vant fortjent. Ba
nespillet var ganske godt, men av
slutningene i går skortet det på. 
I det indre forsvar var Solstad og 
Skilbred best og i halfrekken er 
Olaf Mikkelsen i slag og det sam
me kan sies om Erling Olsen, Karl [ 
Skifjeld og Lindstad var best i rek-1 
ken. Det er en fornøyelse å se dis
se to veksler. Berntsen i senter må 
få mere opp farten og være mere 
frekk. På Odds lag kunde ikke 
Hammerstad belastes for noen av 
målene. De beste i forsvaret var I 
Kjell Johansen og Århus og i rek-l 
ken har Odd en coming man i ytre 
høyre. Senterløperen leverte også en 
god kamp. Om kampen nevner vi: 
Pors scorer i det 15. minutt. «Knab
be» skyter på frispark fra 20 mete
ren. Ballen treffer en av Pors spil
lere og ballen går i mål. Etter ca. 
30 minutter scorer Karl Skifjeld nr. 
2 etter et godt skudd. Odd har et 
par farlige oppløp i denne omgang, I 
men det er ikke fres nok i skud-1 
dene, 2. omgang spiller Odd be-1 
dre og scorer j det 20. min ved cfw. 
etter at Solstad har halvklart c.t 
skudd fra venstre. Så scorer Pors 
nr. 3, ett minutt før slutt. Dette varl 
dagens beste prestasjon. Etter cn 
4—5 trekk kombinasjon ble bal

len lagt over til venstre hvor Thor 
Berntsen scoret kontant med et 
hvasst skudd. Dommer Dahlgren, 
Urædd, var god.
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Th. Svendsqn, Lindstad,
T. Svennungscn og K. Skifjeld.
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Pors jr. slo Odd jr. 3—1
igår. På Pors var Pollen og .Øyvind 
Johannesen samt Ivar Jensen de 
beste. Odds forsvar var godt, Olaf 
Skilbred, Pors, dømte.

frø
r

Vestfold til,
Øystein j 
venstre !

— Odd 3—1. I
i møttes igår til en pri • 
Urædds stadion, dg rc-I 

_ v i 3—1-seir for Pors. Kam- 
anske kvikk, men felles for 

4—~ er at løperne .• å komme til 1 
■ man 

Skjelbred best 
nokså jevn, og i 
Lindstad og Ski-’ 
fra kampen. Odd, 
wg vil sikkert få 

. I forsvaret spilte

Pors mot Grane, Skien
Til pokalseriekampen i Porsgrunn 

imorgen mot Grane, Skien, stiller Pors 
følgende lag fra mål og høyre: Th. 
Solstad, R. Svendsen, 0. Skilbred, A.

Sv. Halvorsen, E. Olsen,'
T. Berntsen.:

Ul 
j 

gode utspill- 
var altfor tamt og be-

Spillcme var 
i nærkainpene
*•*•**■

angrepene stadig 
nv.i— mens lagets

Skifjeld 1de 
slapp best fra del

Alf Mikkel-' 
og Sverre Halvor- • 

.. Skifjeid var det 
ting løperne lever- » 
som vel var en av' svakeste i år.

en Vinje, Borg, hadde f le
ie avgjørelser og han lot

2 for lite bestemt.
Corner.

* \

Pors mot Odd. \
Tit aftenens kamp P& , \

-on mellom Pors og Odd 
med snmme lag som. slo bnøgg\ 
-ouuen søndag. Det er fra mål 1 eg høyre-. Th. Solstad. Bagnar Svend- f 

*en, Olaf Skilbred, Alf Mikkelsen, | 
‘'verre Halvorsen, Erling . Olsen, dhorbtørn Svendsen, Leif Lindstad, 
Vhor Berntsen. Thor Svcnnungsen 
og Karl Skifjeld. , \

Odd møte rmed sitt sterkeste lag.

n
J

I Pokalserien møttes Grane _og Pors 
søndag på Urædd stadion. 1 
mennesker overvar kampen.

Pors spilte humørløst, noe som spe
sielt var tilfelle for forsvarets vedkom
mende. Granekarene var iherdige og 
alle mann gikk for fullt inn for seie
ren. Arnt Nilsen var utmerket i mål 
og spesielt i 2nen omgang viste han 
sin høye klasse med en praktredning. 
Forøvrig var hele det indre forsvar 
sikkert med centerhalfen Einar Pedcr- 

‘ sen som den beste. Ellers kan en nev
ne Nordahl på v. half-plassen. Av lø
perne gjorde Simonsen og Kastnes seg 
mest bemerket.

Pors var helt ute av slag. De eneste 
lyspunkter var Alf Mikkelsen og Leif 
Lindstad, men disse 2 alene kan ikke 
overkomme alt. Forsvaret var det som 
skuffet mest og som også må ta skyl- 

, den i første rekke for nederlaget.

Kretslaget mot Vestfold.1
Ullagningskomiteen i Grenland 

Fotballkrets har gjort et par foran
dringer på laget mol ..............
kampen i Larvik søndag: 
Andersen, Borg, skal være 
back, Anker Braathen, Tollnes, sen-| 
ferløper og Hans Olsen, Storm, sen-' 
lerhalf. Her er Grenlandslagel fra ' 
mål til ytre venstre: Arnt Nilsen.

j Øystein Andersen, Borg, Olaf 
Skilbred, Pors, Jeisen Gundersen, 

[Borg, Hans Olsen, Storm. Peller 
I Svcnnungsen, Storm, Thoralf Lar- 
| sen, KSK, Leif Lindstad, Pors, Anker

, Tollnes, Alf Mikkelsen, 
[Pors og Karl Skifjeld, Pors.
I Reserver: Tore Simonsen, Storm, 
Harry Balchen, Skiens Ballklubb, 
Isak Andersen, Borg, Reinholdt Jo-/ 
hannessen, Storm, Per Odbcr4 
Urædd. N

Ballklubben begynner bra i 2. om
gang, men det er Pors som scorer 
ved Skifjeld. Pors har et nydelig an
grep som resulterer 1 mål, men det 
anulleres meget tvilsomt. Pors til- 
river seg mer og mer av spillet, for 
tilslutt å dominere banespillet helt.

Etter Skiens Ballklubbs forholdsvis | artet. Han er kretsens beste løper i 
svake kamper på sensommeren had- øyeblikket. Lindstad viste nok enkel- 
de vl ingen tro på at de vilde få re- te pene ting iblant, men ga for fort 
var.sje mot pors i kretsens pokalse- opp. Senterløperen Thor Berntsen 
rie på Bane jordet jgår. Pors vant da har ged fart, og bør bli en god sen- 
også fortjent 4—1 og viste seg som ter. Skifjeld kom bra mot slutten, 
det desidert beste lag. Allerede etter Erling Olsen som sen Verba ck rev 
et halvt minutt har Lindstad en ka- istykker de fleste angrep 1 senter, og 
non i tverrliggeren, og Pors holder den pode venstresiden Olaf Skilbred 
presset. Det blir likevel Ballklubben og Sten Knutsen var støe på labben, 
som scorer etter 10 min. spill ved ny- Skilbred hadde en av sine beste 
delig heading av Per Andersen på kamper iår. Solstad i mål var uklan- 
pasning fra Rasmussen. Pors utl-lg- derlig.
ner noen minutter senere ved senter- Ballklubben spilte periodevis pent, 
løper Thor Berntsen. Vi merker oss men var som sagt for sene. Harald 
et par pene redninger av Ballklub- Karlsen slet som en helt, og Balchen 
bens målmann Nilsen ved heading ryddet bra opp. men taklingene er 
fra Berntsen og hardt skudd fra Ski- ikke så fair at det gjør noe. De kan 
fjeld. I omgangens siste minutter fort skaffe laget et straffespark på 
øker Pors til 2—1 ved y. h. Thor- nakken. Wilhelm Olsen og Bjørn 
bjørn Svendsen og til 3—1 ved Bernt Fredriksen var passe gode, men det 
sen etter at Ballklubben har ligget er synd at Ikke Olsen kan frigis til 
en del over de siste 10 min. fordel for løperrekken. Han vilde

støe godt opp her. Per Andersen var 
1 form på indre venstre, men over
drev driblingene endel. Ellers var lø
perrekken svak.

Dommeren Goberg, Storm, kom 
bra fra oppgaven, han ventet alltid 
med å blåse til han ser hvem har 

•Porseme er kjappere i starten enn *>rdelen. Et stort pluss. 6-700 
sine konkurrenter, og de leverer hur- skuere- 
tigere. På slutten blir det tussmørkt 
og vanskelig å se, så kampene må

Pors
i Odd og Pors 
!vat kamp pa 
-suJiatet ble en 
hen var ga'*^y -• dc fleste lag > kertsen er 
Lk-iJ ha så god tid for 
skudd Kjappe, gode skudd ser 
sidden. Hos Pors var ; . 

lav backs, half rekken i. løperrekken var det Lindstad og 
fjeld som kom best 
har nå et ungt lag. og 
glede av det senere. r J 
de to backer og centcrhalf sikkert og 
godt. Løperrekken var nokså jevn med 
indre venstre som den beste.

Odd vinner målvalget og 
ter i gang. Pors som har fordel av 
vinden ligger en del over i første om
gang, og etler 10 minutters spill får? 
de sitt første mål ved Dørge som sky
ter og ballen går via en Odd’er i mål I Etter 30 minutter oppstår det klynge I 
loran Odds mål og Karl Skifjeld er kjapt framme og netter, og omgano-s-1 

i resultatet blir 2—0 til Pors. * I 
j I annen omgang er spillet ' nokså ’ jevnt med Odd en tanke over, og dj 
har nå flere gode chanser, men intet * 
lykkes fdr ytre venstre etter 20 minut. 
ters sp> 1 skyter hvasst fra siden, Sol- stad halvklarer og centerfonvard er i 
påpasselig framme og scorer før full tid øker Pors til Je En ball' 

Ibkr lagt fram til Bentsen som står 
scorer med et godt

I

i Fra Grenland
Fofballkrefs.

På foranledning av Fotballfor
bundet holdtes lørdag møte i 
Porsgrunn mellom styret i Gren
land Fotballkrets og representan
ter fra klubbene Odd — Storm — 
Borg — Urædd.

Forbundet var representert 
ved Asbjørn Halvorsen.

Det kom til enighet slil< at 
klubbene tilsa sin deltakelse i den 
pågående kretsserie.

skudd.
Dahlgren, Urædd, dømte g

Grane ^lo Pors 3-0.
Kretskampen igår mellom Pors 

og Grane på Urædds Stadion end
te med en fortjent seier for Gra
ne med 3—0. Grane scoret 2 gan
ger i 1. omgang og 1 gang i 2.1 
omgang. Det første var centerfor- 
vard Simonsen mester for ved et 
pent skudd. Nr. 2 må han dele 
æren for med y. v. Kastnes som 
la inn en ønskeball og den udek
kede Simonsen hadde bare å set
te hodet til. Y. h. Rolf Hansen 
tegnet seg for det 3. men dette i• I
burde Solstad reddet.

På Granes lag gikk alle som 
en inn for seiren. Arnt Nilsen vi
ste ved en praktredning i 2. om
gang at han er av høy klasse, el
lers var det lette baller han fikk. 
Hele det indre forsvar var sik
kert med centerhalf Einar Peder-1 
sen som den beste- Nordahl spilte 
forståelsesfuUt og godt på v. half.' 
I løperrekken var Simonsen og 

. Kastnes best.
Pors bør helst forbigås i taus

het. De eneste som holdt mål var 
«Knabbe» og Lindstad, men det 
er ikke rart at de går trette til
slutt. Selv Skilbred på backplas
sen var svak, men det er vanske
lig å passe 2 mann.

Granes lag må dog så fort som 
mulig legge av seg sine unoter på 
banen når det gjelder dommerens 
avgjørelser. Demonstrasjoner 
som å sparke ballen vekk når en 
avgjørelse går imot laget og sta
dige protester mot dommeren hø
rer intet steds hjemme. Med en 
striksere dommer enn igår vilde 
der nok blitt en utvisning.

Dommeren Vinje fra Borg, var 
kanskje litt uheldig med et par 
avgjørelser, forøvrig god, men 
han må bli mer bestemt.

Der var ca. 1000 tilskuere. 
| KaB-

absolutt legges senest kl. halv seks.
Det var en fornøyelse å se Knabbe har svart at de ikke kan spille mot 

1 aktivitet. Han dribler, passer, fin- Gimsøy førstkommende helg, anta- 
"ter og skyter like godt, og hans til- 
rettelesEincr av angrepene var stor-1 søndag.

Kretslaget mot Vesfold 'I
3 forandringer fra sist.

Kretsens U. K. hadde møte 
kveld for å ta ut kretslaget 
Vestfold sem skal spille i Tønsber 
kommende søndag kl. 13. U. K. har 
gjort et par forandringer idet Øy
stein Andersen, Borg, spiller v.back 
— Anker Bråthen, Tolnes senterlø- 
per og Hans Olsen, Storm, spiller 1 Grane, 
senterhalf. Ellers er laget som sist, 
nemlig fra mål til ytre venstre: 
Arnt Nilsen, Grane, Øystein Ander
sen, Borg — Olaf Skilbred, Pors —: (Bråthen, 
Jeisen Gundersen, Borg — Hans OI- i 
sen, Storm — Petter Svennungsen, 
Storm — Thoralf Larsen, KSK — 
Leif Lindstad, Pors, — Anker Brå
then, Tolnes — Alf (Knabbe) Mik
kelsen, Pors, — Karl Skifjeld. Pors.

Reserver: Toro Simonsen, Storm, 
Harry Balchen, Skiens Ballklubb, 
Isak Andersen, Borg, Reinholdt Jo
hannesen, Storm, Per Odberg, Urædd

ors
•>

I første omgang scorer Grane 2 gan- 
Ca. 1000 | ger. Først er Simonsen frampå og net

ter med et pent skudd.
Senere er det Kastnes som legger inn 

cn nydelig ball og Simonsen er ikke 
sen om å sette hodet til og i maskene 
ligger den.

I annen omgang øker Rolf Hansen 
til 3, men Solstad burde ha avverget 
dette.

Grane-karene har en rekke unoter 
på banen som skjemmer laget meget. 
Det er deres høylydte snakk og åpen
bare demonstrasjoner mot dommerens 
avgjørelser. Går denne imot deres in
teresser, sparker de ballen langt vekk. 
Det hadde vært på, sin plass å vist en 
av spillerne ut av banen.
Dommeren; Øyvind Vinje, Borg, slapp 
stort sett godt fra kampen, men han 
må bli mer bestemt.

iende kre^seræ ? (/

j Grane — Pors 3—0.
I Kretsseriekampcn i Porsgrunn i 
Igår mellom Pors og Grane, Skien.
I hadde samlet 1100 tilskuere.
] Del ble ingen god kamp. Avleve-I I ringene og kombinasjonsspillet var 
idet altfor mye tilfeldigheter over. Nå 
Iskal det innrømmes at banen var 
| sleip og ballen særs tung.
I Grane gikk inn for kampen og 
■ seieren. Allerede i de første minul- 
n ter hadde laget flerc målsjangstr. || Midt i omgangen scoret centerløper 
I] Dagfinn Simonsen 2 mål, hvorav del
II siste ble headdet pent i nettet. Dcn- | ne solide ledelsen tok øyensynlig
I t hell gnisten og kamplysten fra Pors- 
I’laget og det ble i stedet Grane som 
|jøkel til 3—0 i annen amgang ved
II vtre høyre.
11 Skienslaget hadde et godt og 
| 1 kraftig forsvar, med centerbasken 
|’ som den fremste. Arnt Nilsen i bu- 
| 'rei fikk ikke noe større anledning til 

å vise sine ferdigheter. Han skal ha 
| ros for sine kraftige og j 
I i De øvrige på laget var jevne.

| Pors 'spill var altfor lamt og be
skjedent dennegang. Spillerne varI ogsa sene og for lette r /..... pvill

| om hallen. Den største svakhete - 
| Ivar imidlertid al r-—-
I ■ ble presset fram i center, 
I tgode ytre venstre Karl 
I i sulteforet. De som 1' 
| | var vel Olav Skilbred, 
I sen, Erling Olsen .
I s(;n. BoHselt fra Skifjeld 
I | vllerst beskjedne !!
I |te i denne kamp, som

I Porser nes ’
I | Dommer

I re tvilsomn.^ « 
I I også til å være

| \ Pors

ænoo,
FRA GRENLAND FOTBALL

KRETS.
På foranledning av rolballfor- • 

bundel hlodles lørdag 15. september. | 
møte i Porsgrunn mellom styret i’ 
Grenland Fotballkrets ry 
lanler fra klubbene Odd, Storm, Borg 
og Urædd. Forbundet var represen-, 
lerl ved Asbjørn Halvorsen.

Det kom lil enighet slik ^l klub
bene lilsa sin deltagelse, i den pågå-
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til slutt scoret, ved 
Berntsen etter flott 
fra Lindstad.

Et kvarter ut i annen 
øket så William Eriksen

l'7 f

Tar Pors pokalen?
Til pokalkanipen mot Snøgg i Pors

grunn i morgen stillet Pors følgende 
lag fra mål og høyre: T. Solstad, R. 
Svendsen, 0. Skil bred, Sten Knudsen, 
Sv. Halvorsen, E. Olsen, T. Svendsen, 
Lindstad, T. Berntsen, Ivar Waage 
og K. Skifjeld. Alf Mikkelsen (Knab
be) er skadet og kan ikke spille fore- 
løbig.

Som bekjent vant Pors den første 
kampen på Notodden tidligere i høst.
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Grenland spilte best, 
*■ J

Vestfold scoret mest.

Pors - Odd 3
og Odd på1 
samlet 4— 
se en tam 

! kampen 
j meste 

cg omvendt, 
var det ene- 

se, dessuten var 
•erntsen

v-

seg
I 

gjørelser.

noen alvor
lig prøve, men viste stor sikkerhet 
i det han hadde å gjøre. Olav Skil- 
bred og Erling Olsen var som van
lig gode, og i løperrekken var Ski
fjeld og Lindstad de, beste. Ski
fjeld var på ferde over alt, mens 
Lindstad kan virke doven av og til- 
Han viser imidlertid glimtevis at 
han stadig er farlig når spillet nær
mer seg motstanderens mål.

Alf Goberg, Storm, dom te godt.

Storm, var

L

Pors — Skiens Ballklubb 
i r

yx ->. 4—
Pors/hadde foretatt endef endrin- 

ger på /laget som fall meget heldig 
ul. «Knabbe» på indre venstre gjorde 
løperrekken atskillig farligere og 
mere effektiv enn i de foregående 
kamper. Spillet i rekken gikk, sær
lig i førsle omgang, meget pent, med 
presise pasninger og gode gjennom- 
Jegg. Laget spille også mod mere 
energi enn i Granc-kampcn og alle 
mann gikk inn for seiren. Solstad var 
bra i mål. Skilbred best av backs. 
Steen Knudsens debult på A-laget 
var meget god, han var god i forsvar 
og hadde .bra opplegg. Kondisjonen 
var også i orden. Erling Olsen spil
te rolig og sikkert som senlerback. 
I løperrekken var nok venstresiden 
den beste, men de andre lå ikke 
stort etler. T’or Berntsen spille for- 
slvelsesfullt og var farlig foran mål.

Ballklubbens lag var ikke så far
lig som i rundekampen mol Pors. 
Løperrekken spilte som vanlig med 
tilbaketrukken senlerløper, og rek
ken hang dårlig sammen. Reserven 
i mål kom godt fra kampen og hadde 
flere gode redninger. Balchen og 
senlerback var de beslo i forsvaret. 
Ivar Endresen og indre venstre i an
grepet.

Pors åpner kampen meget godl 
og har allerede i de førsle minutter 
lo gode Iilbud ved Lindstad som had
de el praklskudd i Iverliggeren og 
Skifjelds heading som gikk over. 
De ligger godl over og man venter 
hvert øyeblikk at del skal gå hull på 
byllen, men det blir allikevel Ball
klubben som får det første mål elter 
el overlegg fra y. høyre. Solstad var 
lill dårlig plaserl og i v. nikker bal
len i mål. Pors beholder fremdeles 
spillet og utlikner litt senere ved T. 
Berntsen. T. Svendsen øker midt i 
omgangen lil 2—1 for Pors og før 

■ pause er Berntsen igjen frampå og 
i med 3—1 lil Pors går omgangen ul. 
i 2. omgang ble mere jevn, men 
i ikke så velspilt som 1. Spillerne 
i virket trette og del ble også temme
lig mørkt. Begge lag hadde flere 
gode sjangser, men de ble ikke godt 

(Utnyttet. Pors fikk omgangens eneste 
..mål ved Karl Skifjeld etler pene 

kombinasjoner i rekken. De hadde 
forøvrig lo mål lil inne, men begge 
ble annulert for offside. 7 * "

I hell riklig, men de lannel 
(da spilleren, Berntsen, ikke 
side, da ballen ble spilt, 
kampens flolleste scoring. 
600 tilskuere.

1 Dommeren, Alf Goberg, 
,var f?od. H, a. //.
I

møtet fullstendig. Gjestene 
mer og mer av spillet 
til slutt ganske hardt.
målet kom etter overlegg fra høy
re. Odd hadde også scoringssjang- 
ser. Rlsdahla flotte frispark som 
han satte i vinkelen hadde fortjent 
en bedre skjebne. Av og til fikk 
vi i denne omgang se pent spill av

1 ■■■■■■■■
i I sidchalfene fulgte godl med i angre- 
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åpner scoringene minuttet 
tid, og et kvarter ut i 2. 
get William selvmål ved 
ståelse. Kampens 3. og 
sørger Lindstad ved •_ 
direkten fra høyre. Trond 
stad i Oddburet har f!er( 
redninger før fløyten går.

Helt godt spilte ingen, ___
Pors var det Erling Olsen som til! 
stadighet brøt angrepene og irette- 
la de få gode oppløp. Skifjeld kom 
også hederlig fra kampen. Skilbred 
spilte seg godt opp i 2. omgang.

Odds bestemann var Trond Ham
merstad -i mål, som' sjelden feller. 
Århus spilte bedre enn vanlig cg var 
best av banespillerne. Kjell Johan
nesen arbeidet godt, men taklingene, 
er skjemmende og i hårdeste laget.

I løperrekken kom Ivar Haraldsen 
best fra kampen.

De to lags støttespillere Bjørn 
Eriksen og Knabbe Mikkelsen stilte 
ikke opp.

Dommeren Goberg, 
god.

len ut etter møljespill. Med 3—2 seier 
for Vestfold går kampen ut. Resulta
tet burde etter spillet vært omvendt.

På Vestfold-laget var keeperen Bre
desen god og heldig. Backene spilte 
støtt, med Lysebo som den beste. Paul 
Paulsen laget en god kamp i halfrek- 
ken. I løperrekken var høyresiden best. 

Ballen traff en hCenteren Kristoffersen noterte seg for 
■ ~ hat trick. Man savnet Gunnar Thore

sen i rekken. Det var han som bygget 
opp det gode løperspill laget viste i 
Porsgrunn.

. Grenlandslaget som helhet gjorde 
en langt bedre innsats enn sist. Det 
var denne gang de som var kjappest 
på ballen, og de vant de fleste duel
ler. Arnt Nilsen i mål overbeviste ikke 
helt. Han hadde flere pene redninger, 
men det er mulig åt han kunne gjort 
det bedre ved to av målene. H. back 
Øistein Andersen hadde en bra debut 
på kretslaget, mens Olaf Skildbred på 
den motsatte siden hadde en langt ver
re oppgave. Han spilte også en god 
kamp. Hans Olsen på c. back-plassen 
var forsvarets bestemann. Hans hode
spill er imponerende. Vinghalfene «Jel- 
sen» og Svennungsen leverte et stort 
arbeid, men oppleggene var ikke alltid 
gode. Skifjeld og Mikkelsen var best i 
løperrekken. Debutanten Bråthen yar 
ikke rutinert nok, men er tydelig’ lo
vande. Lindstad og Larsen kom ikke 
så bra fra kampen.

Dommer var Hållmann fra Holme
strand. Vi var ikke alltid enig 1 hans 
avgjørelser. O.

Etter dårlig kamp.
Kampen mellom Pors 

Bane jordet igår hadde 
500 mennesker som fikk 
og dårlig forestilling. Hele k 
Igjennom gikk ballen for det 
fra Porser til Odder 
3—4 gode Porsoppløp 
ste som var verd å , 
Lindstads mål prima. Thor B

-før hal
°mgang la- 
en mlsfor- 

g siste mål be- 
praktskudd på

-- Hammer- 
e ypperlige

Grenland åpner spillet lill urolig 
og det blir Vestfold som kommer 
først i gang. Veslfolds ylrc høyre 
har cl pent skudd. Arnt Nilsen red
der. Så er del indre høyres lur med 
et godt skudd med påfølgende cor
ner som blir lagt bak. r 
oppnår corner, men Bredesen red
der pent ute i feilet. Veslfold har 
så et pent angrep, det blir avslut
tet med et nydelig skudd av ytre 
høyre som stryker Iverstangcn. Arnt 
Nilsen var godl plaserl. Grenland 
kommer etterhvert bedre igang og 
viser mange pene ting. De lar ledel- 
sn etler 17 mint spill på en corner 
fra venstre. Denne blir lagt lavt inn.

1.

Interkretskampen Grenland — Vest-1 
fold ble spilt på Lovisenlund søndag' 
i overvær av 3000 tilskuere. Kampen 
ble ikke så god som ventet. Særlig 
skuffet Vestfoldlaget som gjorde så 
god innsats i den forrige kampen. — 
Grenland’ åpnet best og fikk det før
ste mål. Det kom i 17. minutt etter 
corner fra Skifjeld. ‘ 
back og skrudde i mål. Begge parter 
hadde flere målchanser 1 denne omgan
gen, men ingen maktet score, og 
Grenland kunne gå av banen med 1—0 
ledelse.

I annen omgangs begynnelse er det 
Vestfold som tar hånd om- spillet, og 
lagets første mål kommer på corner, 
som cf. Kristoffersen, Fram, headet i 
mål. Det annet mål kom straks etter, 
som resultat av et flott oppløp hvor 
Grenlands-forsvaret ble fullstendig ut
manøvrert, C.f. fikk til slutt en sen- 
tring som han headet i maskene. I 
30. minutt noterer Kristoffersen seg 
for sin 3dje scoring. Y. v. legger inn 
cn ball, Arnt Nilsen er fremme, men 
mister ballen, og Kristoffersen setter 
den i mål. Snart etter har Reinholdt 
Johannesen, som er kommet inn midt 
i annen omgang ,en stor chanse. Han 
skyter fra kloss hold, men Bredesen 
redder. I 40. minutt reduserer endelig 
Grenland. Y. h. Larsen, legger cn ball 
inn til Lindstad som skyter. Bredesen 
kaster seg, men greier ikke å stanse 
ballen soxn går i netlveggen. Like et-. 
ter har Grenland nok en stor chan-1 

men Vestfolda forsvar får rotet bal.»

IVestOd-^Greriland 3-2
inlerkrelskampcn 

Grenland på 
var ,ble ikke hell ker 

var nok Skifjeld, men skuddet 
vanskelig a spille på. Kam-1 Lindstad hår et 

 1 rwf niuliH’- I 
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y ; det ble periodevis le- angrep, men d.c 
verl pent spill, særlig i. 
løperrekke i 1. omgang.

I annen omgang ble rekken at
skillig svekket ved al Alf Mikkelsen* 
ble skadet etler 10 min. spill. Rein- 
holt Johansen som kom inn i stedet de, 
var svak. Grenlandslaget gikk godl uplaserl. 
sammen og konlaklcn mellom rek- i 
kene var bra.

Veslfolds lag var ikke så 
dennegang som i Porsgrunn, 
var lydelig at løperrekken led un
der Gunnar Thoresens fravær. De
res angrep var dårlig oppbygd og 
dee benyttet seg altfor meget av lan
ge baller i 1. omgang. 2. omgang var 
endel bedre.

På del seirende lag var Brede
sen i mål utmerket og sitt lags beste
mann, leit fulgt av senlerback Paul
sen. De øvrige på laget var jevne. 
På Grenlands lag hadde Arnt Nilsen 
en svart .dag og burde avverget 2 
av målene. Olaf Skilbred spille mc- grep. • Ytre 
get ogdl. Øistein Andersen var lill igjennom, dribler Arnt 
for fersk, men spille allikevel ikke 
dårlig. Halfrekken var jevnt god og 

• 1 • le 1 •
• 

pene. 1 løperrekken var Karl Ski
fjeld bestemann, med Alf Mikkelsen 
hakk i hæl. Anker Bråthen kom godl 
fra sin debult og viste mange pene 
ting. Lindslad er ule av slag for 
øyeblikkel og spille ikke som vi vet 
han kan. Th. Larsen .på ylrc høyre 
var allfor sen i avlevringene ved 
flere anledninger, cllers bra.

Dommeren Hållmann som benyllel 
av diagonalsysleinet, var ikke 

| særlg heldig med flere av sine av-

( f A 1 • f 1. 
mellom ^redesen sIVnges av en medspiller 

Lovisen- 'og ballen skrur inn i mål. Grenland 
• det møtl fram ca. foiiseller sill gode spill og vi mer-

Tn/ni fikkuere. Kampen ble ikke hell ker oss Bråtens pene overlegg til
nnd men den sleipe bane var nok Skifjeld, men skuddel går utenom,
oeså vanskelig a spille på. Kam-i Lindstad har el godll skudd som er 
nen var allikevel kvikk og under-1 lill for høyt. Vestfold har også endel 
holdende og det ble periodevis le- angrep, men d.e er mindre farlig.

" ; av Grenlands Grenland avslutter 1. omgang med el
godt angrep på høyresiden. Lind
stads skudd går like utenfor stolpen.

Annen omgang begynner med et 
pent angrep av Veslfolds venstresi- 

men ytre venstre skyter løst og 
. Grenland oppnår frispark.

Skifjeld skyter direkte. Ballen tref
fer Iverstangcn hell bore i vinkelen 

farlig og spreller ul på banen igjen, men 
Det forsvaret rydder opp. Så er Jeisen 

Gundersen frampå mod el skudd som 
målmannen redder. Alf Mikkelsen 
blir skadet og Reinholl Johansen 
kommer inn. Etler 13 min. utlikner 
Veslfold. Del blir lagt inn en pen 
corner fra venstre. Arnt Nilsen som 
var litt sen i starten når ikke ballen 
og Veslfolds senior header den pent 
i mål. 1 min. senere lar de ledelsen 
eller en pen kombinasjon, med av
sluttende heading, igjen av senter. 
Veslfold fortsetter sine farlige an
grep. • Ytre venstre kommer hell 

................ I Nilsen og 
skyter, men Skilbred redder så å si 
på streken. Grenlands løperrekke 
som er svekket kommer igjen og 
Skifjeld har et bra skudd. Like elter 
har Bråthen el skudd som stryker 
forbi stolpen på utsiden. Etler 18 
min. blir Hans Olsen sterkt skadet 
og må bæres ut av banen. Isak An
dersen inntar hans plass. Grenland 
får igjen et frispark. Skifjeld legger 
del pent inn mot mål. Det går over 
Bredesen, men en medspiller redder 
på målstreken. Etter 35 min. øker 
Veslfold lil 3—1. De kommer godt 
opp på venstresiden. Ytre venstre 
legger cn lav ball over. Arnt Nilsen 
kaster seg, men bare halvklarer og 
.indre venstre salter rcturbaHlen i 
mål. Minuttet elter or Reinholt Jo
hansen hell igjennom, skyter for tid
lig og Bredesen redder pent. Gren
land har så flere gode tilbud uten 

Grenland resultat, inntil Lindstad i det 42 min.
reduserer lil 2—3 ved et velplasert 
skudd. Samme mann-er like etter 
frampå igjen, men Bredesen redder 
såvidt og kampen ebber ut med 3— 
2 lil Vestfold.

Grenlands lag vqr del beste den
negang og burde eller spill og 
sjangser halt seieren.

over Odd.
Svak kamp på glatt bane. ,/ z ,

Like for kampen mellom Odd og | Pors, nok til at vi’ syntes 3—0 sei- 
ors tok til i går kom det en regn

skur som ga den før så glatte ba
ne en ekstra «gli». Dette gjorde ke lag. Er rekrutteringen så dårlig 
naturligvis sitt til at kampen ikke at man aldri kan forsøke noen nye 
ble særlig god. Begge lag mang- spillere På laget? På cfw.-plassen f. 
let støttespillere, Pors manglet eks., kan det i høy grad trengs at 
«Knabbe:> og Odd hadde ikke Bjørn man prøver en ny mann. Den beste 
Eriksen med. I stedet for ham stil- på laget igår var Trond Hammer- 
te William Eriksen opp. stad, han tok atter det som kun-

I første omgang var spillet nokså ne tas. Kjell Johansen arbeidet 
jevnt fordelt, med Odd kanskje en hardt i forsvaret, og Århus spilte 
tanke over. Laget hadde en del seg opp etter hvert. Risdahl var 
sjangser, men avslutningene var også av de bedre. I løperrekken var 
under all kritikk. Det ble Pors som Ivar Haraldsen og Åsheim best. For 
til slutt scoret, ved c. f. Thor hele rekken gjelder det at pasnin- 

gjennomlegg gene er dårlige.
Pors var bedre enn Odd både 

omgang i forsvar og angrep. Keeperen Sol- 
ledelsen stad ble aldri satt på 

for Pors, idet han satte ballen 
lig bak Trond Hammerstad. Etter 
dette så det ut som Odd mistet hu- 

-  B • • -    

. _t overtok 
og presset 
Det tredje
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Til 
Veslfold og 
hmd i går

den sleipe bane

allikevel kvikk og under-’lill for høyt. Veslfold hai
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som trener. Det er Storm, Gimsøy 
og Pors som skal ha ham, og det 
er høyst sannsynlig at underhand- 

_ • i orden.
Uten tvil vil dette ha stor be-

Skiens Ba 11 kl ubb—Storm 
Ulefoss—Gimsøy............
Vålerengen—Jordal 
Larvik turn b.—Odd b. .
K. S. K.—Notodden Sp. .
Lyn, Oslo------Sterling

5—2
4— 1
5— 0

Fotballresultater:
Urædd b — Ørn, Gjerpen 
Storni b — Hei, Heislad 
Pors jr. — Skotfoss jr.

(ikke 2—2 som oppgitt).
Fram — Larvik Turn 
Fredrikstad — Kvik, Halden

ne som skal trenes av ham, men 
for hele Grenland. Og kanskje det 
vil føre til at andre klubber også. 
skaffer seg trenere for ikke å lig-- 

_______ • Trenere 
når stilen må legges om 

slik som her i kretsen. De tre nevn
te klubber er sikkert heldige. Sten . 

; en stor del av æren
, og kan|

♦ ,

Pors slo Tolnes 9-0
I kretskamp igår på Pers Stadion 

mellom ev-ennenvte lag seiret Pors 
helt overlegent med 9—0. Tolmes 
ka.n takke sin gede keeper Steen for 
at resultatet ikke ble større. Thor-j 
bjørn Svendsen åpnet scoringene, 
derpå laget Skifjeld 3, Ter Sven- 
nun.gsen 2 og Thor Berntsen 3.

Hos Pors hadde forsvaret en rolig 
dag. Erling Olsen var god på half
backen og Karl Skifjeld var best i 
løperrekken.

Paul Steen i Tolnesmålet var trass 
de 9 mål sitt lags bestemann. De 
øvriges prestasjoner hadde svært li
te med fotball å gjøre.

Vinje, Borg dømte. Ca. 209 til
skuere.

Kreisens pokalserie kl. A.
5 kamper 9 pts.

«

«

«

« 

e

«

Pors—Odd 3—0.
Pors og Odd møttes i gar til serie

kamp i Skien. Pors spilte uten Alf 
Mikkelsen som er skadet, og forgøkte 
en ny mann, Ivar Wåge, på indre ven
stre. Odd manglet Bj. Eriksen, men 
hadde fått med W. Eriksen som høyre 
back og Rasmussen på indre høyre.

En kraftig regnskur like før kam
pen gjorde at banen ble meget glatt 
og vanskelig å spille på, så kampen 
ble ikke helt god, men det ble allike
vel levert til dels bra fotball, særlig 
av Pors i 2. omg.

På det seirende lag hadde Solstad 
lite å gjøre og fikk ikke vist seg. Skil- 
bred var best i forsvaret. Erling Olsen 
spilte litt for dristig i 1. omgang, el
lers var han god. Steen Knudsen kom 
også godt fra kampen. Det var ikke 
noe fres over løperrekken i første, 
men de tok sitt mon igjen i annen 
omgang.

Lindstads 1. omgang var litt tam, 
men etter pausen fikk vi se hans go
de drivende spill. Skifjeld var god. 
(var Wåge var en overraskelse, og 
Pors burde få stor glede av ham.

På Odds lag var Hammerstad i mål 
helt utmerket. W. Eriksen var nok 
ikke i form, men slapp bra fra kam
pen. H. Århus var Odds beste mann 
i går og han spilte on god kamp. Kjell 
Johannesen og Stavnem var også bra. 
Løperrekken var svak.

Odd tar straks fra avspark hånd 
om spillet og de ligger litt over i den
ne omgang. De har fleic- gode sjang
ser, men skuddene er svake Thor , 
Berntsen scoret Pors’ første mål like 
før pausen. 2. omgang blir helt Pors5 
og Odd har bare noen spredte oppløp. 
Hammerstad reddet sitt lag fra et en
nå større nederlag i denne omgang.

William Eriksen laget selvmål i 
annen omgang ved et tilbakespill til 

•■vrv » ■■■ - —-------- --- -■ - ■ ■ ■ ■ —

målmannen. Lindstad øket seinere ril 
3—0.

Seiren var rettferdig på grunn av 
Pors’ gode 2. omgang.

Dommeren Alf Goberg. Storm, var 
bra, men vi har sett ham bedre før.

H. A. H.

en gang
---------- iu<ll Cl"

min. spill, ved Th. Svendsen, 
er mester for de 2 ne- 

og 23. minutt.

Pors og Urædds 
oldboys.

Ved oldboyskampen mellom Pors og 
Urædd under Røde Kors-arrangenien- 
tet i Porsgrunn stiller de to lag opp 
således fra mål og høyre:

Pors: Martin Halvorsen, Kristen 
Barth. Alf Jacobsen, Gunnar Halvor
sen, Frank Olsen, Jacob Halvorsen, 
Johannes Pedersen, Thorleif Aasland, 
Olav Holtan, Andreas s|kilbre$ og 
Sverre Fjeld.Urædd: Edvard Hansen, Carl Hei
nesen. Theodor Hansen, Jacob. Han
sen, Hans Lø vasen, Henry Myhre, 
Thorbjørn Npklcberg, Reidar Isaksen, 
Finn Dolva, Arne Anundsen og Vic
tor Nielsen.Dommer blir Peder Aas Gundersrud.

♦

„F&tballprøfess6rea“ Sten Moe til Grenland.
Skal trene Storm, Gimsøy og Pors.

l . / Æ >
Det kan nok ikke nektes at Gren-1 

lands-fotballen ligger langt tilbake 
for fotballen i Oslo—søtfold nå. Vi 
har levd så lenge på de stolte min- ItogénVgåV 
nene fra Grenlands-stilens glans- 
periode at vi er blitt akterutseilt tydning, “ikke' toe 7or“de “klubbe- 
av dem som engang lærte av oss. 
Nå er det vår tur til å lære. Vi 
rnå bygge opp spillet helt fra grun
nen av. Jo før klubbene legger 
e 
desto før kan vi innhene, forspran- |m å~til 
^et til dem som nå er på toppen. ‘ ’

Et godt skritt i den riktige ret
ning er gjort, idet tre av klubbene I Moe tilskrives '
her nå ligger i underhandling med for Fredrikstads suksess* i ' 
«fotballprofessoren» fra Fredrik- sikkert lære spillerne her moderne 
stad, Sten M o e, for å få ham hit | og effektiv fotball.

Pors Urædd 14
I< st’'en på Urædds Stad

ion mellom Pors og Urædd lørdag 
var det fjerde oppgjør mellom 
disse 2 iår- og fo rtredje gang ble 
resultatet uavgjort. Resultate* 
var rettferdig, Begge lag sparkeJ 
og sleivet så godt de kunde og slø
ste vekk de beste og mest opp
lagte sjangser .Det ser desvérrc 
ut som om fotballen går den gale 
vegen her i distriktet. Det som 
serveres nå har lite med fotball å 
gjøre, Lørdag så det ut som om 
det gjaldt for begge parter ' spar
ke høyest mulig Det var uhyre 
sjelden at noen forsøkte å dempe! 
ballen og levere en korrekt pas
ning.

Hos Pors var Solstad sikker i 
mål, OlaJ Skilbred tackler godt 
kanskje litt vel hardt, men utspil
lene er kriminelle Han bare sleivet 
i veg igår og tenkte aldri på adres
sen eller på å legge en liten stikk- 
ball til half Halvorsen tackler og 
så godt- har bra hodespill, rene 
utspill- men mangler adressen her 
også. Erling Olsen spiller rolig og 
fornuftig- men lørdag g? også han 
opp og gikk med på sparkingen 
tilslutt, I løperrekken forsøkte 
Mikkelsen og Skifjeld å få litt ro 
over spillet, men de 3 øvrige er 
for ville Berntsen leverte forre
sten til dels gode ting. Hans 
gjennombrudd med påfølgende 
scoring var utmerket-

Ahlbom var Urædds og vel og
så banens beste spiller igår. Hans 
redninger av Mikkelsens og Bernt 
sens gode skudd var helt ypperli
ge- Selv Berntsens gode mål holdt 
på å bli avverget. Sørlie og Rolf 
Hansen ryddet godt opp- men spe
sielt Sørlie hadde sleivete utspill- 
Ivar Olsen står i som en terrier, 
men han rive” bare istykker spil
let for motstanderen og bygger 
ikke opp for sitt eget lag. William 
. - —- — - ■ ■■ ■ ■■■—■— «Ml~ —

Nielsen er ikke på langt nær i 
form- Siljan var den som forsøkte 
å dempe spillet,-men oppleggene 
er dårlige. I løperrekken var Lund 
berg og Odberg de beste Uldal tok 
som rimelig var aldri noen sjang
ser- Sørensen er ute av, slag. Jon 
Olsen på høyrevingen vi’ nok med 
mere trening bli en habil ving- 
spiller

Berntsen scoret for Pors i l, 
omgangs 30. min- og Odberg utlig
net for Urædd da det gjenstod 15, 
min, av kampen-

Vinje, Borg lot ofte spillerne
dømme selv. .Vikar

’ I

4 Grane leder nå _ llpoints etter 5 kam 
l 6 k. 9 pts. — Pors 5 . 
15k. Gpls. — Odd5k. 
14—4. — K. S. K. 7 

V __ 9 m "

Pors—Urædd 1—1.
I pokalserien mellom ovennevnte ■ 

lag på Urædd stadion lørdag ble det i 
atter uavgjort. Kampen ble ikke 
god, men rike sjangser på begge si
der, med de farligste til Pors som 
vel burde hatt en knepen seier, men 
skuadferdigheten er minimal. Ahl
bom hos Urædd var god og sikker 
i mål. Rolf Hansen var best av 
backs. Sørlie på den andre siden 
kom stadig til kort overfor gode og 
kjappe Skifjeld. Av halfs var vel 
Ivar Olsen, den beste. I løperrek
ken var Odberg den beste og spilte 
seg stadig fri. Han scoret sitt lags 
mål etter at keeper var satt ut av 
spill. Uldahl som var med for før
ste gang siden i sommer tok ingen 
sjangser og fikk da heller ikke gjort 
stort. I

Pors som fremdeles må spille for- j 
uten Lindstad, gikk ikke så godt 
sammen som vi vet de er gode for. 
Solstad kunde ikke lastes for målet. 
Skilbred var best av bachs, men han 
er ikke som for. S. Halvorsen som 
c.-bach har befriende utspill og for
søker å spille riktig. Erling Olsen 
var best av halfs. I løperrekken er 
Kar] Skifjeld i storform og er uten 
tvil kretsens beste vingspiller. Hans j 
ypperlige skudd fra 25 meter som | 
traff tverrliggeren hadde fortjent 
en bedre skjebne. Bentsen i center 
blir bedre og bedre for hver kamp, 
og vil med mere trening bli farlig. 
Hans mål var en mesterlig presta
sjon. Pors scoret sitt mål i det 20. 
min. i 1. omgang og Urædd kvitter
te 15 min. før slutt.

Dommeren Vinje, Borg, hadde en 
del feilaktige avgjørelser.

Tee-5.

Fotballresultater.
Pors gul ter—Urædds gutter ... .2—1 

” -1 i
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—0
_ 2 .
—1 ‘

vil føre til at andre klubber også; 
■ “
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planmessig arbeid i den rening, ge etter i konkurransen. 
_ J r — « . . <

get til dem som nå er på toppen.

Pors vant 5nøggs 
jubilenniskapiper

Seiret 2—-1 over Snøgg.
Pokalkampen mellom Pors og Snøgg 

.ri Urædds stadion igår, ble en dårlig 
h -cs i ling med mye flying og upre
sise pasninger. Pors, som manglet 
både Alf Mikkelsen og Lindstad, Iikk 
ikke i stand det gode spill laget har 
vist i sine siste kamper De som kom 
best fra det var Solstad i mal og Sv.. 
Halvorsen som centerback. De øvrige 
l:i laget spilte alle under pari.

Snøggs lag, som også manglet etpar 
av sine støttespillere, hadde bedre ba
nespill enn Pors, men maktet ikke å 
spille seg fram til så mange scorings- 
chanser. De hadde sine beste folk i 
centerback, høyre back, ytre venstre 
og indre høyre.Snøgg åpnet kampen i stor fart og 
lå en del over det første kvarter. Pors 
kom etter hvert i gang og resten av 
omgangen var jevn. De hadde flere 
gode scoringschanser, men de ble dår
lig utnyttet. T. Berntsen scoret for 
Pors i omgangens siste sekunder og I 
ledet 1—0 ved pausen.I 2. omgang kommer Pors best i 
gang og scorer etter 12 minutter ved 
Skifjeld på straffespark. Snøggs y.v. reduserer til 2—1 ved et godt skudd, I 
etter en halv times spill.

/ Pors hadde flerei gode chanser. Bl.
I a. var Th. Svendsen helt igjennom to anger, men skjøt utenom. I

Snøgg hadde også et par bra chan- 
i ser, men Solstad redder. Det ble kke 
{ mål og med 2—1 for Pors blåser dom-1 nieren Dahlgren av kampen. I

En av Snøggs ledere overrakte der
etter pokalen til Pors’ kaptein O. Skil
bred. Snøggs spillere utbragte et 3x3 
hurra for seierherren. O. Skilbred tak- 

: ket på vegne av Pors og utbragte et 
i 3x3 hurra for Snøgg.
L________ H. A. H.

Pors—Tollnes B. K.
‘"z ‘’• 9—0.

erefc Pors som HM0(ltuCa’ 300 ,iIsl“-

malsjangser.0 / lnanSe opplagte 

uten Alf MikLi>®Sa denne gang opn S'ænnungsén Lin<M- To?
spille på deres nI->TdrCcS s*'‘lbrecl 
badde en rolig die ?°’Stad ‘ n,åI 
rekken spilte°jevn, ml'"? °g half" 
kci> fi‘kk, trass i d» „^ dl- L^Perrek- 
»oe smrijg sds ‘^Wniå! ,ikko 
>>te ro over snille? v?en-.Dcl ble for 
(|o tendens til irji*reYIngene had- 
l’a og det o±LL°r..,an8tinn omn11 niolslan<lerens mål klyn.«espiH 
omgang. Karl ci.;!?.8,1?»! særlig { i 
'‘estemann | var rekkens
Skilbred Og Tor R g d form -Andr. 
ha? , na( ?an’Pen To" Ss?ek°ni ogsii 
nai g0(l ballbeh-mdiit Svenn»ngsen 
fl? .hlINighe Th < men niå

’v,,:Lr cg $ - ’ Svendsen er 
^ifnes^a^add;0?^1*6- vn n<r naqde keeper Paul

g^besl1] hV; jevne- 
Lhalfrekken

var svake.
spillet med

niål kom et
er mester for de___

.. io. minutt, 
omring, er bare 1 :

01 *’ ' hall trick
—0, Tor Svennung- 

-..er 12 og 15 min. til 
lor Berntsen avslutter med - eiim- o* on 37 miM ( 

“inje, Borg, 
men mestret
H. A. II. I

..,m nii Kampen. TorIhar god ballbehandling

,|for ivrig og bør spille roliger 
I På Tollnn« v-'--’-3- 1
1 Sten mye og gjøre og var god. Backe-
I ne Vold og Jansen var. jevne. Arne
II Svendsen var best i halfrekken. I lø- 
ilperrekken spilte Anker Bråthen godt, 
i De øvrige var svake.
4 Pors overtar 
jlfra avspark. Det første 
(I ter 10 min.
l| Karl Skifjeld 
liste i det 22. c
I Annen w oan
gammel, da Skifjeld lager 
og Pors leder 4—0, Tn«- 
sen øker så elter 1’2 6—0 og T.

.hall trick eller 25, 32 og 37
I Dommeren Øivind Vini

II hadde en le.lt oppgave, 
Iden allikével ikke godt.

nå i serien med 9 
per. Skiens B. K. 
A k. 8 pts. — Borg 

. 5 pts. — Storm _ _ ;_4. _ Urædd 
Tollnes 6—1.

«



F.

i listen. Det

for *

svenskene

i

I
denRe.

Ski- Arrangar Pors.

Sform-Pors 4-0.
i

i

I

ti;
KaB

niere

n .a. h.
tox

Strix*

t
på 

Rolf 
hard

, men — J

oss nye for
må jo tro at det

i
I

a

Avgjørende pokalkamp.

PORS
kl. 13,30.

o
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o 
over, 
god-!

Pors—Borg 2—0.
Kampen melom ovennevnte lag- på

over 1
Borg • 
satte 

av om- ’ 
arbeidet

I

I
i
I

i

Resultat el ble uavgjort 1—1. 
var nokså jevnt fordelt, men 
hadde de farligste sjangaer.

ir

søndag

•J i

■: I

/^S--A.,

Pors hadde før kampen sjang- 
ser til å bli mester i pokalserien, 
og 6—700 mennesker fulgte kam
pen med intersse ikke minst 
Grane-tilhcngern-e- 1. omgang så 
også lovende ut, og vi ventet oss 

spennende og hardt oppgjør- 1 
—* *

I

1

i

Pors mot engelsk lag i morgen. I
Pors får i morgen besøk av et en

gelsk fotballag bestående av militæ
re, som er stasjonert i Oslo, Dram
men og Porsgrunn. Laget har spilt 
flere kamper i Norge og med gode 
resultater. En del av inntektene går 
til skadede Porsere, så derfor støtt 
opp om saken og møt fram.

I Pors—Borg 2—0.

spiller på Urædds Stadion først. 
Entre kr. 1,— og 0,50.

Skiens Ballklubb leder nå serien 
med 11 pts. for 7 kamper. Grane 5 k. 
‘i pts., Pors G k. 9 pts., Storm 5—G, 

221 Borg G—G, Odd 6—5, K.S.K. 7—4, 
Urædd G—3, Tollnes G—1.

* helgen.

var bra, men 
mer for hardt spill.

spill som jevnt over blir levert i seriekampene 
ball, å gjøre, og det cr lydelig at tre ningen ikke blir 
gcr,

I Stockholm ble det brak for kulerammene og svenskene tok 
grundig revansj for nederlaget i fredsmarsjen. Vi ventet å tape, men 
hadde aldri drømt om så svak innsats. Vi kan vel vente 
syninger an svenskesuppe etler dette, for svenskene 
trengs.

Flott skogsløp Og dårli 
fotball

, Pors—Urædd i dag.
Til pokalscriekampen Pors—Urædd 

på østsiden i dag stiller de to lag opp 
således fra mål og høyre:

Pors lag: T. Solstad, R. Svend
sen, O. Skilbred, E. Olsen, Sv. Halvor- \ 
sen, S. Knudsen. T. Svendsen, 1. Va
gl*. T- Berntsen, A. Mikkelsen og K. 
Skifjeld.

Urædds lag: R. Ahlborn, K. 
Sørlie, R. Hansen, I. Olsen, W. Niet- 
sen, II. Siljan, John Olsen, H. Oksum 
F. Lundberg, Finn Uldahl, P. Odberg.

Uldahl er med for første gang i 
høst nå Urædd-laget.

Urædd 7~. Pora L-l.
I kiet-ens "pok-aWie møttes (lørdag-1

VmM og Pors pi Urædds

"noksA jevnt fordelt, men Pors
IilK brukte mttor meget høye K ~ Engelsk militær- 
cg gode kombinasjoner så man lite til. • 
Hos Pors var Solstad og Skilbred 
best i forsvaret. Erling Olsen leverte 
også en god kamp. Karl Skifjeld var 
Ipperrekkens heste mann.

Hos Urædd spilte det indre forsvar 
godt. Ahlborn hadde flere gode red- 
wnger. Kåre Sølie var best av backs 
men Rolf Hansen lå ikke stort etter. 
Ivar Olsen ryddet godt opp. I løper- 
rtkken spilte Oddberg bra. Lundberg 
spiller pent ute på banen, men er litt 
for passiv foran mål. Olsen på ytre 
høyre fikk altfor dårlige baller å 
Leide med.

Urædd vant målvalget og Pors spil
te ut. Spillet er nokså jevnt. Midt i 
omgangen runder Thor Berntsen et 
par av Urædds forsvar og scorer med 
•et godt skudd. Ahlborn kaster seg og 
får slått til ballen, men den går i stol
pen og inn. En stund senere har Pors 
en ny stor sjangse, men Rolf Hansen 
redder på målstreken, og 1—0 
Pors blir omgangens resultat.

Urædd får sitt mål etter times 
spill i annen omgang. En ball blir 
lagt frem mot Pors’ mål, og det blir 
et kappløp om ballen mellom Oddberg 
og Solstad. Oddberg rekker den først, 
header forbi Solstad-og scorer. Pors 
har flere gode skudd, i denne omgang, 
men Ahlborn redder ’ og Rolf Hansen 
redder også i denne omgang på mål
streken. Per Oddberg hadde flere 
skudd ute fra siden, men buråpningen 
cr liten i disse tilfeller, og det er der
for vanskelig å få ballen i nettet.

Dommer var Vinje, Borg.

*

for 
samlet 167 mann 

på disse kanter. Kan 
i fredsmarsjen?

Ingen finale i pokalserien ?
Pors fotballgruppe hevder at Grane 

har vunnet kretsserlen, da laget har 
beseiret Pors i seriekamp. Pors hen
stiller derfor til kretsstyret a bli fri
tatt for å spille finalekamp mot Grane.

Kretsstyret skal nå ta stilling til 
henstillingen fra Pors.

Pors stadion lørdag ble ikke god. Tem
poet var altfor oppjaget. Særlig Borgs 
angrepsrekke hadde for -ite ro 
seg foran mål og ødela.- flere 
siangser.

Pors’ lag var fra mål til ytre ven
stre: T. Solstad, R. Svendsen,. O. Skil
bred, E. Olsen, Sv. Halvorsen, S. 
Knudsen, T. Svendsen, T. Svennung 
sen, T. Berntsen, A. Mikkelsen og K. 
Skifjeld.

Borgs lag: L. B.iørntvedt, R. Mathi
sen, 0. Andersen, E. Gundersen, Y. 
Andersen, R. Svenkesen, Th. Andersen, 
IT. Varholm, Tr. Varholm, H. Johnsen 
og K. Hansen.

Få Pors’ lag var Olsen, Halvorsen 
og Skilbred best i forsvaret. K. Ski
fjeld cr i storform nå og var beste
mann i rekken. A. M-ikklsen cr enna 
hemmet av benskaden og ute av slag.

Borg hadde sine beste folk i brødre
ne Andersen og «Jeisen» Gundersen i 
forsvaret, K. Hansen og II. Johnsen i 
angrepet.

Borg lå en del over det første kvar
ter. Pors’ forsvar, som hadde en gc- 
nerende sol mot seg, spilte usikkert 
og Borg hadde flere gode tilbud, men 
skuddfordigheten var dårlig. Pors 
spilte seg opp etter hvert og tok le
delsen ved A. Mikkelsen, ea. 20 min. 
ut i omgangen. Spillet ble nå mere 
jevnt, men ingen av partene klarte å 
score tross gode tilbud.

I 2. omgang øket Pors til 2—0 ved 
Skifjeld, som vippet ballen fikst 
den framstormende målmannen, 
som syntes dette var hard kost, 
farten opp, og lå over resten 
gangen, men Pors’ forsvar 
godt og red stormen av.

Dommeren Th. Løberg 
kunde blåst litt i.._.

; Ca. 400 tilskuere.

I kampen på Pors stadion i kretsens 
pokalserie lørdag, seiret Pors over 
Borg med 2—0. Et uavgjort resultat 
hadde gitt et bedre bilde av kampen, 
som ble mindre god. Borg var klart 
det beste lag for pause og hadde for
tjent ledelsen, men det ble Pors som 
scoret ved «Knabbe». Borg har flere 
gode sjanser, men loperrekken er alt 
for Ineffektiv. I annen omgang er spil
let mer jevnt fordelt med gode tilbud 
fra begge sider. Under et Pors-opplop 
springer Borgs målmann for langt ut 
i feltet, og Berntsen har ingen van
skelighet med å score. Borg sliter iher
dig og presser på slutten, men intet 
lykkes og Pors kan gå av banen 2 
poeng rikere.

Best hos Pors var Erling Olsen og 
Skifjeld, ellers var laget jevnt.

På Borg-lr.get leverte Isak og Øy
stein Andersen en god kamp. Jeisen 

[slet iherdig, men pasningene er ikke 
I alltid førsteklasses.
I Pors bør merke banen bedre neste Igang-

Det var ca. 3—400 tilskuere.
I Løberg var dommer. G-g.

lag 10—1.
Det var Pors boksegruppe som 

stod for arrangementet og endel av 
inntekten gikk til 2 skadede Porsere.

Pors stilte med et mixed lag og 
hadde følgende oppstilling fra mål til 

> ytre venstre:
j Math. Thorstensen. Georg Olsen, 
‘ R. Svendsen, E. Olsen, Sv. Halvorsen,

St. Knudsen, T. Berntsen, T. Sven- 
nungsen, Øiv. Johannessen, O. Skil
bred og K. Skifjeld. Det ble ingen 

ar’|god kamp, dertil var Pors for overleg
ne. Det engelske lag var svakt. Pors 
scoret 5 mål i 1. omgang og ved: T.

J| Berntsen (2), *T. Svcnnungsen, K. Ski
fjeld og 0. Johannesen. I. v. scoret 
for det engelske lag. I 2. omgang fikk 
Pors ytterligere 5 mål ved: T. Sven- 
nungsen (4) og K. Skifjeld

Det var ca. 200 tilskuere.
II. A. H.

Pors-Borg 2-0.
I kretskamp lørdag på Pora 

Stadion slo Pors Borg med 2 mot 
0- I 1- omgang lå Borg godt • 
over, men løperne somlet bort 
alle chanser- Pors scoret fikst 
midt i omgangen ved Alf Mikkel
sen. I 2- omgang var Pors 
toneangivende med farlige opp
løp- Etter 15. min- scoret 
fjeld med en flott lobb over kee
per og dermed ble det-

Hos Pors vist Skilbred på 
backplassen de gamle fakter go- 

I de tacklinger og bra utspiU- Er
ling Olsen var best i halfrekken 
og i løperrekken er Skifjeld i sitt 
livs form- Det er en fornøyelse å 
se på hans forståelsesfulle ving- 
spiU, flotte kropsdriblinger og 
gode skudd-

Borgs beste var som , vanlig 
Jeisen som spiller for tre, men 
det hjelper Ute når løperne ikke 
får noe ut av oppleggene hans- ; 
Bjømtvedt var god i mål og Øi- 
sbein Andersen best av backs- I 
løperrekken var venstresiden 
best.

Løberg .dømte, ca- 300 tilskue
re.

Atter en gang var det skogsl øp som stod i brennpunktet 
interessen av den lokale idrett. Storms løp sondag 
på statstreken, en tilslutning som er enestående
vi soke årsaken til denne massedellakelse t j.cusmarsjen? Mens 
tidene i-Granes lop syntes å tyde på et lavere nivå enn for krigen, 
er det motsatte tilfelle denne gang. Vørkrigsrekorden ble slått med 
over tre sekunder, og det var bare fem munn som ikke klarte for- 
dringenc.

Kretsens pokalserie blir stadig mer komplisert. Stillingen idag er 
at tre klubber har omtrent jevne chanser til å gå til topps. Pors 
1Mr alle chanser til å nå 13 poeng, mens Grane teoretisk kan nå 
l!h K. S. K. hevder seg godt i se rien, og Tollnes fikk sin forste 
seier i kampen mot Urædd som dermed nådde bunnen

nå har lite med fot- 
talt så nøye len-

I
I en ■ .

| minutt før halvtid har Pors høire 
back en rå-bom og Rolf Lunde 
er fremme og netter-

I 2- omgang skulde imidlertid 
| vise seg å bli skjebnsvanger for 

Pors, og Storm tar hånd om spil
let. Storms mål nr- 2 var aldeles 
praktfuVt- Erling Lunde tar et 
corner fra høyre «på go’n» og bal
len suser i nettet- Petter Sven- 
nugsen må skyte 2 ganger

• rad for å få inn nr- 3, og 
Lunde avsluttet med en 
markkryper-

Storms bestemann var Petter 
Svennungsen. som nå har spille
tillatelse- Kihle viste ved f’ere an
ledninger sine målmannskunster 
og holdt målet rent- Hans Olsen 
var en lei anstøtsten for Pors- 
løpeme, men vi liker ikke at han 1 
bruker armene- Det skjemmer i 
hans ellers ypperlig sp;ll- I ’øner- I 

l rekken var venstresiden Erling ;
og Rolf Lunde best Erling Lun
de har en driv som få og har 
krutt i støvlene. Kildahl tilrette
la mange angrep og var Rod- 
Pors hadde sin bestemann i Karl 
Skifjeld som var i storform, 
Lindstad var både- og- Erl:ng 01- 

I sten gjorde et kjempearbeid, og
Skilbred var stø på Labben-

Dommeren Thor Løberg dømte 
i prikkfritt*

Polsk lag-Pors 2-1.
. Det polske lag som spilte mot Pors 
lørdag, var overraskende godt. De 
hadde en framrakende målmann, han 

i leverte noe av det beste kceperspill 
'scm.er sett her i kretsen i år. Ellers 
var laget jevnt godt, med h. b., h. h., 
i. h. og center som de beste.

Pors stilte med et eksperimcnt-lag. 
Solstad var skadet og Bi. Rcinholt 
voktet buret.

K. Kristiansen spilte v. h., I. Wåge 
v. b. og A. Hansen i. h. (1. omgang). 
Wåge spilte i. h. og 0. Johannessen y. 
li. i 2. omgang. Do beste var Skilbred, 
E Olsen og K. Skifjeld.

I 1. omgang som var jevnspilt, 
polakkene ledelsen ved center. K. Ski- 
fjeld utlignet for Pors. Etter pause lå 
Pors godt over, men det blir polakkene 
som scorer omgangens enes le mål ved 
y. v.

Dommer var Kr. Barth.
H. A. II.



Vil Storm appellere?
tirsdag] for delte tross alt matte tillegges

me anderled.es enn det

ctlcr-

Fj.
I

1

I

L t Llw-

—1.
i kretsens

totsWre? pfcfc prfclw ta te 
/M
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går spilte 
gjort 1—I 
for Pors 
Urædd.

Telemarks- 
. spilte med sor

.. . At handball er pu-
• større enn på den

7^,
/•

finale. Det vil sikkert glede 
nær som i Tøns- 

å våre kanter. 
Fj.

vi altså atter uavgjort
i tredje finalekampen blir lagt så 

mulig å skaffe noen billetter på

, Y f \ ■ '

1o

Dommeren, Tor Løberg, var bra. — 
* -------- -- — -5*»

, . Pors skal
protesten skal forfol- 

Fj.

. hvis en skal dømme et- 
søndag. Vi får håpe at 

n i l

.. ‘ er ....... ..taler for at disse er inne på cn riktig 
høst, men orien- 

interessant sport som stiller krav både

\ot Odd.
laget
- viste frem litt 

stadig til .vy- stadig unngikk å bli dekket opp 
viste tilslutningen, som var ‘‘-----

orienterin gssporten
i Odds stevne søndag. Vi får håpe at orienteringen 

bare blir en motesak. Mange er stemt for å la denne sportsgren 
...... • skogslopenc og ’ j — — 

linje. Skogslopenc 1 
teringen er ute’Tft 
tn tørne °d fynWc.

Og så fikk vi 
publikum at den 
berg, hvis det da blir

et nytt kjempeskudd som begynte for sent, og styret i 
et -r . • n& avgjøre om ■ ‘ '

__ seg i går fra sin | ges videre.

at Pors og 
>oints hver.
- Halvor 

finalekamp 
november), 
henlagt til

---------- motstanderne, og pas- 
j gikk ofte flott fra mann til 

—Petter Svennungsen stilte opp 
denne gang, og det var tydelig en styr- 

Hans Ol-
Erling Lunde var han Storms 

1 ---- jevnt. I
—o-_v_„ var venstresiden den farlig
ste. Erling Lunde har en kraftig por- 

_• broren Rolf er 
lar aldri en chanse

Pors gutter —
Urædd gL

Ved cn p
Pors og

1. Trygve 
og. Johnny

h. indre og senter
■ nok la-

På Snøggs lag var 
Børre meget god, og Per var 
rekkas farligste, men uheldig
ste mann foran mål.

Dommer var Sundt-Larsen, 
Sidens Ballkl. Han var god, 

Try-Vass.

gjorde, 
•sa

ken til forbundet. Nå har det jo 
svært liten betydning for Storm om 
de får to poeng mer eller mindre 
da de likevel ikke har chanser til 
seier i serien. Men for Grane har 
saken meget stor betydning, og av 
den grunn mener vi saken bør ap
pelleres. Det kan ha meget å si for 
forholdet mellom de to klubber at 
Storm i hvert fall viser sin gode 
vilje til å få det som klubben selv 
betrakter som den riktige avgjø
relse, nemlig forkasting av protes
ten. At Pors-spillerne var på ba
nen til rett tid, mens Storm var 
forsinket, kan jo også føre til 
skumlerier som Storm vil renvaske 
seg for-ved å appellere.

Det er ikke morsomt å få en slik 
affære ved slutten av fotballseson
gen, og det hadde ikke skadet om 
Pors hadde vist litt større elasti
sitet og sportsånd i stedet for å 
holde så krampaktig på lovens bok
stav.

^Pors - Snøgg 2
er alltid bedre kjøpte, fra misforståelser i for

svaret til- Snøgg. Men Pors had
de også mange flotte sjangser, 
som gikk enten i stanga, utafor 
eller over for mål. Snøgg had
de skudd i stanga og burde hatt 
flere mål, men etter spillet vant 
Pors fortjent. Snøgg spilte tem
melig rotet en lang stund. Pors 
spillernes plaseringer og avle
veringer var meget bedre enn 
Snøggs, de mange smarte pla
seringer ved utspill fra mål ga 
Pors mange hurtige oppløp. På 
Pors lag var keeper. ' v. back, 
senterhalf, h. 1 ’ 
de beste. V. back var 
gets beste.

her uavgjort 
som hadde sani- 

T. Da hlgren,

utter 1 — 1.
riva t kamp pa Vestsiden i 

Urædd gutter uav-* 
Kristiansen scoret

Knudsen. for! 
. I

Kretsstyret behandlet ; „ 1
kveld, pi otesten protesten som Pors Storm, og kunne derfor ikke døm- 

. nedla etter kampen mot Storm, me anderled.es enn det
Styret fant å måtte godta protesten Imidlertid, kan Storm appellere 
etter kampreglementets § 2, som ~ 
gir lagene en respit på 15 minutter 
til å komme på banen. Overskrider 
et lag denne respit uten gyldig 
grunn har det tapt kampen.

Det som forårsaket forsinkelsen 
var håndballarrangementet som gikk 
forut for kampen. Arrangørene av 
denne lovte så sent som søndag 
middag at disse skulle være ferdig
spilt til klokken kvart over to, idet 
de to forkamper skulle spilles med 
omganger på 10 minutter. Dette 
ble imidlertid ikke overholdt, og 

da man forstod at håndballkampene 
ville dra for lenge ut var det kam
pen mellom Grefsen og Skarphedin 
—Kjapp som pågikk, og denne kun
ne man naturligvis ikke avbryte. 
Dertil kom at de damer som var 
ferdig med, forkampene ikke kledde 
seg om straks, men slang på seg 
cn kåpe og ble slående å se på den 
siste håndballkampen. Således ble 
garderoben overfylt da fotballspil
lerne skulle kle seg om.

Kretsstyret fant altså at feilen

høs^k- '* a- vpt som^ren 
eim. fotballen vto , yuexe og f bet var mange
bvéldssolen skinte S0^’
stutt. Kampen v.aV^ynnen-| \l Snøgg som stilte et Særlig 

\ tørt lag fikk ikke no , seXV 
|\| - bog tror ieg at Borr

tørhalfplassen er , -gøt-
. Halfrekken var soM ra Gxe- 

m,Kvikker'nogO^d’^de med 
gersen var ikke pa ^d-
tidligere kamper, n
bet bra opp, men P vaX 

a ikke noe særlig gon ble 
kampen, de ^aks

lagt titrette hadde Pe* y. adde 
med de fleste. ’DessuJ'e,c,IftT 
Vors et meget godt fors 
^sær vax keeper, venstre 
og senterhalf solide 
spilte meget bent til
Uder, og de var det beste lag 
MKkne de fikk var nokså leu 
——_______1-

laget
^Isportcn, og ■ 

hom stadig til 
kraft og stadig

1 Det tegner godt for 
icr deltakelsen i ,r «« motesak. Mange

vg meget 1
• har jo fått en veldig tilslutning 

'tvilsomt en mer ' ’ ------*

Storm—Pors 4—0.
PORS HAR PROTESTERT.

Pokalseriekampen mellom Storm og 
Fors på Storms gressbane igår ble 
mindre god. Særlig i annen omgang 
var det temmelig rotet spill.

Storm var de,t beste laget -og vant 
fortjent, men var heldig med 2 av 
målene, som kom etter stygge bom- 
mer i Pors’ forsvar.

På Storms lag spilte hele forsva
ret jevnt godt med Hans Olsen som 
bestemann. I løperrekken var Kildai 
og brødrene Liinde best.

Pors spilte svakt igår. De var alt 
for sene på ballen og tapte alle nær 
kamper mot det robuste og hardt spil
lende Stormlag.De som kom best fra det var 0. 
Skilbred, E. Olsen, K. Skifjeld og T. 
Berntsen. Storm lå jevnt over i 1. 
omgang og ledet fortjent 1—0 ved 
pause. Det var y. v. som scoret i slut
ten av omgangen etter en bomm i 
Fors’ forsvar.I 2. omgang øker samme mann til 

| 2—0 på et nydelig skudd. I. v. scorer 
I så nr. 3 etter cn tabbe i Pors' for- 
| svar, og er også mann for Storms si- 
l.ste mål.I Dommeren T. Løberg overså altfor 
I meget hardt og unfair spill.
4—500 tilskuere.Pors la ned protest før kampen, da 

I Storms spillere ikke kom på banen 
for 18 minutter over tiden.H. A. H.

«

Pors mot Grane 11. 
november.

STORM—GRANE 1

Den siste -ordinære kamp 
pokalseric ble holdt i Skien igår. - 
Storm og Grane spilte 
1_ 1 j en hard kamp
]et 2000 tilskuere.
Urædd, dømte.

Stillingen er etter dette
Grane står likt

Etter hva
Teksten
t.pillet
Kampen
Skien.

En blir nødt
get til lørdag 
av oppgjøret i

Storm-Pors 4-0 i god og 
underholdende kamp.

Seriekampen mellom Storm og Pors | re på ballen enn 
søndag ble ganske god, takket være ningene 
Stormspilleme som tydeligvis var i mann, 
sitt ess. De tok nesten straks initia- l.

( tivet, og holdt hele kampen en fart kelse for laget. Ved siden av 
som Pors ikke kunne folge mod i. sen og Erling Lunde var L

Storms første scoring kom I slutten beste. Forsvaret forøvrig var 
av første omgang ved Rolf Lunde som angrepet ~ 
Upasselig utnyttet en tabbe i Pors- ; ----

1—0 ble omSan&sresultatet. sjon krutt i bena, og
éano- J minutter ut i annen om- meget hurtig og 1 
hJdt k,e ,Er ng Lunde ved et knall‘ bn uforsokt.
noen chaUdd r-001 ilcke levnet keeper Pors spilte svakt, og de fleste av 
la? En periode har så begge spillerne var ikke på hoyde med det 

’ tet. Et kva a?ser s?m ikke blir utnyt- vi for har sett av dem. Keeperen Sol-
Petter Svan r Ut * mooaDaen skyter stad var fIc-re ganger ute i hardt vær. 
fer en bark UD“St? hard^ BaHen tref- Han kunne neppe lastes for noen av 
ballen i Jatter sender retur- målene. Erling Olsen leverte en stor 

senere ansats.°g oker til 4_ nerpapassello framme Dommeren, Tor Løberg, var bra. —
Lundp • ’ • - e for slutt bar Fors nedla protest for kampen, da den

tverrUeg«en.
va“r stadig»

P©^-—CiFflO©,
Et innlegg, 7 >

Cup-kampene for Grenland Fotball- Krets 1 denne sesong er avsluttet utenl 
at mesteren er k&ret, forretningsmessig sett. iDet som inntil nå er et faktum, erj 
at «Grane> er «Cupmester 19-15», både | 
sportslig og moralsk, men da loven må tølges, p. g. a. Storms manglende I 
kjennskap til N. F, F. kampreglement I 
og Pors's usportslige protest på kam
pen mot Storm på Bratsberg, der 
Storm var forhindret i presis frammo
te, da avklednlngsrommet var opptatt av de damer som deltok i Fossums I.F. I 
propagandakamper for håndball her i 
kretsen. I

På tross av Pors’s 4—0 tap for 
Storm blir protest innlevert, og krets
styret må ganske riktig ta protesten 
til følge. Storm—Grane spiller uavgjort 
og Pors kommer derved uberettiget, 
sportslig og moralsk sett, i samme pointsantall som Grane. I

Ved dette forstår Pors at en finale I 
må til, og innleverer en skrivelse til y 
kretsstyret der de anmoder at Grane/ 
må erkjennes som «Cupmester 19-15».l 
Pent og riktig gjort, da Grane har inn-\ 
byrdes seir over Pors med 3—0. Dette l\ 
må vel nærmest betraktes som falsum, I 
da kretsstyret ingen rett har til å fol
ge denne anmodning, da Pors 1 forveien I 
har protestert, eller er også Pors i| 
uvitenhet i N. F. F.s lover og kampreglement? I

Når Pors innleverer protest, og der-| 
etter forsøker «å læge de sår» de selv! 
har rispet opp, hvorfor gikk spillere 
og styre inn for kampen med full mu
sikk? De 11 Pors-spillere, kunne del 
med god sportslig samvittighet — hvis 
de 1 går hadde vunnet kampen, som ble 
uavgjert — la sine navn risse inn il 
det diplom som ville bli overrakt for
mannen som et sportslig, godt minne, 
og bevis som Cupmcster? Pors som i 
alle år har vært betraktet som den 
mest ^sporty klubb» har nå tilfoiet en

. ; med 13 f 
kretsformannen 

opplyser blir 
neste søndag (11.

blir formodentlig
til å utsette kretstin- 

1. desembei* på grunn 
for pokalserien.

'•
I)

I 
I,Sme ermis ihike Pors protesterer

foM Mndba// og ' P ‘ he'9en.

S protesi

senere enn fastsatt. Styret da h)Jidlertid Slkker
W forfølges. Vi håper den nå f be^ntc 3 dk.ar Fors
stenwiclig liten og uforski/låfbl frafalt. Stor 9j0rc om mu(fcr 
re måten er jo seiren f °d fOrs^ ^)rotCstcjl
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omgang oppet Pors seg mer og 
• ca. 25 minutcrs spill 

et frispark Ilke utenfor straffe- 
Erling Olsen sendte høyt 

mot mål. Arnt Nilsen fikk

■ en| 
utligning ligger 1 luften. Etter en halv
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«En elsker av rettferdighet»
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kaldt, men klart og stille vær. Kam
pen var imøtesett med stor spenning, 
og de respektive klubbers tilhengere 
var møtt tallrikt opp for å hele fram 
slne gutter. Do ca. 1300 tilskuere 
fikk so en kamp preget av Jart og 
kraft fra først til sist, men pokal- 
vinneren ble ikke kåret.

Kampens forløp.
Grane tar. spillet til å begynne med 

og dominerer de første minutter. Pors 
strir imidlertid iherdig, og spillet veks, 
ler etter hvert. Etter et par gode Pors- 
chanser får til slutt Grane hull på 
byllen. Y. h. Willy Aslaksen, skyter 
et hvasst skudd som keeper halvkla- 
rer, Kasnes er kjapt framme og sco- __ o.

. rer fra mølje uten chanse for keeper. I frampå ~o ___ ____ ____ _
Spillet blir nå mer opprevet, og Pors sine to scoringer. Dagfinn Nilsen virket 

har flere gode tilbud. Vi noterer et 
flott vinkelskudd av «Knabbe» som 
Yankee med nød og neppe får pirket 
bort i stangen, og straks etter må han 
bokse et hardt skudd til corner. Grane 
har også scoringschanser, og tre mi
nutter før pause er Kasnes atter 
frampå etter at Pors’ keeper har halv- 
klart i stedet for å fikte til corner, og 

f°L Grane cr et faktum. Dette 
ble for hard kost for Pors, og to mi
nutter etter må Arnt Nilsen kapitule
re for et godt skudd fra Thor Bernt
sen. Med 2 1 til Grane går omgangen

Annen omgang fortsetter i 
rivende tempo, uten «t , 
tene får noe særlig tak 

delso ved

samme
at, noen av par-1 ble undertegnet av dommeren 

^°rJc^lansG til-å øke le-1 Nordahl for Grane og Elv. Rølland og 
.« O. Skilbred for Pors. G

fe
J!

fe. •.
ii • I

Hertil skal jeg bemerke at Fotball- 
gruppens styre i skriv datert den 4—11 
d. måned til Kretsstyret framkom med 
sin mening om saken, og ikke noen 
anmodning eller henstilling om å gi 
Grane mesterskapet. Samme mening 
framkom i min uttalelse til en avis 
dagen etter kampen Storm—Grane. — 
Kretsstyret besluttet at der skulle spil
les finale, dette måtte vi også gå med 
på og stilte da til kamp. Men nå kom-! 
mer «elsker av rettferdighet» fram' 
med sitt noble syn på sportslighet'• 
Han spør: Hvorfor gikk spillerne og' 
styret inn for kampen med full mu
sikk? — Skulle vi la Kretsstyret set-1 
te det hele arrangement i gang for å, 
narre fram 13—1400 tilskuere, og spil
le slik at Grane kunne vinne?

Hvem av de 11 spillere som får sitt 
navn risset inn i diplomet er ennå ik
ke avgjort, og det kan også hende at 
det ikke blir avgjort på fotballbanen, 
så vi kan la det henstå til avgjørelsen 
er falt.

Når jeg leste dette innlegg så kom 
jeg til det resultat at her var det nok 
heldigst å være anonym, for skulle en 
noen gang få et så skjevt syn på en 
sak vil også jeg undertegne med «el
sker av rettferdighet», eller noe lignen
de. ' E. Rølland.

Men ingen mester kåret. — Omkampen avlyst.
Finalen i kretsens pokalserie ble i men h. b. redder på målstreken. Pors 
spilt på Borgs gressbane søndag i | har også store scoringschanser, og

times spill fåf Pors frispark fra 17- 
meteren, som Erling Olsen sender inn 
i straffefeltet. Ballen går via et Pors-1 
hode til Andreas Skilbred som ikke har; 
bryderi med å score. Begge lag sliter 
for å oppnå en avgjørelse, men fløyten 
går for full tid uten at noen har mak- 
tet å forandre stillingen.

Den frosne banen var vanskelig å 
spille på, og innbød ikke til større en
keltprestasjoner. Vi merket oss dog 
at Erling Olsen er den gamle sliter på 
Forslaget, og i løperrekken var Mlk- 
kelsen og Skif jeld de beste. Hos Grane 
leverte Arnt Nilsen en god kamp. 
Adolf Svendsen var noe usikker i be
gynnelsen men spilte seg bra opp, og 
Bjarne Nordahl var som vanlig utret
telig. Av løperne var Kasnes stadig 

. og fikk lønn for stevet med 

ikke så opplagt som tidligere, men vi
ser stadig pene ting. Willy Aslaksen 
kom ganske bra fra oppgjørene med 
Olaf Skilbred.

Ingen omkamp 1 år.
Det var mange som ventet eks^r(J' 

omganger etter det uavgjorte resulta , 
og det ble en del diskusjon om dett , 
da kretsens kampreglement vlsstno | 
ikke er helt klart på dette P^fe- 

des til slutt om følgende: «Etter at 
kampen er endt uavgjort enes man o 
på grunn av det kalde været Gtt. 
sene årstid å avlyse omkampen»^-^^

A 
Grane har___ ° ’ på k^Pen. | Gundersrud, samt Olaf Nilsen, og

en møljo foran Porsmålét,

11I 1

iijtai fr
4
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Finalen mellom ovennevnte lag ble 
spilt på Borgs gressbane sondag 11. 
november og sadde samlet ca. 1500 
mennesker, tross minusgradene. Ba
nen var telefrossen og hard og van
skelig å spille på. Dette tatt 1 betrakt
ning må kampen sies å være av de 
bedre vi har sett her borte på lenge, 
spesielt var farten godt oppdrevet. 
Grane hadde 2—0 ledelse og hadde 
muligens fortjent en knapp seier, men 
det var godt gjort av Pors å ta igjen 
forspranget, og de hadde også tilbud 

'som lett kunne resultert i seiren.
| Kampen begynte urolig fra begge si
der. Grane fant seg først tilrette un
der de vanskelige forhold, men det 
varte en god stund for det ble plan 
over sakene. Etter 23 minutters spill 
scoret y. v. Kasnes for Grane etter 

I forutgående godt skudd av y. h. Willy 
Aslaksen, som Pors-keeperen Finn 
Karlsen ikke klarte å holde. I slut
ten av omgangen scoret igjen Kasnes 
for Grane ct lignende mål etter at 
Dagfin Nilsen hadde levert et farlig 
langskudd, som ble slått ut igjen av 
keeperen. Like etter reduserer Pors 
ved c. f. Tor Berntsen på et vakkert 
skudd i høyre hjørne uten sjanse for 
Arnt Nilsen i Grane-buret.

i
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I 2. 
utlignet etter 
etter • 
feltet, som 
inno ver 
ikke ordentlig fatt i den og Andr. i 
Skilbred så sitt snitt til å nette.

Begge lag strevet iherdig for å få 
selcrsmålet, men kampen ebbet ut 
uten at det lyktes for noen av par
tene.

På Grane-laget spilte Arnt Nilsen 
utmerket i mål, men det øvrige indre ] 
forsvar spilte mer åpent denne gang; 
enn vanlig. Av halfene arbeidet Ei- ■ 
nar Pedersen best. I løperrekken var 
Nordahl og Dagfinn Nilsen best, sist- 
nevnt var nok lagets beste spiller,! 
sannsynligvis også banens beste.

Finn Karlsen i Pors-buret leverte 
en god kamp, den minimale trening x 
tatt i betraktning. I det indre for
svar ellers var Olaf Skilbred best. Er
ling Olsen leverte igjen en god kamp. 
I løperrekken var venstresiden Ski- 
fjeld—Mikkelsen best, men det var 
tydelig at den skadede «Knabbe» ikke 
kunne ta unødige sjanser. Den unge 
c. f. Tor Berntsen, 20 år, er ytterst 
lovende, spesielt legger en merke til 
hans store fart.

Etter det uavgjorte resultat skulle 
det vært spilt ekstraomganger, men 
klubbene ble enige om å avbryte kam
pen på grunn av det kjølige vær og 
den sene årstid, noe som nok var 
fornuftig under de forhold som rådet. 
Serien kan da ikke bli ferdigspilt før ; 
til våren.

Dommeren, Gundersrud, Brevik, : 
skilte seg fra den vanskelige oppgave 
på en utmerket måte. ■

i 

Finalen i pokalserienJ
Noen ord med Pors’ formnn. •

I 
Formannen i Pors fotballgruppe

Rølland uttaler at han er forbauset 
over at det skal spilles finalekamp ij 
pokalserien. I og med at Grane har 
innbyrdes seir over Pors er Grane' 

vinner av serien etter min mening, 
sier han.

Grane hadde utvilsomt flere sjang- 
sei enn Pors’erne igår, men avslut
ningene var ikke bra. Pors derimot 
l adde flere gode skudd hvor Arnt Nil
sen fikk vist sine ferdigheter.— Om
nes indre forsvar var godt. Av lø
perne var venstresiden Kasnes—Noiv 
dah de beste.

Pors-forsvaret spilte svakere enn 
vanlig, særlig var høyresiden usikker. 
Erling Olsen og Karl Skifjeld var vel 
Pors’ beste igår. Men på grunn av ba
neforholdene finner jeg ingen grunn til 
å g:i mere i detaljer om spillerne og 
lagene.

P. Aas Gundersrud var en bra dom
mer, og han hadde helt herredømme 
over kampen.

Eorgs
— L’00 tilskuere. 
.■ krevende kamp 

ujevn og 
bane. Natt til søndag 

min die enn 13 
sådanne forhold sier det 

aktører hadde en
i f a ballen un- 
pa ballen 

beregne.

Pors
Svar til

I Telemark Arbeiderblad for mandag 
ser jeg at en Granepatriot er ute og 
gråter for at ikke Grane ble kåret som 
Cupmester 1945. Skylden herfor er: 
Storms manglende kjennskap til N. F. 
F.s kampreglement og Pors’s usports- 

| lige protest på kampen mot Storm på 
Bratsberg.

I Pors tapte denne kampen mot Storm 
|med 4 mot 0. «På tross herav», skri- 
iver elsker av rettferdighet, «blir pro- 
,test innlevert». Pors protesterte alle- 
| rede før kampen. Jeg vil da spørre: Er 
; det usportsllg å protestere når en 
!klubb ikke følger N. F. F.s lover?
Lovene er vel satt for at vi skal følge, 
dem og etter disse 5 år i lovløshet I. 
skulle det vel være helt riktig å kom-1 
me tilbake til den tid da lover og reg- 

llement igjen skal respekteres, hvilket 
IPors i dette tilfelle har gjort seg til 
I talsmann for. Å snakke om prøyserånd 
i i dette tilfelle må vel mildest talt siesl 
|å være ytterst malplasert.
I Videre i sitt innlegg kommer han 
I med en «kanon» mot Pors, som han 
I kanskje selv mener vil resultere i mål, | 
I nemlig at Pors i et skriv til Kretssty- 
| ret anmoder om at Grane må erkjen- 
|nes som Cupmester 1945 og videre at 
I dette er pent og riktig gjort, for der- 
l etter å finne at det hele må være et 
I falsum, eller at Pors er i uvitenhet 
I om N. F. F.s lover og kampregle- 
| ment.

2—2
varen.

r - : '-' 6

(/

Skilbred scoret så. Lagene anstrengte 
seg til det ytterste fur å få i ‘ 
let, .men det lykkedes ikke < 
var en kommet like lagt. Etter : 
lene skulde det nå være forlenget c 

va/ letid, mon etter flere 
kuldegraden ellom de t.o lags styrer 

ret fattet man til slutt dens 
rette beslutning;

«Borgostad 11/11—45. Ang. kamp 
(«rane—Pors. Etter at kampen endte 
uavgjort 2—2 etter ordinær tid, ene- 
(ios man om på grum: av det kjølig., 
vær og den sene årstid a avbryte kam
pen. .

For Grane: Olaf Nilsen, Uj. Nordahl, 
kaptein.

For Pors 
kaptein.

P. Aas Gundersrud, dommer.»
Dette betyr at omkampen utsettes til 

varen.
Jmidertid akter Grane u forfølge 

saken til Fotballforbundet. Klubben 
mener at den cr vinner av serien med 
innbyrdes seir over Pors. Den sam
me mening var jo Pors av, mens krets- 
siyret hevder at det må sluttkarnp ti! 
når to lag star likt i points.

Poftafserien
i Srenlsn^ frera-

Ideles uavyior!
por$’Grane 2-2

v > r

/Omkampen
Finalen i krotspokalsericn melon: 

1'ors og Grane på Borgs gicssbane 
jigår hadde samlet 13- 
I Det ble on hard og

l å ch frossen og temmelig 
vanskelig bane. Natt 

'det ikke mindic enn 
| Under 
i selv at de 22 
utakknemlig jobb mod ; 
uer kontroll. Spretten 
rrersagi umulig a

Grane møtte mod sitt f. t. sterkeste 
lag, rnens Pors hadde flere reserver. 
Pors-laget var fra mal og høyre: b’inn 
Karlsen, Ragnar Svendsen, Olav Skil
bred, Sten Knudsen, Sverre Halvorsen, 

■ Erling Olsen, Thor Svenningsen, An
dreas Skilbred, Thor Berntsen, Alf 

! Mikkelsen og Karl Skifjeld.
I Grane åpnet hest, men etter hvert 

l em xogså Pors’ene godt i gang. P.eg- 
ge lag hadde sine scoringssjangser, 
men det ble Grane som først hadde 

'lykken med seg. Pors’ høyre back som- 
let utillatelig med en ball ute ved cen
ter. En Grane-spiiler nappet ballen 
fra ham og fyret av et hardt skudd 
som Finn Karlsen bare halvklartc. 
hvoretter ytr? venstre Kasnes satte 
ballen i nettet. Ikke lenge etter ledet 
Grane 2—0. På ny hadde Finn Karisen 
halvklart ct hardt skudd og 
lot heller ikke denne sjangsen 
seg. Før omgangen var ute 
Thor Bertnsen redusere Granes 
sprang til 2—1 ved et godt plassert 
skudd.

Etter pausen var det atter Grane som 
begynte best og laget hadde herunder 
fiere særs gode tilbud, men disse ble 
lesultatløse. Pors-løperne hadde van
skelig for a komme på skuddhold. Thor 
Berntsens skudd forbi don framstor
mende Grane-keeper hadde fortjent en 
bedre skjebne. Da det gjenstod 13 mi
nutter av kampen, fikk Pois frispark 
på 18-meteren. Erling Olsen la en høy 
ball over «Grane-muren» og Andreas

I ■

1

da kretsens kampreglement 
ikke er helt klart på dette punkt. 
Ledere og kapteiner på de to lag enc-

- ■ i man om 
det kalde været og

. P. Aas
Bj.
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kampen, følgende
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en noen 
cn L-....
«Elsker 
lignende.

Hva som
PORS

Og

hendte etter
—granekam^en 

på Borgestad søndag. .
i klubbhuset."

det kan være av interesse å vite 
hva som virkelig foregikk inne 
i klubbhuset i «de hektiske mi
nutter».

satte bestemt krav om at Grane 
måtte undertegne ellers hadde 
han ikke annet å gjøre enn å 
«tromme» spillerne sammen til 
forlenget spilletid, men da var 
det obligatoriske kvarter (hvile
pausen) allerede forlengst over- 
skrdet, og Pors erne hadde heller 
ikke lengt noe lyst til å fortsette, 
og publikum ventet. Imens fort
satte diskusjonen mann og mann 
i mellom, og i konferanserommet, 
som i dette tilfelle var dusjen, ar
beidet ledere fra begge lag, dom
mer og medlemmer av kretssty- 
ret i febrilsk tempo for å finne 
en løsning på floken. Og endelig 
ble dette

«Fotball-diplomatiske-histori- 
ske» dokument vedtatt av alle 
parter:

Borgestad 11/11 1945.
«Ang. Pors — Grane.
Etter at kampen endte uav

gjort 2—2 etter ordinær tid, ene- 
des man om på grunn av det kjø
lige vær og sene årstid å avbryte 
kampen.

Så er det endelig slutt for iår. 
Pokalserien har aldri vært popu
lær og ble ikke den økonomiske 
suksess som ventet, neppe mer 
enn 500 kroner på hvert delta
gende lag, på 8 kamper for A. , 
klassens vedkommende. Og den ' 
sportslige verdi er mikroskopisk 
sammenlignet med hva den had
de vært ved besøk av fremmede 
lag, f. eks. Ostfold og Oslo.

Og vi skal heller ikke glemme 
rekrutteringen. Det er ytterst få 
spillere fra de lavere lag i klub
bene som har fått høve til å ryk
ke opp og bli prøvet tilstrekkelig 
nettopp fordi de obligatoriske | 
kamper har vært for avgjørende 
til at klubbledelsen har turJet ta 
risken på et tap, og dermed har 
man det gående i samme gate 
som før, med nærsagt alle de 
gamle og i flere tilfelle for gamle 
spillere. 

I

elet ikke blir avgjort på fotballbanen, 
så vi kan la det henstå til avgjørel
sen er .falt.Da jeg leste dette innlegg så kom 
jeg til det resultat at her var det nok , 
hekligst å være anonym, for skulde1 

—i gang få et så skjevt syn på 
sak vil også jeg undertegne med 

av rettferdighet» eller noe

E. Rølland.

sentralt idrettsanlegg 
for Porsgrunn er løsningens

Hver forening kan ikke administrere hvert sitt 
store stadionanlegg. Det vil gå ut over idretts- 
utøvingen. — Kloke ord av formannen i Pors, 
U-l____ T_l I

Spørsmålet om et sentralt idrettsan
legg for Porsgrunn er i dag meget 
brennende. Flere av våre idrettsfore
ninger står uten sportsplass, og andre 
har fått sine ødelagt under krigen. 
Disse foreninger forsøker hver på sin 
kant å løse banesporsmålet, og hvis 
ikke idretten skal stagnere i byen må 
disse spørsmål løses hurtig. Det er 
Pors som i første rekke ble skadeli
dende under krigen ved at tyskerne 
raserte deres utmerkede stadionanlegg 
på Tollncs og bygde brakker på deres 
treningsbane. Denne forening står i 
dag foran store løft for å gjenreise 
sitt tidligere stadion.

Telemark Arbeiderblad har derfor 
henvendt seg til formannen i Pors’s ho
vedforening, herr Halvor Teksten, for 
å uteske ham i spørsmålet om et sen
tralt idrettsanlegg for Porsgrunn.

Han gir tanken sin tilslutning og 
mener at det vil lette de enkelte for
eninger 1 deres arbeid for Idretten. Det 
er dårlig økonomi for hver enkelt klubb 
å administrere hvert sitt store stadion
anlegg, uttalte han. Det kan bli van
skelig å holde hodet over vannet. Det 
kan også virke hemmende for utøvin
gen av idretten og det sportslige ar
beidet, da det økonomiske spørsmål 
lett vil komme i første rekke. En 
dårlig sesong følges gjerne av dår
lig økonomi og foreningen vil da ar
beide tungt. Særlig før en får den nød
vendige støtte til idretten fra stat og 
kommune.

Ved at en går sammen om å bygge 
et stort idrettsanlegg, uttalte hr. Tek
sten videre, vil en få dekket de behov 
og få innfridd de krav en stiller til 
et moderne idrettsanlegg i dag. En 
kan f. eks. ikke med noen av de ba
ner en dispr •’*>*''? i dag påta seg noe- 
en særlig sitne arrangement, for vi 
har ikke tribuner som rommer et til
strekkelig antall publikum. Det lon- 
ner seg ikke alltid å bygge provisor
iske tribuner for en enkelt kamp, det 
vil falle uforholdsmessig dyrt og inn
tekten vil bli atskillig mindre enn øn

Det er selvsagt ikke meningen at 
en bør bygge store tribuner ved et

„BaIkanstemning 
Som kjent ble det atskillig røre 

såvel blant publikum som ledere 
og spillere etter at kampen Gra
ne — Pons på Borgestad gj8t 
søndag endite uavgjort 2—2, og 

Forienget spilletid berammes 
1000 mennesker venter trofas'- 
utenfor klubbhuset. 
den rene 
noen ’’

Straffespark tatt 7 ganger og : 
— reddet.

Et straffespark ble tatt 7 ganger , 
ved en kamp i Skottland forrige lør-l 
do g. i

Kilmarnocks reservelag spilte mot 
sine kolleger i Partick Thistle og bie 
tildelt straffespark og venstre harf 
White ble utsett til eksekutør.

Han skjøt G ganger, men Mac Far-- 
lane, Thistlcs keeper, beveget seg hver 
gang og omspark ble diktert.

Sa kom syvende skudd 
Mac. Farlane reddet!

*

slikt idrettsanlegg at en alltid kan stå 
disponibel til å ta imot f. eks. en fi
nale, men den må kunne dekke beho
vet for alminnelig store arrangement.;

I forbindelse med et slikt anlegg 
kunne cn få løst vanskene for mange •* 
foreninger ved også å anlegge mo
derne løpebaner, tennisbaner, o. 1. i 
forbindelse med fotballbaner.

— Hver forening bør vel ha sin tre- 
ningsbane ?

Ja det blir nesten en selvfølge. Så 
lange avstander som en har her i by
en betinger at det ligger en liten tre
ningsbane i hvert idrettssenter. Pors 
stadion vil bli en ypperlig treningsba
ne for Vestsiden.

Alle større arrangements bør da hol
des på sentralbanen og for dette må 
klubbene avlegge vanlig baneleie som 
sammen med tilskuddet fra kommu
nen går til administrasjon og vedlike
hold av denne.

Såvidt hr. Teksten. Personlig vil vi 
også legge til at en slik løsning av 
saken burde være den mest ideelle for 
alle våre idrettsforeninger. Slik som 
forholdene er i dag, står en i fare for 
at hver enkelt av byens idrettsfore
ninger vil forsøke å løse dette spørs
mål hver på sitt sted og det burde væ
re innlysende at de derved binder seg 
til for store økonomiske oppgaver som 
uvegerlig vil gå ut over idrettsutø
vingen som nevnt av hr. Teksten.

Samarbeidet mellom byens Idretts
foreninger bor komme i stand sna
rest mulig, slik at en i forståelse med 
de kommunale myndigheter kan kom
me fram til en heldig løsning :«v det
te spørsmål.

spiBere
- Yndte uavgjort

spilletid berammes, 
nnesker venter trofast 
n Inne er det
; «Balkanstemning» — 

vil og andre ikke. Hverken 
spillere eller ledere^ emg. 
SendT Omsider utferdiger dom 
mer Gundersrud, etter at parte
ne har erklært at de ikke vil fei- 
digspiile kampen, følgende ei-

«Følgende er vedtatt ang. fi
nalekampen Grane — Pors, som 
endte uavgjort 2-2 i kampen på 
Borgestad etter ordinær tid-

T)pn avgjørene kamp utsettes 
op spHles til våren etter kretssty- 
rets bestemmelse».

i Denne ble undertegnet av Høi
land, Pors og dommeren Gun- 
densrud — men Grane vilde ikke 
undertegne. De hevdet at i og 

| med en undertegnet dette doku
ment bortfalt protestgnunnlaget 
som de mandag skal framføre for 
N. F. F., hvori de vistnok vil hev
de at Grane er kretsmester uten

' kamp mot Pors, i og med at Gra- 
' ne har slått Pors i innbyrdes 
i kamp. Dommer Gundersrud stod 
I mejlom barken og veden og frem

Ad pokalserien 1945.
I «Telemark. Arbeiderblad» for 

mandag ser jeg at en Grane-patriot 
or ute og gråter for at ikke Grane 
|ble karet soni cupmester 1945. Skyl- 
<æn 'herfor er: Storms manglende 
jennskap til N.F.F.s kampreglemcnt

Pors’ usPortsligc protest på kam- 
Pc-n mot Storm på Bratsberg.

ors tapte denne kamp mot Storm 
X- 4 mot 0. «På tross herav» - 
>knver «Elsker av rettferdighet» — 
tr. JJPotest *nnievert. Pors protester- 
SDdrr ^r0 ØV kampcn* J<* vil da 
når cri net.,usports^S' a protestere 
«!■> ?2lubb ikkc røa 10- 
folw demn„e Cr..Vel s?lt Eor at vi skal 
het skuld °? ,ctt.cr disse 5 år i lovløs-

,Vær1 belt "kt‘« “ 
reglement i tl, den tld da Tover og 
ket Pors i Sk?1 re3PGkteres, hvib 
tn talsmann for å gj°rt seg 
*crånd i dette tilån kkc T prøys’. 
talt sies t,lfcdc nia vel mildest 

Videre i X malP>a^rt.
«•ed cn «knnnH innlcRK kommer han 
Unskje selv} n mOt, P°rs’ Som ha” 
nemlig at Pnrl resulttve i mål, 
rct a\ -krotsst^
nes som cunm<.udL ?2ane lna e*kjen- 
(lt‘tte er pent mJæuJ* 45 og vidcre at

a finne at deVhc1^°*’ f°r <lcr" 
^Tsum, eller atPnr^ 1 -C ln.a Værc et 

lover ! C1' 1 uvitenhet om T^til ska in? kamprcglement.
pappens styre LbTC1;k(i at F°tball- 

d- a- til Cet' 4sknv dal<*t den 4.- 
■?.'n Mening oni‘ framkomm meu 
^ining elloV ±;.’;n^_ikkc noen { 

n,rane ^esteXnM S^llng ,om a gi
,iamkom i mi pet- Samme mening 

Vugen etter l uttaTelse til en avi

maIc' ‘lette ULdCr skulde

"R J <in : H vor f? .Sp°rtslig-
«US kk el^nn f " kan ;Lb',kk T11*™ 
aet \‘ k, Skaldc vi < 1 full
parret arranKementkiCUstyret sctLc

fe l4nVl - d^,. ■kunde
V ’kQ avX£ 1 diplomotBOm får sitc 

oK det kan nU\cnua ik'' 
hende ai

N4
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vikt,,; rbllc. Forholdene er jo det 
.;0 av lagene ikke har hatt ba- 

__ dermed har de vanskelig kun
ne skaffe seg den nødvendige trening 
og instruksjon. Enkelte steder som i. 
/dre t Rrnvik ov Herre har de vært

Ski-

lakte.
der- 

wko hl i r 
gdommen.

- >

og medlemmenes iherdige 
Klubben fortjener derfor en 

løsning på de vansker de står 
overfor i dag og en må ha lov å tro 
at det vil lykkes.

il
li

utenom vårt distrikt, så
verre -s ... ..
nå. Årst kane til dette er tildels å fin
ne i de\ store hemsko det har vært 

mod hensyn til baner, og 
materiellet. Banespørsmå- 

selvfølgelig en meget stor 
* •

vært byens stedbarn og noen unnta-I; 
gelse er heller ikke lokalspørsmålet. | 
Det er helt umulig for en forening i 
Vestre Porsgrunn å oppdrive noe lo
kale til møter eller trening.

Idrettsforeningen Pors opprettet en 
tid før krigen et fond for idrettshus 
på Vestsiden, men som rimelig er har 
også arbeidet med dette projekt lig
get nede nå i krigstiden. Telemark 
Arbeiderblad har henvendt’seg til for
mannen i Pors’ hovedforening, Halvor 
Teksten, for forelegger ham dette 
spørsmålet.

— Ja, det er riktig, uttaler han. Vi 
hadde før krigen brøt ut gått i gang 
med arbeidet for å løse dette spou • 
mål i forbindelse med et folkebad på 
Vestsiden. De nødvendige komiteer ble 
nedsatt for å løse de økonomiske 
spørsmål og planene om beliggenhe-•_ 
ten var ferdige. En kart vente at sa-' 
ken nå vil bli reist 1 sin fulle bredde. ,

Hr. Teksten forklarer at det kan bli1 
spørsmål om å ta i bruk den tyske 
ridehallen på Pors’ gamle bane. Skal 
den imidlertid tas i bruk som idretts- 
lokale må den bygges om ganske ve- 

•_ sentlig og til det trengs penger som 
ikke klubben er i stand til å skaffe 
fullt ut ved egne midler. Det vil være 
rimelig at kommunen trer støttende 
til for et slikt tiltak.

Med hensyn til baneanlegget som 
ble ødelagt av tyskerne har Pors bare 
fått en liten, erstatning som så vidt 
jekker utgiftene til klubbhuset og en 
del av gjerdet. Om utsiktene til å ta 
banen i bruk igjen som idrettsplass 
er det ikke godt å sl noe bestemt en
nå, idet det ser ut som banen blir 
berørt av den nye hovedveien som skal 
legges mellom Skien og Porsgrunn. 
Foreningen har imidlertid forlangt 
takst over eiendommen og det vil bli 
gjort en av dagene.

Pors er 1 dag dårlig økonomisk stilt 
etter de svære skadene som er påført 
den under krigen og uten velvillig 
støtte av myndighetene vil det falle 
tungt å få klubben opp igjen på før- 
«nganlvå.
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Klubbene bør 
krefter i løpet

Fotballsesongen i Grenland er nå 
avsluttet for i år og vi har derfor 
vekslet noen ord ined fotballkretsens 
formann, H. Tekste n.

— Hva er Deres inntrykk av Gren- 
landsfotballen?

— Etter det jeg har sett av kamper 
— . 2........... . må jeg dess-
at vi ligger langt nede her 

nå. Årsi kane til dette er tildels å fin- 

for lag 
ikke m./ 
let spill I 

at mang* 
ner og u.

. 1 
•r- W»

|

II I

• .»•- • V •

ffel;
Kv

fe fe ”

«■
•’ ‘' z i fe ■;

< 'V:; ’’

'si*-* ‘ * < 4

Ridetefeo på MOtenbera 
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s©m sp@rtslh<a!]l! ©g f©irsarø= 
Ikate fej V©sSsåd®n?

Pors har planene, men ikkeje nødvendioe
f • I • ii Imidlertid er interessen blant de
KOOOrniSKe midler. aktive medlemmer i Pors et stort ak

tivum og en kan vente seg resultater 
Vestsiden i Porsgrunn’ har i alle år | i tia som kommer. Pors er fra tidli- i 

gcre kjent for sin gode administra
sjon og evne til å lose store økonom
iske spørsmål ved hjelp av sin dyktige 
ledelse " .. ..
strev.
hurtig

.. fikk ja glipp av den påtenkte 
storkampen i høst for kretslagct. Ee 
det noen utsikter tM at vi får don ne
ste år?

— Kretsformennene r Østfold og 
Drammen og Omegn har begge til
budt seg å spille mot oss neste år. 
Det vil nok bli arbeidet videre med 
saken slik at en får virkelige avtaler

Til slutt opplyser kretsformannen 
at instruksjons- og trenersaken vil bli 
viet, bred plass. Forbundet vil sørge 
for at en får både engelske, danske og 
•svenske fotballtrenere i aktivitet i 
Norge neste år og hertil kommer at
skillige norske trenere. Dessuten vil 
forbundets instruksjonsfilm bli senet 
rundt om blant landets klubber.

2600 tilskuere overvar kampen 
mellom Pors og Ørn i Horten i går 
Banen var glatt og sleip å Spille 
på grunn av regnværet. Ørn vant for
tjent men resultatet var for stort. ørn 
spilte med sin i. v. Sigurd Olsen til
bake og det var sjelden Pors’ løper. 
rekke slapp fram til skudd. Etler sin 
3—0 ledelse i 2. omgang spilte han or
dinært, men da Pors scoret ble han 
straks trukket tilbake igjen, ørn har 
et godt lag som spiller hurtig og hardt. 
Særlig høyre back, som heller ville ta 
mannen før ballen.

Pors-lagct hang ikke sammen i i. 
omgang. Indreløperne var ikke med i 
avslutningene så det ble ikke noe 
brodd i angrepene. I 2. omgang hvor 
Pors hadde vel så meget av spillet 
som Ørn spilte 0. Johansen i center, 
Rolf Gunncrød y. høyre, mens Lind- 
slad gikk indre ving. Dette var en stor 
fordel og laget var ikke til å kjenne 
igjen. Einar Gundersen trakk opp det 
ene angrep etter det andre som nær 
hadde gitt scoringer. Alf Mikkelsen 
var igjennom, men spilte ballen for 
langt fra seg og Karl Skifjelds kanon
skudd som keeper fikk slått i tverrlig- 
geren hadde fortjent en bedre skjeb
ne. Lindstads redusering midt i om
gangen var et godt plasert skudd.

I det indre forsvar spilte Erling 
Olsen og Olav Skilbred en ypperlig 
kamp og i halfrekken var Gundersen 
den dominerende spiller og er nå kom
met over sin down-periode. I løper- 
rckken var Lindstad, fulgt av Ski-

- fjeld de beste. De øvrige kom ikke
- opp mot det som de er gode for.
2 Hos ørn spilte Boye-Karlsen, Bre-
- desen og Dørum best.
5 Ørn vant målvalget og tar straks . 
. hånd om spillet, og etter 7. min. er
- Bredesen fremme på en returball fra 
1 keeper og scorer lett. 4 min. senere 
i scorer Dørum på et godt skudd. Flere
- mål ble det ikke i denne omgangen, 
j tross sjanser fra begge sider, og Ørn

kan gå til pause med en fortjent le- ■ 
, deise. I 2. omgang overtar Pors spil- 
1 let, men det er Ørn som scorer på en 

pen headding av y. høyre Lloyd Pet- 
-; tersen. Pors reduserer straks etter ved 

Lindstad og minuttet før slutt øker y. 
venstre Kristoffersen til 4.

Dommeren kom godt fra kampen.
. .ad.

eks. i Brevik og Herre har de 
særlig hardt rammet i så måte, 
ens-klubbene har også vært ille ute. 
Man kan vel trygt si at fotballen er 
kommet inn i en ny gate og at den 
gamle Grenlandsstilen «rm ff'- gav sft 
gode resultatcy. ikk^ ager viser seg 
& være så effektiv mot den fotball som 
i dag presteres fra Oslo-lagene og til
dels Østfold.

— Hva bør gjøres for å få høynet 
nivået?

— Første betingelse er at banefor
holdene bedres og at det blir lettere 
å få tak i materiell. Disse to spørs* 
mål er jo uhyre viktig for fotballa
genes vedkommende. Man trenger jo 
atskillige baller og utstyr til trer.in-‘ 
gen og så må det selvsagt sørges for 
|grundig instruksjon fra begynnelsen; 
lav. Klubbene må. legge større vekt pft1 
I sinc junior- og guttespillere. Det er | 
| jo på disse en skal forsøke å få byg- 
|get opp igjen det hegemoni som Gren- 
lland har hatt i norsk fotball tidligere. 
[For å nå dette resultat må selvfølge- 
I lig trenerspørsmålet vies den største 
| oppmerksomhet. Kretsen er klar over 
| denne sak og vil tre støttende til. Vi 
|har jo i år hatt en meget vellykket 

pkonomisk sesong, ikke minst takke: 
være hykampen og interkretskampen 
mot Vestfold. Vi har trenerfond i kret
sen og styret foreslår at det økes be
traktelig ved å tilføre det nye midler 
av årets overskudd.

— Hvilken vei bør klubbene gå for 
å få slagkraftige lag?

— Personlig mener jeg det ef for
nuftigst å ta noen år nede og så

I heller forsøke å få bygget opp lag 
|med nye friske krefter. Disse må fu 
Iden nødvendige instruksjon i den fox- 
I ball som i dag kreves for å kunne gi\ 
Iresultater. Samtidig vil jeg peke på! 
|&t det er beklagelig at så mange av-.
de gamle rutinerte folk trekker seg’, 
helt tilbake når de legger opp som • 

er jo nettopp disse folk’ 
være de første til å ta i 

fatt med ungdommens opplæring. Gut
tene respekterer dem og liker å se 
dem i virksomhet.

1 — Disse tyske < ridehallcr.> som en 
| finner nærsagt overalt, måtte vel kun
ne brukes til innendørstrening ?

— Fagfolk som har sett på ridehal
lene framholder at det vil bli et meget 
stort økonomisk løft å få satt hallene 
i brukbar stand til den slags øyemed,

grenlands-fotballen 
ligger langt nede

■ ■■ ■fimn ii fi» i i

for å bygge opp lag med nye friske 
sier kretsforin^ H. Teksten.

Hva størrelsen angår vil de nok egne 
seg ypperlig som treningsplasser også 
for andre idretter. Kunde vi få byene 
til å ta seg av spørsmålet om å få reis:, 
sportshaller, vilde jo saken ordne seg 
lettere. 1 Danmark drives det f. eks. 
innendørs fotballtrening med gummi
sko hele vinterhalvåret, men-dette har 
vi ikke lokaler til i Pors;/ un. Hei
er jo forholdene ytterst va’-kelige for 
idrettsfolkene på grunn åv lokalspørs
målet.

— Vi
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dion er tidligere 
92,000 kroner.
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Saken bar vært drøftet men 
ietthverfall ikke truffet noen 
reise herom ennå.

— Er det noen 
De vil gå inn for?
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Thorleif Aasland (ny). Axel Fjeld fra- 
bad seg gjenvalg. Medlemmer av ut
valget: Andreas Skilbred og Axel 
Fjeld. Leder for B- og C-laget og va
ramenn til sportsutvalget: Georg We- 
Ler, Olaf Kristoffersen og Frank Ol
sen.

Juniorutvalg: Rolf Næss, Odvin Kri-1 
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i^å cupkampene før 
eller senere vike

for ligaserie?
Morgenposten har spurt Asbjørn 

Halvorsen om seriekampene ville 
komme i gang igjen nesle år.

— Seriekampene kommer sikkert 
i gang igjeh. Og eller min mening 
bør en bygge videre på dem, slik at 
en også her får et skikket ligasy-1 
stem. Men det har tidligere gjort seg! 
gjeldende en viss treghet. De klubb
ledere som ikke egentlig med en 
gang har fått si ne interesser tilgode
sett, har ikke vært tilbøyelig til å{ 
se stort på spørsmålet, eller så har.' 
de ment at det vi har er det beste, i 
Det kan det nå være tvil om. Elter; 
min mening bør de serier vi nå har 
bygges videre på, sier sekretæren. '

— Del måtte muligens bli elter I 
svensk mønster med 12 lags serie.1 
som gjelder mesterskapet, samt un-| 
dcravdelinger?

— Jeg kunde tenke meg det. Se
rier spilles jo alle andro steder, og 
de - gjelder overalt vedkommende 
lands mesterskap i fotball.

•, . CUP ELLER JAG Å? i
— Men da målte cupen sløyfes?
— Det målte den. for både cup 

og serie går ikke med vår korte se-l 
song. I England spiller en ligaen oml 
mesterskapet og en pokallurnering | 
(cupen) ved siden av, og det gjøri 
en tildels også i Mellom-EuropaJ 
skjønt en egentlig ikke har så goal 
tid til det. Det blir selvsagt et stort I 
apparat, men jeg mener al det mal 
være framtidens løsning ogsa-hor 
Norge, vi får bygge videre pa de se-f 
ricr vi har nå. så vi på loppe» far 
en kvalilelsseric mellom tie 1- )
som <la spiller ute og hjemme. A Isa 
i alt 22 obligatoriske kamper i løpet > 
av sesongen? Del vil si en jevn se- 
son<’ for klubbene, og muligheter foi I 
systenmli.sk trening. Til cn v'“ 
vil utviklingen naturhgsis 
av skikkelige togforbimlels01, som 
kan binde de rorskjellifte ^bort 
ler sammen,.sa at en ikU M pr * ° 
arbeidstiden’ pa. grunn .1' niatchen 
sier Halvorsen til^slutl. ■/-.

gamle bane 
er av byggmestrene Hjalmar 
Hansen og Johs. Tovt.cn ‘ j( 
mann Martin Hansen laksctl 
VC1 25,000 kroner etter P”s,e 
dag. Øcleleggelsene^påjor^

/■-> f- •-

fotballgruf
' MSreftten.

henstille til kretsstyreto ___ _ om a 
skrenke søndagsfotb allen oversendt styret.

al-I av omsyn til familien og den rotte 
anvendelse av hviledagen er del av 
betydning å fa frigitt søndagen, både 
for de aktive idrettsutøvere og for 
publikum.

Alf Mi kkelsc n uttalte ønske 
om å få flest mulig av de lokale 
kamper henlagt til lørdagene. Men 
det er en anke ved det når vi skal m 
og reise og da blir det straks van
skeligere å få det gjennomført.

Krelsformannen, H. Teksten 
opplyste at kretsslyrcl hadde snak
ket om saken. Det som i første rek
ke er det avgjørende her er økono
mien. Vi mener al en bør gå inn og 
forsøke å få gjennomført tanken, 
men det må bli i forbindelse med 
’.å lørdagsfrihet for alle. Landets 
bisper har jo som bekjent tatt sa
ken opp. Spillerne selv ville nok 
også sette pris på at de slapp endel 
søndagskamper. Saken må selvsagt 
diskuteres grundig før det gjøres noe 
vedtak.

Halvdan E11 v e d t fremholdt at 
vi ikke bør stemme over denne sak 
her nå; men la oss heller overlate 
det til styret. Vi er iskkert alle enige 
med Halvorsen.

Einar II a 1 v o r s e n 
generalforsamlingen tok stilling 
forslaget.

Kristen Bart h 
til styret å ta saken opp.

Forsamlingen sluttet seg hertil.

Pors har hatt cn bra sesong’ i ur. 
A-laget lievdet. seg- godt i kretsens po- 
kalseric og tok også Snøggs pokal. 
Klubben har drevet med fotball i to år 
under krigsårene. Pors A-lag har i år 
hatt 24 kamper, hvorav 13 er vunnet, 
5 uavgjort og G tapt. Thor Berntsen 
og Karl Skifjcld or toppseorere med ■ 
1U rnål hver. Juniorlaget hav hatt cn 
meget god sesong med bare ett tap 
på 15 kamper. ' ' •

Det ble vedtatt at formannen 5 
sportsutvalget «kal fungere som opp
mann og delta i styremøtene.

VALG.‘
Formannen E. Rølland nektet å 

motta gjenvalg. Som ny valtges Kpr-? 
Beckstrøm. Styremedlemmer: E. Høi
land, Trygve Thbrstenscn (ny), Rolf 
Asøal (ny) og dørgen Kleven. Henry 
Ilahn og Olav Skilbred frabad 
gjenvalg. Varamenn: Leif Nilsen ' og 
Henry Hahn. Opmann i sportsuvalget
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Kåre Beckstrom.
Den nyvalgte formann i Pors fot-

', Kåre Beckstrom uttaler til 
trenerspørsmålet må løses på 

eller annen måte. Det har vært 
at vi .skulde ha Sten Moe so.it 

med Gimsøy og Storm.
det er 
avgjør | 

• • 

spesiell oppgive
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EN HENSTILLING FKA PORS
Pors fotballgruppes generalforsam- 

ling behandlet et framlegg om å hen
stille til kretsstyret såvidt mulig ikke; 
å henlegge obligatoriske fotballkam
per til sondager. Saken ble diskutert- 
og forslaget fikk alminnelig tilslutning 
hos forsamlingen, men man ville over
late til styret å treffe den endelige 
avgjorde. ' 2"

--------------------

T'réHerspørsis å? et 
løses.

Pors rotbpdlspTippes for
mann Kåre j Sec i st rom.
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er uttalt i pressen 
Mitt ønske cr at Pors 

vise seg i sia 
snarest mulig.
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vil søke å fa i stand arran- 
gode lag i Porsgrunn 

å tilføre distriktet nye impulser 
fra det beste som kan faes i norsk 
fotball. Videre vii vi søke å komme 
godt i gang med innendørstreningen 
for at lagene kan være i best mulig 
slag fra våren av. Til våre medlems
møter i vintersesongen vil jeg søke 
å få flere autoriteter til å holde teo
retiske foredrag for våre spillere. Jeg 
mener at delte i høy grad cr påkre
vet. Spilleregler etc. er noe alle Grcn- 
landslag trenger a få redegjørelse om. 

_  Har De noen spesielle onsKCr, 
— Jeg slutter meg helt til det som 

om vårt stadion, 
stadion atter 

gamle skikkelse 
sier Beckstrøm

da pors fotballgruppes gener;., 
forfine i 
qalvorscn følgende forslag.

'«Pors fotballgruppes generalfor
samling henstiller til kretsstyret så
vidt mulig, ikke å henlegge obliga
torisk kamper til søndagene.»

— Vi ser hvorledes idretten har 
befestet sin stilling, selv blant 
befolkningslag som tidligere har vist 
liten forståelse av idrettens betyd
ning, sa forslagssillercn blant annet. 
Store kristelige dagblad og ukeblad 
går inn for idretten i tekst og bille
der og bidrar til å gjøre idretten po
pulær blant kristenfolket. Samtidig 
ser vi også al kristendommen har 
befestet sin stilling blant alle be
folkningslag. Også blant idrettsung- 
dommen er del cn stor del som reg
ner seg som bekjennende kristne, til 
og med på landslaget i fotball, og det 
kristne grunnsyn er vel anerkjent 
av ethvert tenkende menneske.

Videre ser vi hvorledes krislen- 
folkct gjør seg nier gjeldende enn 
for i offentlig styr og stell, både i 
konnhuneslyrene og på stortinget. 
Ogsa idrettsfolket vil bli avhengig 
ay dem. \i må prøve å utjevne me
ningsforskjell og»vi bør i alle tilfelle 
n,ACi|fOrS,,;,else- Derfor håPer jeg 

edlemmene vedtar cn slik hcnstil- 
hallén ?Ulen VCl jeg at sØn<lagsfol- 
dtim - T i1 Pro,)lem for mange av 
vilie t dC‘ ikkc skorle SO<>

s H,rptlsforeningenc. Både 

^°fs fotballgruppe.
Poi ™ 

"«XSYK0 koldt Sin Kenc- 

t ^ledelse av lauranten JKår un- 
, lanø. av 10r»nannen Eivind Røl 

• | bHdt minnetalp over
K alvorsen, AimGH\v yiJacnbsen’ Kan 
&8en’ «om Jar v!*1, °R Leif Th01'-

'Ken. nan i ‘-ndret bort under *^tc fred over (Icreg
. Ice/J; forening ki„

’’ nazhnyndilhnfbekje«t opp- 

.. fKjen. Vi L ft.° føv at Pors' kom- 
kinmer bancr’ men 1^ ødelaRt bcR- 
!-^l i in vårc med- 
Kkai i. k Pors -lar s:°’-

vt-08 K,"w->

JuBihio i [
I anledning konstituering av Tele

mark Idrettskrets skal det holdes 
kretsting 1 Porsgrunn søndag den 9.1. 
desember. Det rnoter ca. 100 represen-y

' tanter fra lag og særkretser i Tel<_.-- 
mark. j j >

I don forbindelse foreslo ordfører
)

P. Johansen at Representantsalen og.\ 
teatersalen i Rådhuset stilles til gra-l 
tis disposisjon for Kretstinget og at 
Porsgrunns kommune innbyr Kretstin- ■ 
gets representanter til spiseaften søn
dag 9. desember. .-y

Forslaget ble vedtatt. /' •' 7 -
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REGNSKAPET.
Regnskapet som viste et overskudd 

på kr. 4717.74, ble gitt decharge.
Kretsstyrets forslag om å overføre 

til kretsens trenorfond 2063.63, såle
des at dette ble øket til 3000 kroner, 
ble enstemmig vedtatt.

Klubbenes medlemsavgift til kret
sen ble fastsatt til 10 øre pr. person.

( 1

e for spille- 
representasjons-

I

Trenei’» og ma

j
I .

POKAL- 
OVERREKKELSE.

For m a n n e n foretok så utdelin
gen av sølv-pokaler med kretsens ini
tialer til serievinnerne: Kl. B. Gims
øy, klasse C. Start 1925, Brevik. Han 
holdt en anslående tale for de to klub
ber som var gått ubeseiret gjennom 
serien og gratulerte disse med resul
tatet.
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Grenland fotballkrets
_________ 1 —1 "" -

Halvor T©kst@ra, Pors, gjenvalg! fål formann.

' teriell-.
spørsriiålet for
fotballklubbene.

På Grenland fot!:)a.I1I‘!'!.l.5nafv.oi-j
lag redegjorde AsbjØ- ; ■' ’■
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bry le idretlsstrcikpn?
Tiltalte: Nei, det som skjed

de var delte- Jeg hørte at tyskerne 
ville bruke Pors bane til ridebane. 
Det ville være å ødelegge banen helt 
og så mente jeg al en kanskje kunne 
beholde banen om det ble sparket 
litt der. Jeg fikk helt negativt svar av 
Teksten. Jeg prøve også å få Realf 
Ording Helgesen og Urædd interes
sert, men hell^p ikke de vi Up gjøre 

| noe. : ... - - fø

Etter at styrets beretning var re
ferert framkom en del bemerkninger.

Olaf Nilsen, Grane, anket over 
beretningens omtale av den uavgjorte 
A-finale Grane—Pors, hvor det het at 
da det allerede var lidd så langt på 
året (11. november) ble det oppnådd 
enighet om å utsette omkampen til 
våren neste år. Vi ble kun enige om 
å avbryte kampen, da vi forfølger sa
ken videre.

Videre ble det av et par represen
tanter påtalt at en hadde glemt å ta 
med Tollnes Ballklubbs nye gressbane 
under omtalen av klubbenes spilleba- 
ner og at resultatene av årets cupse- 
rie ikke var med i beretningen.

Thor L ø b e r g, Gimsøy, beklaget 
seg over at samarbeidet mellom klub
bene hadde vært dårlig. Han pekte 
særlig på A-klubbene, Borg, Odd, 
Storm -og Urædds nektelse av å delta 
i serien på grunn av felleskassen. Ta
leren framsatte et forslag om at krets- 
tinget vil på det skarpeste påtale dis- 
se kluhbers opptreden ved pokalserien 
1945.

W a h 1 s t r ø m, 
Løberg.

Wessel toft, Odd, henstillet til 
formannen å bekrefte overfor tinget 
at man var blitt enige om en ordning 
som var til kretsstyrets tilfredsstil
lelse.

Asbjørn II a 1 v o r s e n: Det er 
gjort feil .fra alle sider så vidt jeg 
kan forstå. Det var jo ganske bra at 
cn ble enige og fikk klubbene med til 
slutt. Jeg synes kritikken bjør gjøres 
litt mindre hård. .

O. N i 1 s o n, Grane, støttet Løbergs 
kritikk. Finalen måtte jo på grunn av 
klubbenes opptreden utsettes til sen
høstes og her fikk vi 4 mann på syke- 
listen på. grunn av baneforholdene.

Asbjørn Halvorsen: I og med 
at Grane har stillet til finalekamp 
har de godkjent kampen. Det var en 
dommerfeil som ble begått ved å 
bryte finalen.

Wesseltoft henstillet til Løberg 
å trekke forslaget tilbake. Forsamlin-

en, Stathelle, støttet

Forslaget falt med 21 mot 42 stem
mer.

Kretsstyrets forslag om at det inn
stiftes en kretslagsmedalj 
’.e på kretsens første 7 
las blø etter en del debatt trukkcttil. 
bake.

Det ble vedtatt å ovelate til krets-

INGEN ENDRING I 
LOVENE.

Grane foreslo at kretstinget velger 
en 3 manns komite til å utta kretsla- 
get. For de lavere lag oppnevnes det 
r-n særlig komite. Uttagningen av la
gene er endelige.

Forslaget fikk 44 stemmer, mens 
21 var mot. Da det kreves 3/L fler
tall for lovendring blir det således 
fortsatt kretsstyrets sak å oppnevno 
uttagningskomiteene.

Start 1925 foreslo at kretsstyret ut
vides fra 5 til 7 medlemmer.

Kretsstyret hadde enstemmig uttalt 
seg mot utvidelsen.

O. Gundersen, Start, framholdt 
at bakgrunnen for forslaget var den 
store utvidelsen av klubber i det si
ste år og at det var alt for lite kon
takt med klubbene i de ytre distrik- 
ter.

K. G u n d e r s 
Starts forslag.

x/) 1 PORS SKVLEE RRYTE 
1DRETTSSTRELh E V».

.i Kontrollør Halvor Teksten 
forklarte seg orn da tyskerne rekvi
rerte banen til Pors. Geyer var 2. 
suppleant til hovedstyret og det var 
naturlig å benytte seg av ham som 
tolk ved forhandlingene. Han ble 
•kke bedt om å opptre som forhand
ler. Pors fikk bare 4000 kroner i 
crstalning, mens de burde hall 25,000 
kroner, Geyer hadde gjort sill beste 
og det var ikke noe å si på ham.’ 
Men tyskerne var sledige og uvillige | 
og porserne på sin side var misfor-, 
nøyel med å avstå banen. Tyskerne1 
var særlig irrileri over Einar Wierud 
og Halvor Teksten. |

V i l n e t fortsetter: Geyer slo 
engang på al vi burde få i gang Pors 
Nå hadde vi anledning lil å gjøre 
Pors stor og sterk, en av de sterkeste 
i landet. Geyer kalte meg ned på 
kontoret til seg og begynte å snakke 
om dette. Da kom Sigurd Keim inn.

' Det virket mistenkelig på meg og 
jeg var straks på vakt.

Dommeren til tiltalte:

Idreltstinget i Psrsgrann.
Til det konstituerende idrettsting i 

Porsgrunn er blant andre fylkesman
nen innbudt, videre stortingsmennene 
i byvalgkretsen, ordføreren og råd-1 
mannen i Porsgrunn. I

Før den høytidelige åpning av tin-1 
get skai den offisielle oppløsning av I 
Telemark Distriktslag for Idrett og 
Telemark A. I. K. foregå. Som kjent 
har Porsgrunn kommune stilt Teater
salen og Representantskapssalen til di
sposisjon for tinget. Åpningen vil fin
ne sted i Teatersalen. Deretter vil re
presentantene samles i representant
skapssalen hvor konstituering og saks
behandlinger vil finne sted.

Om kvelden er representanter og ' 
gjester innbudt av Porsgrunn kom-. 
mune til en spiseaften. ' |

V

1; . De tall initiativet lil al Pors skulle 
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— Neste ting 
lagt til Brevik.

Grenland fotballkrets holdt sitt 
høstting i Skien lørdag under ledelse 
av formannen H. Tekste n.

Det var frammøtt 61 representan
ter fra 21 lag, mens Eidanger I.L. og 
Osebakken sportsklubb ikke var repre
sentert.

Til decisorer valtges Per Bryhne, 
Urædd, og Werner Lillefjære, Storm.

Fotballforbundets sekretær Asbjørn 
Halvorsen framholdt bl. a. at 
han var overbevist om åt sammen 
slutningen med de tidligere A.I.F.- 
klubber vilde være til stor fordel, ikke 
bare for Grenland, men for hele lan
det. Grenland har jo til sine tider re
presentert det aller beste i fotball og 
rent administrativt sett har det alltid 
hørt til de beste.

Ærlig talt synes jeg nå de sports- 
l:ge resultater her borte ikke holder 
mål, mpn jeg ser framover til den dag 
da Grenland atter kan stille klubber 
nå høyde med toppklubber ellers i 
landet. Jeg vet ikke om idrettsfolk 
som er mere glad i sin idrett enn nett
opp fotballfolket.

DEBATTEN OM BERET
NINGEN.

I I
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Henry Johnnsen, Her>-P , 
gjenvalg av formannen. ’ foreslo

Det. framkom ingen andre f 
Halvor Teksten, Pors, ble 

r.ied 53 stemmer.
. Viseformannen Mathias ’ 

gjenvalgt med 38 stemmer? E 
berg, Gnnsøy, hadde 26. . h 
-Styremedlemmer: Reidar 

Gjerpen I.F., 48 stemmer, Hal- 
sen, Start, 44, og Einar ~ 
Borg, 28. Nærmest kom Thor I 
Gimsøy, 23, Valter Larsen g’ 
u Per Bryhne, Urædd, 8: 
triksen, Odd 7, Henry Hansen, K g F 
Og Harald Hansen, Grane 6 k.r > 
uten var det en <hl spredte

Varamenn: Sigurd Kristiansen Ski’ 
dar, 51, Henry Hansen, K.SK 
og Erling Ellefsen, Sundjordet '

Revisorene E. Færøyig, Skotfossl 02 
Sigvaldsen, Storm, ble gj..... . ■ *

Banefondskomiteen: H.
Pors, A. Wesseltoft, Odd, 
Barth. Pors.

Dommerkomiteen ble det overlatt, lu 
styret å oppnevne.'

NESTE TING TIL BREVIK.
Neste ting ble enstemmig hcnlaet 

lil Brevik. Det er forøvrig første* 
gång i historien at tinget er henla^ 
lil de ytre distrikter.

NYE KLUBBER.
Fra Fotballforbundet var det inn

løpet melding om at Stathelle Idretts
lag v.v opptatt. I

Den tidligere A.I.F.-klubb Mæla ei 
nå gått inn i den sammensluttedc Gjer
pen I.F.

Fossum Idrettsforening og Gulset 
Ballklubb ble enstemmig- opptatt i 
kretsen.

KRETSLAGETS KAMPER. ■
Kretsstyret har som. bekjent hatt 

følere ute om kretslagskamper mot 
Østfolc) og Drammen. Det er ogsa 
konferert mod Gøteborgs Fotballfor
bund, men for alle disses vedkommen- ■ 
iie utstår spørsmålet til neste år.

Berdon R ohde, Odd, henstillet til. 
kretsstyret å legge minst mulig be
slag på klubbenes spillere til krets
lagskamper av hensyn til private ar- 
rangements. I
' Etter de tradisjonelle takketaler 

ble tingef hevet etter 4 timers for
handlinger. 

_ / 

Viseformannen Mathias Nilsen, Ski- 
som f. t. er alvorlig 

et magetilfelle,' var 
delta i forhandlinge'-

' i kan umulig kjenne alle sakens de
taljer, og før kan de heller ikke be
dømme om klubbene hadde noe å fa
re med;

Løberg framholdt at detaljene 
kjennes og dette or vel det rette ste
det å komme med kritikken..

W. Lillefjære, Storm: Alle 
klubber trenger penger og dette gjel
der ikke minst A-klubbene på grunn 
av den forfatning banene var i.

H. Johansen, Herre, syntes Lø- 
bergs forslag var krast. Han bad ‘Om 
en kort orientering fra kretsstyrets 
side.

Wesseltoft foreslo at Løbergs 
forslag ikke tas under behandling før 
sakens dokumenter er framlagt for 
tinget, eller ett av dette nedsatt ut
valg har gransket saken.

Wesseltofts forslag ble 
med 40 mot 18 stemmer, -og deretter 
ble Løbergs forslag vedtatt med 39 
mot 16 stemmer. Skiens Ballklubb del
tok ikke i den siste avstemningen.

Beretningen ble deretter vedtatt.

Henry Hansen,

Revisorene E. Færøyi
gjenvalgt.

Teksten, 
og Kr.

°.rslag.
gjenvalga

Ni|sen ble 
-æ Lø.

Eriksen, 
on Han- 

^redrikséi),

Skot-fr 
Willi
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?t langt bedre ord, da der I ble Kristen Barth og Thorbjørn Kri-

Sverre

Sverre Løberg:

Igår
l

fx.

Tele-

4

detssammenslutningen,

»

og Albert Ander-

I

I

I »

i arene,
er

I

I

I

l
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Sverre
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teller 1500 
tilsluttet

da 
da

'elset pekte også på dette 
. Gutten kunde ikke kom- 
representant før han var 

låttc betale kontingent fra

I
I

1

I.

j en liten plaskedam, ski- og akebakker 
for barn samt plass til et framtidig 
idrettshus. Navnet er Vestsia idretts
plass. </ ,

-5. til 7.—12— 
godkjent. Pcn-

'.ges som representant for
;tedet for fylte 18 år.
Bdtatt.
slaget ble deretter ved-

i 
I

r
!. i
. •

1 !

I I
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fj Thorbjørn Kristiansen.

I

ilar. sa uer. pnr_iKKc lett a lå

LI.L. vil foreslå at kret- 
forslag på Idrettstinget 
et bør overgå til en fel- 
sjonsordning. Med den 
nå gjelder, har enkelte 
r» *P/v vri r»l »• C M A-

NY IDRETTSPLASS I PORSGRUNN
Etter forslag fra Pors vil der an

tagelig bli opparbeidet en idrettspark 
på «Tjenna», Vestre Porsgrunn, for 
fotball uten gjerde rundt, tennisbaner, 
håndballbane, Leikeplass for barn og

:ommer til et forslag fra 
.K., om at idrettskretsen 

om barne- og ungdoms-

seg

5 • gjelder : bl.' . a.
igcn' av A.I.F.-khibbe-

Sl0rlings"‘0’H!

f • ■ ’ " 3 ...e mr neste fotballseson  

to til de lag som ble sj|tt ut før før
ste ordinære runde.

.Sigurd 0 k s u in, Sundjordet, fore
spurte oni' hvordan det ble med kva- 
lifikasjonskampene for B- -og C-klubbe- 
né.

•Halvorsen: Det blir ingen an- 
i ledning til opprykning før i 1948.

il jmidlprtid bli lag til 
ilder døt å få. kvalifi- 
le på sportslig basis, 
■ig (1946) vil medgå 
camper' for ligaen som 
Ise liøfjten 19-17.
ie- (eller liga-) seson- 
• høst .‘og vår er det 
overtatt etter engelsk 
and spilles imidlertid 
icle vinterhalvåret og- 
oss har en lang pau- 
og vår-kampene. Det 

.Ire å-ha serien på cn 
g, meir hvorfor vi ik- 
oss, er på grunn av.

, som jo er meget 
bra • inntekter. Vide- 

! et ut at det ikke jjår 
per om' høsten, både 
m. Denne'ordning blir 
vi finner det riktige 
■rie-k'ampenc som vi I

;jrettstinget i Pors g r u n n 
Idrettshøyskole» hør Sigge på Rjukan. 
—------ .7

i kretsen.

Formannen rettet til slutt en 
7. J i medarbeidere og 

Iidrettsfolk for det gode samarbeide, 
|og uttrykte sine gode ønsker for 
J idrettens fortsatte framgang til beste
■ for folkehelsen i Telemark.
! Nesle taler var kretsformannen i 
|A. I. K. (Arbeidernes Idrettskrets), 
{Thorbjørn Kristiansen. Han 
|ua cn redegjørelse, for A. I. K.s ar- 
Ibeid med sammenslutningen, dets
■ arbeide under krigen m. v. Det fram- 
i gikk at Arbeidernes Idrettsforbund i 
| Telemark teller 1500 medlemmer, 
U som nå blir tilsluttet Telemarks
■ Idrettskrets.
r Taleren leste brev-vekslingen 
1 med NS-myndigbetene, og del fram- 
| eikk al A. 1. K. hadde tatt klar av- 
i i stand fra NS-nivndighclenes inn- 
|j blanding og overgrep.
K Gustav Olsen gav en redegjø- 
IIreise oni «kampen på idretlsfrontcn» 

: Elle1r1 5 «rs ufrivillig pause,
■ ? i°d. I,”?.n1kkir til å fremme de 

- idielstiltak man hadde hall før kri-
I nrhphi Var Særlig Sledel‘S a se 

| aibeidernes representanter. En 
I ventet seg meget av delte samar-

fra Rjukan A.I.L.
Ilet så disse forslag fra ’

Asbjørn Halvorsen uttaler 
t

å la Grenlands Norgés-serie-klubber -f- 
cic A.I.F.-lag* som sportslig sett hører 

de hjcmme.der, spille om de 7 ledige plas- •
ser i. dette distrikt. De andre lag ryk- 
her i tilfelle ned i 2. divisjon.

Et ailnet alternativ er å la A.I.F.- 
klubbenc innbyrdes kjempe om even
tuelle plasser i serien..

De alternativer som har vært drøf- 
. , og sine 

men vi vil gjerne ha det 
beste. Helt rettferdig kan det iniitt-

«

Forholdene or forøvrig helt forskjel
lig i de '8 distrikter s-om serien omfat
te)*.

For neste sesongs vedkommende vil 
det bli spilt avgjørende kvalifiserings
kamper for ligaen dom startes høsten 
1947 og avsluttes våren 1948. Derved 
blir vårsesongen 1947 ledig og da blir 
det utskrevet • cp beskjeftigelsesserie 
Det er {bestemt at årets serier ikke 
skal dahiie noensomhelst grunnlag for 
ligaen ila . alt bar vært basert på så 

' løs måté. 1
Kr. Éartb, Pors, bad om cn ori- 

cntérin.| for neste års cupkamper. 
Skal dJt holdes kvalifiseringsrunder 
og de tre. første ordinære runder på 
vårparten ?

H a 1 v o r s e n: Ja, det er meningen, 
økonomisk sett er det ikke så bra. 
Vanligvis. pleier vi å tape ca. 10,000 
kroner på kvalifiseringsrundene, men 

 i år har vi for første gang overskudd, 
nndeiti* 8 distrikter. | Dpt vil derfor også bli delt ut utb.rt- 
;iver å velge mellom’, 
•alifiseringen for den 
dotte • distrikt som 
er'også Øvre Telc- 

hed?Ved starten var 
ag fra Grenland, 6 
fra. Øvre Telemark; 
■'kan det bli tale om

Barth, Pors, ble formann
•se fylkesgrensene. Videre at .sær lor- 
hundene måtte beslå’. Del ble cljcrs 
for megel å stelle med. Organisasjo
nen ville ellers bli for stor. Sær- 
krelsene må videre dannes så de har 
en naturlig grense elter idretten som 
drives. Masse-idrcllcn må fram. Det 
er den vi må ta oss av. Det vttr et 
nar ling som en videre særlig matte 
ia seg av. Det ene var barne- og 
skoleidrctlen. Her måtte del drives 
riktig instruksjon. Så var det den 
store mengde ungdom som var ie.r- 
dig med skolen i og med folkesko
len. Den har lell for å havne utenom 
idrellsinstilusjonen, nettopp i de år 
dens fvsiske utvikling trengte det 
best. Her hadde idrettsforeningene 
en stor oppgave med å samle denne 
ungdommen. Videre var det be
driftsidretten og bcdriflshygiene. 
Til slutt sa generalen at elter det 
han hittil hadde sett, var det ikke 
bare blit en idrettssammenslutning, 
men en idreltssanimcnsmclling.

Deretter var det musikkunder- 
holdning av Åhlins ensemble.

Stortingsmann Sverre L ø b c r g 
pekte deretter i en tale på al del ikke 
var før i 1938 at de forskjellige kom
muner forstod at de målte støtte 
idretten. Nå målte del nye tinget ta 
opp forskjellige spørsmål og her var 
det særlig el spørsmål som Telemark 
burde være interessert i. Del var 
spørsmålet: I d r e l L s h ø y s k o- 
l;e n. Den burde ligge ved Rjukan. 
Telemark må holde sin interesser 
fram her.

General Helsel takkel inlerim- 
slyret for del festlige innslag som 
musikken var i programmet. Her 
kom han inn på en av sine kjepp
hester: Idretten måtte også oppdra 
gutta kulturelt. La det komme inn 
sinå innslag av kultur i idrettsarbei
det. Vi må oppdra ungdommen ikke 
b'are fysisk, men også psykisk.

Izovenc.
Kretstinjret fortsatte etter spise- 

__ pausen med å velge to mann til å un- 
; Tingels medlemmer gilck deretter dertegne protokollen. Valgt ble Jacob 

Brynildsen, Urædd, og Albert Ander
son, K. S. K.

Man behandlet deretter utkast Dl 
.lover for kretsen. Blakstad, Ulefoss, 
foreslo et tillegg til § 3: Det utarbei
des plan for .minimumskrav til bevil
gende kommunale myndigheter.

ig for idretten man tilsik- stiansen. Varamenn Gustav Olsen og 
| Thor Vassbotten.

I idrettsmerkeutvalget ble 
Sundal, Urædd, formann.

Kvinneidrettens utvalg ble: Ambjørg 
Grønnerød, Odd, frk. Moe, Porsgrunn, 
fru Ingebjørg Brekke, Porsgrunn, og 
Evelyn Nymoen, Notodden. Supplean-1 
ter Ingrid Andersen, Solum, og Syn-1 
røve Thorsen, Brevik. /

Til slutt var det takketaler. Igår 
s e n opptok Helsets ut- kveld var tinget Porsgrunn kommunes I 

ride alderen og foreslo at gjester ved en vellykket middag i 
I Folkerestauranten. • I

Sundsåscn. Eidanger og Jac. Lund- 
Tangen, Langesund.

Inlcriinstyrels formann, Gustav 
O I s e n, gav deretter en kort over
sikt over arbeidet i inlcrimstyrcl, 
anlall tilsluttede, lag m. v. Han rede
gjorde videre for beslagleggelsen hos 
NS-myndigheicr, tilbakeerobrede ef
fekter og materiell iu. m. Av lands- 
sviksaker hadde man hall en stor 
og el par mindre saker. Holdningen J 
i kretsen hadde således vært god. 
Han ønsket videre representantene 
fra Ausl-Agder velkommen i kretsen. 
Del gjaldt Kragerø, Nissedal. Dran
gedal m. v. Grensene blir nå Tele
mark fylkesgrenser.

«Sperrede» N.S.-konti.
Regnskapet fra 9- 

1945 ble opplest og godkjent. Pen- 
gene som var igjen citer NS-styrct 
kunne en ikke bruke foreløbig. En 
hadde derfor måltet skyte til pen
ger fra privat hold. Et forskudd fra 
forbundet, stor kr. 300 var gått ined 
til mølet 30. september 1945.

General Helsel redegjorde for 
de «sperrede NS-konli». Sperringen 
var foretatt ellcr henstillet fra 
Idrettsforbundet. Del var nemlig slik 
at foreninger som visle dårlig liold- 
ning ble forfordelt av NS-myndighe- 
ler. Vi må derfor nå sikre oss cn 
rettferdig ordning før sperringen 
oppheves. Men ett kan vi være opp
merksom på, pengene yil bli brukt i 
vedkommende krets. Vi venter også 
tilfredsstillende stalsbidrag.

Etler delte innlegg ble det beslut
tet al kretsens navn skulle være 
T e 1 e m a r k 1 drei l s k r e t s.

Tinget tok deretter en times mid- 
dagspause.

fotballspillerne
våre har begynt innendprstreninga i 
Folkeskolens gymnastikksal hver ons
dag og fredag. Det trenes samme dag 

som bokserne.
Lokalvanskelighetene gjør at tre- 

1 ningskvellene blir så tett innpå hver
andre. Nar skal det forresten gå opp 
for rette vedkommende at gymna
stikksalene er beregnet på gymna
stikk og idrett og ikke på sang og mu

sikk ?

fristen
IX-l koi>slillll'ueycC holdVi^Pors- 
å»r '7c)"el gjul‘11 sai<'l>nSc1' av

V,S S1?J for I>ØylideliS 
jisinklsl^

OOP11. r!insivrt’ls formann. Gusla\ ^'inlerinst? tH foi.nianncn i
Distrddslag for Idrett. Bre- 

Tik»1, ,lkrii-se n. Denne opplyste 
70 n;»’ ^el i år hadde kunnet 
lil.dÆjrs ji-bileuin. Del var ned- 
pLiiles dem som var fall i kam- 
h‘ fedrelandet i disse ar. bor- 
pingen påhørte minnetalen sla- 
|CD,Brcdo Henriksen leste sa årsincl- 
Llinecnc fpr Distriktslaget fra 193.) 
I|j| 4945. Del framgikk herav al ai - 
Ibeidet for samlingen av idretten va.r 

‘ j I viet cn bred plass.
J Hcgnskap mod videre ble god- 

ikicnl. Forslaget om oppløsningen av 
j|Distriktslaget ble så enstemmig ved- 
1| tatt.

I 

jlakk til alle sine.

særlig gl edel i
representanter.

beide. mC‘SCl aV (Icllc
Fylkesmann B e r g s v i k begvn-

Æi vci^kkrT 01 «i!n,,Ilclt ordtak: is,s
Og Gcstann V; .. [or angivere 
i "ireneX °PP
vi makter iv.i ? (c n]estc av del 
som må ta fan p ungdommen nå 
sHe i stat- o ’i./'ng(,o,n,ncn niå la 
bIc hrevd sioro kf },*Ununesl-vrp- 
under krigen M-?nnC <Br un«dommen 
rt‘ «v diSe v,r rRC °,frrcUivet. Fle-
har ikke deres Li-13» rek‘,nnrk* Jeg

, enei‘.ukjenle:‘vi hkkm’,iMc,1-kjcnle 
!re? innsats, og vi ]k,C1 deln for (,e" 
•minnet deres. yscr frcd ovi‘r

Grdfører J. p r „ .
«ri,nn, pekte nd ...0 , a 11 s c »* Dors- 

' ?*vc*n i gjenreisnopp-
Va «nigilommcm lnn^ar,>mdel hvilte

. som kommer, samli U nia 1 de ’,r —...................
i’ liiigct1 vJu. l’an Pnskd °‘lds firupper ble rep:"

«ttråw? i i"»-;

til rt.^.stå sanL/J enige i
Kikk han 
milt for
rige de

Hva § 6, punkt 7, angikk, meddelte pOt, 
general Hclseth at dette trengte en 
icalitctsbchandling. Her måtte en be 
stemme seg for det store eller lille 
si yre.

Gustav Olsen pekte pa at inte- 
rimstyret hadde anbefalt valgt et 
styre på 5 medlemmer. Dette ble cn 
stemmig vedtatt.

Som videre tillegg til § 6 foreslo 
Helge Kjær at det kom med at kret
sen hjalp til a gi de nødvendige in
struksjoner for administrasjon m. v. 
vedr, start av nye lag.

Dette ble vedtatt.
Til § 10 foreslo Brcdo H e n r i ks e n 

at uttrykket skole-idrett utgikk og al 
det het barne- og ungdomsidrett iste- 
det.

Delte ble vedtatt.
For loven ble salt uuder endelig vo

tering foreslo general Heiset at en 
senere forandret navnet til idretis- 

’vr ‘ •■'Ircttskruts. 'Det

Ved en 
pa at|og 37 for at uoa skulle lia nier 

enn 3 representanter på tinget.
Da resultatet ville bevirke al Odds 

representanter ikke kunne .slemme, 
ble det eller forslag Kv.iv*u; Ilvi-i 
fn!i.v/d5.1 5?1 fujlmaktkoinile. Denne,

mg i^sakcn. Medlemmer
iiuuJ’11 ?? ‘̂'‘kstad, foruten

I>u.kIuv«<is 7? «7['“nkter ,.>iVniKe oni J 11,1

u»'- Yi fum v

fotballkrets’ ting løy- 
h*n II å 1 v o r s e n en 

serieplanene for 
nger.
dets styre har i flere 
spørsmålet, om kvalifi- 
n-iekainpenc, men ennå 
• Avgjørelsen vil anta- 
; i februar måned. De 
•kamper i 1939 vil bli tet, hår? både sine. fordeler 

på urawbadks,

lertid’ aldri bli.

Barth

valglcs

gang.
votering stemte 43 mot

3l Odd skulle ha 
representanter på tingel

rcpresenlanler ikke kunne
' av gencral Hcl-l

•sel yalgl < .. ^cuuv 
fikk i oppdrag å komme med et for- 
* \‘k' { saken. Medlemmer her ble Hel- 
"t1, Barlh, Teksten
fra Odd. ’ ---- ‘'vt< rcl’rcScnlanter

Komiteen framla kort etler sin

!kko & men

til Kr'StOn
Fil sekretærer

inn i representantskapssalcn for å 
konstituere Telemark Idrettskrets.

; Telegrammer:
1 Etter forslag av inlcrimstyrcl ble 

del besluttet å sende el telegram Hl 
Kongen og et til Kronprins Olav. Te
legrammene lød: Representanter for 
idrettslag og særkrelser i Telemark 
Sjimlel til konstituerende idrettsting 
i Porsgrunns rådhus sender sin hjer
teligste hilsen. Kretsstyret.

Odds representasjon.
Elter tingels åpning utspant del 

seg en debatt om foreningenes repre
sentasjon. Det var poinlerl at ingen 
forening måtte ha mer enn 3 repre
sentanter. Odd møtte imidlertid med 
6 representanter.

Augon A n d r e a s s c n, Odd, 
I pekte på at Odd ikke hadde noe ho
vedstyre. Det var en rekke selvsten
dige foreninger med selvstendige 
styrer. Følgelig hadde disse fore
ninger krav på å bli representert.

Dette innlegg og andre innlegg 
fra medlemmer av Odd ble mottatt 
med atskillig motinnlcgg.

Generalmajor II e 1 s e t anbefalte 
’ | at pn fulgte den tidligere ordning, så- 

igerne I teri denne gang, men al forholdet ble f
mann, gcnc-

var
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dag årsmøte, ledet av 
Halvor Teksten, som ønsket

*1

i

Vestsia Idrettspark 
på Tjenna!

, ET FORSLAG FRA PORS.

I Grenlands fotballkrets

k 
ifc

Den nye formann var enig med 
Weber i dette.

Teksten mente at idrettsmyn- 
dighetene burde støtte Pors ganske

Pors

arbeid 
han har nedlagt for Pors, og med- 
emmene hylldet den gamle formann 

4^ .
Asbjørn Halvorsen til 

Porsgrunn søndag.
Førstkommende søndag kommer 

fotballforbundets sekretær Asbjørn 
Halvorsen til Porsgrunn for å. 
holde instruksjonsforedrag og fram
si se endel nye aktuelle fotballfihns' 
som han har sikret seg fra England.

i På møtet vil det bli foretatt en inn- 
I samling til inntekt for Nasjonalhjel 
(pens «Frihetsgave». <77 ■ * z

Stadionstyrets beretning, 
meget fyldig, ble lest opp 
Malmgren, og g 
ninger. •

Kassereren Kr. Halvorsen leste 
regnskapet som ble enst, godkjent et
ter endel bemerkninger.

3000 kroner? — Flere søknader
Førstkommende lørdag samles di

striktets fotballklubber til ting i Ski
en. Fotballinteressen har i år vært 
større enn noensinne og det meldes da 
egså om rekord-overskudd fra klubber 
og kretsene.

Vi har vekslet noeiA ord med sekre
tæren i Grenland fotballkrets, Sigurd 
J oh ans en.

— Hvorledes ligger det an 
kretsens regnskaper?

— Vi har et meget pent overskudd 
på kr. 4717.74. Hertil kommer kr. 1500 
som vi har betalt tilbake til trener- 
og banefondenc. Så i realiteten bli det 
vel 6000 kroner på årets sesong.

■— Hvordan stiller regnskapet seg 
for kretsetns pokalserie i høst?

— Det ble spilt inn 22,000 kroner 
brutto, men herfra går det atskillige 
utgifter. Dc 21 A-, B- og C-klubber 
som har deltatt i serien får hver en 
andel på 465 kroner. Hertil kommer 
186 kroner i tillegg på A-klubbcne, 
som utgjør 10 % av netto-inntektenc 
på A-scrien. Disse får således hver 
651 kroner i utbytte på serien.

— Hvor store er kretsens fonds nå?
— Banefondet er på kr. 2213,67, 

mens trenerfondet utgjør kr. 963.37. 
Kretsstyret foreslår for tinget at tre- 
nurfondet blir øket til 3000 kroner ved 
å avsette vel 2000 kroner av årets 
overskudd. Forbundsstyret har bebu-

1
Idrettsforeningen Pors har sendt| 

kommunen et forslag. «Tjenna» som 
rå brukes til søppeltønfning, skal la- : 
ges til idrettspark. Pors’ medlemsblad, 
skriver at her er det store mulighe-1 
ter: Fotballbane (treningsbane), skøy- • 
tebane, tennisbaner, bane for håndball, 
lekeplass og vassedam, ja endog ski- 
og akebakke for dc minste, plass for 
det kommende Idrettshus for Vestsi
den og så on parkmessig ramme om 
det hele!

det J.F. o 
ble slått ut 
runde fikk ca. 130 kr. 
første gang det b? 1. 
til lag som er slått ut i 
runder.

Oppgjør for rundekampene. I tlJenlSeT fotbaUHuN>er har nå titt! 
fotballmn!?G '!ndcler for deltagelsen i 
de on 1 tGrSkapct- Ursedd som had
de i første run-
fors n Jf41 ,kr-.por3 fikk 1333 kr. 
Ballklni ? tafic,se i nnnen runde. Borgs 
Sdle Un<lel for deltagelsen til 
til5033 kr 1 belop seg

B-D.r.F., Langesund F.F.. Sundjor-1 
g -Lollncs .'Jallluubb som alle

i første kvalifiserende I , hver. Det er I 
delt ut andeler 

kvalifiserende

Idrettsforeningen Pors’ 
generalforsamling

• a 1 ■ ■ - ■ ■ • ■ • ■ 1 “ m m 1 - ■ - - ■ k

Kr. Barth valgt til ny formann.
Pors holdt gene-. for det gode samarbeid og den tillit 

som var vist ham 1 den tiden han had- 
Teksten de stått som formann.

Den nye formann overtok deretter 
dirigent plassen og takket for tillit.cn. 

satt å sette alle krefter inn for at Pors Han takket deretter Teksten og de av- 
snart skulde komme opp på førkrigs- 
nivå. Vi har allerede sett store resul
tater i det, arbeid som or utfort i 
Rugtvedtkollen, uttalte han bl. a.

E. Halvorsen leste årsberetningen 
Det framgikk herav at foreningen stod 
seg godt og interessen i. de forskjelli
ge grupper var meget stor. Den ble 
godkjent uten bemerkninger.

' ' 7 som
1 av 

odkjent uten bemerk-

n (Pto Døjff^gfefforaoragjd
Halvor Teksten hjertelig hyldet.

- •

Pors Idretsforening hadde tors- Kristen Barth. Styremedlemmer ble: 
formannen Einar Halvorsen, Kristian Halvorsen 

den med Hugo Weber og Leif Nilsen som 
tallrike forsamling velkommen. En suppleanter. Til stadionstyre ble 
beretning fra sesongen ble lest opp, valgt E. Rølland, John Kjørholt og 
og det framgikk at foreningen har Halvor Teksten. Suppleanter: Leif 
hatt store vansker å kjempe med, Nilsen og Hugo Weber. Redaktør av 
og særlig er det banespørsmålet som klubbavisen: Leif Nilsen, med Hu
er prekært. go Weber og Thorbjørn Solstad som

Beretninger og regnskap ble god- medarbeidere.
kjent. - Halvor Teksten takket for den tid

Det var innkommet forslag om ut- han hadde vært formann, og øn- 
givelsen av klubbavis som skulle sket den nyvalgte formann til lyk- 
starte over nyttår og komme hver ke. Den nye formann Kr. Barth tak- 
måned. Dette ble vedtatt med ak- ket Teksten for det store 
klamasjon.

Valgene.
Halvor Teksten fraba seg bestemt I med et 3 x 3 hurra, 

gjenvalg. Som ny formann ble valgt |■

Til1 han at opparbeidelse av den gamle 
og bane var den mest hensiktsmessige.

Fotballgruppcns formann K. Beck- 
strøm henstillet al man loste bane
spørsmålet hurtigst mulig. Weber ad
varte mot at foreningen tok opp for 
store lån, men forsøkte å få bidrag og 
selv gjøre alt for å skaffe seg penger 

i ved egen hjelp. Han henstilte også til 
Som nytt styre for stadion ble valgt medlemmene å gå inn for å få sladi- 

Eiv. P.ølland, John Kjorholt og H. on 1 orden igjen. 
Teksten. Varamenn: Leif Nilson og C. > 
H. Weber.

Til redaktør 
Leif Nilsen valgt 
Medarbeidere C. H. 
bjøin Solstad. Varamenn: R 
og Berulf Fjeldvik.

Valgkomite:' H. -Teksten, 
Malmgren, Th. Aasland.f 

Før Teksten overlot ordet til den ny
valgte formann, Kr. Barth, takket han , .

--------------- - ----------- ' - >

Fotballtinget lørdag.
G Porsgrunns-rcprcsentantcr 
moter. '

Til Fotballforbundets ting i Oslo 
fk. lørdag ventes det mellom 3—400 
representanter |ra hele landet. Blant 
ete som deltar er: Olav Bcu.cn, Borg.. 
Kare Bcckstrøm og Trygve Thorsten-( 

»sen, Pers. Sigurd Oksum, Sundjordet.; 
'Olav Brynildsen o,: Håkon Halvorsen, 

rædd, H. Tekster*. Fotballkretsen. | ■ip - -

9 ¥

Grenlands fotballkrets har planer 
orn en treningsleir på Gimsøy i be
gynnelsen av april. Kretsstyret har 
avslått henvendelsen fra Aust-Agder 
om å spille interkretskamp . i år på 
grunn av den sterkt belastede sesong.

* /■r'

Rekordoverskudd. Blir trenerfondet øket til 
om opptagelse.

det at dc vil være kretsene mest rnu- 
lig behjelpelig med å få tak i trone- 
re. For øvrig blir trenerspørsmålet 
sikkert debattert på tinget.

Er det mango forslag som 
kemmet inn?

— Det foreligger et fra Start, Bre
vik. om å utvide antallet av styremed
lemmer i»kretsstyret fra 5 til 7. Gra- 
rc, Skien, foreslår at kretsens uttag- 
ningskomite blir valgt på kretstinget. 
Nå er det kretsstyret som utnevner ko
miteen. Videre foreslår kretsstyret at 
det innstiftes egen kretsmedalje for 
de spillere som deltar på kretslagene.

_ Er det flere lag som vil inn i 
kretsen ?

__ Fossum Idrettsforening og Gul
sot Ballklubb søker om opptagelse. 
Gjerpen Idrettsforening (hvori blant 
annet Mæla I.F. er opptatt), vil også 
være med, men det blir jo næimcsv en 
overførelse idet Mæla tidligere har 
uAtatt i A. I. F.-kretsen. Tidligere har 
Grenlands-klubbcne uttalt seg for 
Stathelle Idrettslags søknad om opp
tagelse, men saken ligger for tiden i 
fotballforbundet. Utenom de 21 lag som 
har deltatt i høstens serie har vi Eid
anger Idrettslag og Herøya Idretts
forening, så hvis de nye lag blir opp
tatt, kommer kretsen til å omfatte 2. 
klubber, sier Johansen til slutt.

treningsbane ?
Noen ord med formannen i 
idrettsforeningen Pors, 
Kr. Barth.

Som bekjent mistet Pors sin tre
ningsbane og dertil fikk en stadion 
ødelagt av okkupasjonsmakten under 
krigen. Skadeserstatningen ble jo satt 
til omlag 100,000 kroner. Idrettsfore
ningen er derfor i en meget vanskelig 
stilling; nå, men Pors’erne setter ait 
inn på å få rettet på forholdene sna
rest mulig. Vi har vekslet noen ord . 
med foreningejns formann, Kristen ‘ 
Barth, om baneforholdene på Vest-1 
siden. i

— Vi som ikke har treningsbane el
ler stadion i brukbar stand, konsen- . 
trerer oss i første rekke om å få l 
gressbanen såpass at det kan spilles 
på den. Selve banen vil bli utbedret 
og planert, videre skal det settes opp 
gjerde og tribuner, delvis permanente, 
slik at det kan tas arrangementer på i 
stadion til sommeren.

A propos gjerde. Da vi averterte 
etter bølgeblikkplatene som var fjer
net under krigen, ble en del lagt til
bake i nattens mulm og mørke, men 
forøvrig har vi konstatert at Pors
grunns kommunes naziledelse har 
kjøpt og brukt storparten av platene. 
Dette siste kan bevises idet det er 
funnet kvitteringen for platene.

gjøres noe med selve1 — Skal det.
I gressteppet?

— Gressteppet vil ikke bli tatt opp 
før treningsbanespørsmålet er løst.

■ — Er det noen utsikter til at Pors 
får treningsbane ? |

— Spørsmålet er jo mpget aktuelt 
for oss og det er virkelig håp om at 

/saken kan bli løst, sier Barth til slutt.
lil

Pors mot Borg 4.
Lørdag 4. mai motos P°rs °^bånc 

tll cn privatkamp på Bo[gbr^ndcrscn/ 
Det cr sannsynlig al Jeia Gi

1

Deretter nådde Kr. Barth, K. Beek- 
strom, Alf Mikkelsen.og O. Skilbred 

for klubbavisen bl?' 01 det. Th. Åsland tok'opp spørsmålet 
med akklamasjon, om pressen og der framkom fler* be- 

Weber og Tor- klagdser over at pressen ofret så li- 
Tangm len plass på idretten. ’ - '

| Til slutt takket ...formannen for 
' Karl frammotet og henstillet til de aktive 

å" sete alle kluter til i tiden framover. 
H. II. H.

I

Idrettsforeningen 
valforsamling i går kveld. 

Formannen, Halvor 
nnsket medlemmene velkommen, og 
: sin åpningstale manet han til fort- 

**-----

gåtte styremedlemmer i noen velvalg
te ord og bad forsamlingen reise seg 
og utbringe et 3x3 hurra for disse.

Det ble deretter droftet planer for 
kommende år. Det var selvsagt bane
spørsmålet sorrf var mest aktuslt og 
der forelå en meget fyldig beretning 
fra den nedsatte komite for å skaffe 
Pors en ny treningsbane. og det fram- 

var gikk herav at komiteen som har be- 
Karl stått av Th. Aasland, H. Teksten og 

C. H. Weber hadde vært meget virk
som.

C. H. Weber kem inn på stadion- 
spørsmålet og mente at det var et 
meget stort og kostbart arbeid å få 

Stadionstyrets regnskap ble lest av satt denne i stand igjen Han fram- 
Kr Barth og enst, godkjent etter noen holdt at det måtte skaffes store pen- 
bemcrkhmgcr. gemidler, før man gikk til å legge

Det var innkommet forslag fra Leif permanent dekke på stadion igjen.
Nilsen og Øiv. Barth om at Pors skul
de- starte sin egen klubb-avis. For
slaget ble vedtatt med akklamasjon.

Valg:
Teksten frabad seg gjenvalg som kraftig økonomisk, da foreningen jo! 

formann og som ny ble valgt Kr. cr cen mest skadelidende i landet. | 
Barth med 64 sV., E. Halvorsen hadde Med hensyn til treningsbane troddeI 
11. Teksten 2 og E. Olsen 1 st. 
.styremedlemmer ble E. Halvorsen 
Kr. Halvorsen enstemmig gjenvalgt.

Varamann: C. H. Weber og Leif 
Nilsen. , 

Utsendinger til idrettstinget ble Kr. 
Barth og E. Halvorsen.

Einar Wirud frabad seg gjenvalg 
i stadionstyret.

tillit.cn
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Car] Hansen. I
av Danmarks fremste lag — B 1903 ( 
fra København. (• 

Danskene skal etterpå antagelig, 
spille i Sandefjord og Sarpsborg. Først 
i juli spiller Stavanger-klubben Trygg / 
for første gang i Porsgrunn. Utenom ; 
disse arrangements blir det omlag 15 
kamper i kvalifiseringsserien for vårt 
A-Iag og så har vi sist men ikke minst 
Norgesmesterskapet. Etter hva det for
lyder er det meningen at samtlige del
tagere i årets mesterskap også må spil
le i de to kvalifiserings-runder 19. mai 
og 2. juni før de har kvalifisert seg 
for de ordinære runder som begynner 
23/6 og fortsetter 11. august.

Som en forstår er Porsernes sesong 
allerede fullt besatt, sier Beckstrøm til 
slutt.

L

A

r/-

X

67 lag
Krefsformannen 
for en l

I *
•03.IO£I i 
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sesongen åpnet 22. april?
Fotballsesongen nærmer seg nå for 

alvor med raske skritt. Cupkampene i 
Grenland er som før nevnt fastsatt til 
27. og 28. april.

Vi har vekslet noen ord med for
mannen i Pors fotballgruppe Kåre 
Beckstrøm, om den ff^estående 
sesong.

— Vi har syslet med innendørs tre
ning i lengere tid under Olav Skilbreds 
ledelse, sier han. I det siste har vi og
så vært ute i terrenget hvor Andreas 
Skilbred har stått i spissen for de ak
tive. . . >

— Hvorledes går det med trenersa- 
ken?

— Vi har vært så heldige å få tak i 
den kjente professjonelle danske tre
ner Carl «Skomaker» Hansen. Han 
kommer hit de siste dager av mai og 
skal ta seg av våre aktive i 4—5 uker. 
Som bekjent har Hansen trenet Pors 
spillerne for endel år siden også. Den 
tidligere melding om at Hansen skal 
trene Odds Ballklubb holder derfor 
ikke stikk. < -

— Hvorcfan blir det med lagene?
— Vi bygger på fjorårets stamme, 

men det er sannsynlig at vi kommer 
til å forsøke endel yngre spillere. Pors 
har meldt A-, B-, C- og juniorlag til 
årets kampserier.

— Er det truffet mange avtaler om 
kamper?

— I pinsen skal vi delta i Skiens 
Ballklubbs 3-klubbsturnering sammen 
med et danskelag fra Thisted.

Sist i juni får vi selv besøk av et

Grenland Fotballkrets.
Kragerø blir ikke overført Hl 

Grenland. ■'’</ > ■< 
/' •

Fotballforbundet har approbert 
kretsslyrels forslag til klasseinnde
ling i kvalifiseringsserien som be
gynner 7. mai og fortsetter over hele 
året og i forsesongen 1947. Kam
pene spilles i dobbelt serie og alle 

, .mot alllc. I 1. divisjon deltar som 
før nevnt 12 lag idel Ginisøy, Skol- 

Ifoss og Sundjordel også blir med 
|her, sammen med Borg, Grane, Odd, 
Pors, Skiens B. K., Storm, Urædd, 
Klosterskogen og Tollnes Ballklubb.

I annen divisjon deltar: Lange
sund I. F., BOIF., Gjerpen I. F., 
Start. Skidar, Hei, Herre I. F. og 
Solum f. F.

3. divisjon teller de øvrige av. 
I kretsens klubber: Eidanger, Fosstim, | 
Gulsot, Herøya, Oscbakken Sports-, 

j klubb og Stathelle. Hertil kommer 
eventuelt de nye lag: Bamble I. F., 

'Langangen Idrettslag og Vold I. F. 
som har søkt om opptagelse'i For- 

' bundet. |
Som bekjent har Kragerø Turn- 
Idreltsforening søkt om å bli 

overflyttet fra Ausl-Agdcr til Gren
land. Fotballforbundet har avslått 
søknaden. . »

* k

I 
( . Grenlands Fotballkrets holdt i 
går. et folballmøte i Porsgrunn..

.Forbundssekretæren, Asbjørn 
Hal vor sen holdt et overmåte 
interessant og lærerikt inslruksjons- 
foredrag ledsaget av ypperlige films. 
I korte trekk skal vi nevne at Hal
vorsen pekte på at det særlig er 
ballbehandlingen og de tekniske de
taljer det skorter på her hos oss.

■ Særlig er det behandlingen av bal
len som later atskillig tilbake å øn
ske. Kondisjonstreningen der i mot 
cr i orden. Her i norden er fotball 
en typisk soinniersport, inens den 
ute på kontinentet og i England er| 
en vintersport. Vi må derfor legge' 
treningen an på et annet grunnlag. 
Det er derfor vi må ha innendørs- 1 
trening — forhåndslrening ute i ter
renget og selve sesdngtreningen. Det 
gjelder å komme tidligst mulig ut i 
terrenget da en ikke får noen kon
disjon av innendørstreningen. En
gelske fotballspillere fortalte meg 
under besøket der borte at årsaken 

'til at fotballen ikke hadde nådd sam
me høye nivå som tidligere skyldes 
at man i første rekke på grunn av 
krigen savnet balltrcningen,. som 
ellers ble drevet fra 4—5 dager i 
uken både formiddag og ettermid-1 
dag.Teknikk og ballbehafidling 
det øves, øves og alter øves på.

Han kom så inn på et passende 
treningsprogram for klubbene nå da 
de står foran sesongen. Først må det 
oppvarmingsøvelser til. Deretter 30 
—45 min. trening i tekniske detaljer. 
Så følger kondisjonstreningen bl. a. 
med taughopping. Som avslutning 

ulles for fullt i 45 min. 
raft mot to mål. 
ne er i trening bør al- 
cksnvielsen innskren- 

•i»r. ■ Fulltrne» 
r - •

1 Grenland fotballkrets 
moto tirsdag kveld, hvor en 
Vllctlgo ting var oppe til be- 

Kretsformannen, Halvor 
Tasten, har gitt Telemark Arbei
derblad en orientering om de 
gkjclUjf® saker.

* - vi slår foran en meget travel 
sesong, forteller formannen. I alt 
kommer 67 lag til ft delta . årets 
divisjons- og reservclagsscriekam- 
per. Det er samtlige 1., 2., og 3. di
visjonsklubber, 9 lag fra første re- 
scrvelagsscrle, 14 fra annen og 1G 
juniorlag. Seriene skal administreres 
av kretsen ,og arrangeres etter N. 
F. F.s kainpreglcment. Av inntek
tene skal foreningene betale 10 pro
sent til kretsen, men forbundet fra
faller sine 5 prosent.

MATERIELL
TIL FOTBALLSPILLERNE.

? — Hvordan.blir det med materiell 
' til sommeren.

— Drakter, strømper ,og i det hele 
tatt tekstilvarer blir det fortsatt van
skelig med. Støvler derimot ser det ut 
til å bli lettere å få. I første omgang 
har vi fått tilsagn om 11 par til hver 
klubb. Fotballei regner vi også å få 
bra med. Det har vært visse vansker 
med valutaspørsmålet, men de ser ut 
til å løses.

POMMERKURS I SKIEN.
over tilstrekkelig 

med dommere til den svære sesongen ? 
fnr e 1 har 16 dommere til disposisjon 
for seriene 1 år. En del av disse har 
termt'iierrk0!!’iteen innstilt som aspiran- 

' inneJ-n-forbundsdornmer&raden Denne m X3kal b““ avekre?ssnty!
D > i este dager.

kunaSSkVnd7nr7S h°ldeS et dommer- 
selveste formo 7‘ april 1 år- Der vil 
_ este formannen i forbundets dom-

s 1 
! 1 
5 » ■ i f

»

600 klubber i Korges- 
mesterskapet i ktbalU

2-3 engelske trenere I 
TIL GRENLAND? I

Asbjørn Halvorsen opplyste lørilag I 
på et fotbatlmøte i Skien, at en a i 
bestilt 7500 fotballer fra England, hvor- I 
av GOOOi er klar for skipning, men en I 
mangler valutatillatelsen fra depar e I 
mentet. Fra Sverige ventes 1500 ba - I 
ler. . >

10,000 par støvler vil bli forarbeidet \ 
ved norske fabrikker og kommer i mai. I 
Ytterligere 10,000 ventes i juli, uren I 
det er jo bare en liten dråpe i havet. I 
t Omlag 600 klubber har meldt seg til 
årets Norgesmesterskap og samtlige 
klubber må gjøre regning med å spil- 

1 le kvaliffseringsrunder.
\ Av de utenlandske trenere som kom- 
\ mer hit til landet i år er det -sannsyn- 

J—3 kommer til Grenland.1 Halvorsen sa videre at man om ik- 
Ike i år så seinere vil gjenoppta N.M- 

meddelelsesblad 
•n •

renland fotballkrets går 
travel sesong i møte, 

deltar i de forskjellige serie- og divisjonskamper.;
felvor Teksten redegjør

■ \ — ••

/ 6'..

Foran en 
j sesong.
I Åpningscup i Grenland 27. og 

28. april.
Etter hva formannen i Grenland 

•fotballkrets, H. Teksten, forteller, 
er det ennå ikke innløpet noe svar fra 
fotballforbundet i anledning av kret
sens forslag om at 12 klubber skal 
spille kvalifiseringskamper om de 1 
ledige plasser i 1.'divisjon. De øvrige 
5 går med i 2. divisjon. Som bekjent 
har kretsstyret foreslått at Gimsøy, 
Skotfoss og Sundjordet får anledning 
til å delta her. Serien begynner i vår 
og skal være ferdigspilt innen junil 
1947.•Ellers står vi foran en uahtiinnelig 
livlig sesong med kamper også i re- 
servelagsseriene. Til juniorkampen er det anmeldt lag fra 15 klubber. /

På grunn av de vanskelige bane
forhold og det vanskelige niaterial- 
spørsmålet, cr det avgjort at det ikke I 
blir kretskamper for gutter og små
gutter i år. /

• Forhåndstreningen omfattes med 
I usedvanlig stor interesse blant klub- 
/ bene i år. Alle går selvsagt inn for å 
kvalifisere seg for best mulig plass 
i de forskjellige divisjoner med lien- 

I blikk på seriekampene fra høsten 1947. ( 
1 — Når skal sesongen begynne? < 
I — Vi åpner med cupkamper for A- 
klubber lørdag 27. og søndag 28. april.
9 klubber skal delta her. Når seriekam
pene skal begynne er ennå ikke be-

I stemt.I — Blir det noen interkretskamper? 
I — Det foreligger henvendelse fra 
Aust-Agder og Vestfold om kamper 

j mot Grenland. Drammen og Omegn 
I har som bekjent lovet oss on kamp. ■ 
| Det cr imidlertid ikke truffet noen]'' 
1 bestemmelse om hvilke kamper som 
Iskal holdes. Det kan muligens bli ta- 
I lo om andre lag -også. På grunn av , kvalifiseringskampene og Norgesmc- |‘oa 
| storskapot blir jo klubbene-svært opp-lv^ 

_____ II tatt i år,;>så det blir^ikkc lett å jål

reldie viktige safer.
merkomite, Th. Kristiansen instruere.

Når det gjelder sesongens divisjons
kamper vil vi gjennomføre ordningen 
med nøytrale linjemenn. *

TRENING SXURS
MIDT I APRIL

— Trening og instruksjon for spil
lerne er et brennende spørsmål. Hvor
dan er utsiktene for dette?

— Det vil antagelig bli holdt et tre 
dagers instruksjonskurs fra den 13. 
april. Stedet for kurset er ikke ende
lig bestemt, men det blir antagelig 

Gimsøy-banen. Det blir enten Sverre 
Fredriksen, Viking, eller Arne Brustad 1 
Lyn, som kommer til å lede kurset. I 
Hver forening i kretsen får sende en < 
deltaker. I

Følgende klubt er har søkt forbun- I 
det om trener: Borg, Odd, Skiens Ball-1 
klubb, Pors, Storm, Skotfoss og Gra- j 
ne. Det er ikke utelukket at enkelte i 
klubber kan få utenlansk trener til 
sommeren, men vi vil ikke søke å få 
noen som kretsens trener. Det er ikke 
hensiktsmessig, og økonomien stiller 
seg også i veien.

KRETSLAGET MOT 
KØBENHAVN BOLDKLUBB

— Er det berammet noen krets
kamper? ‘ -

— Vi skal ha en kamp med Køben
havn Boldklubb. Det er <=t av Dan
marks aller beste lag og leder for ti
den serien der nede. Interkretskampen 
med Østfold, som vi har arbeidet for å 
få, er det ennå ikke avgjort noe om.

En ting du må nevne, sier Halvor 
Teksten til slutt, er Asbjørn Halvor- 
sens instruksjonsforedrag i Porsgrunn 
førstkommende søndag. Det arrange
res av kretsen, og det er fri adgang, • 
men det vil bli foretatt en innsamling 
til Nasjonalhjelpen.

*

Som kjent skal Asbjørn Halvorsen 
noe tidligere søndag holde foredrag i 
Parkbiografen i Skien. Vi tipper han 
kommer til å samle to fulle hus.

I

e
-

I Hg at 2
4 HalvoÅE>en. sa videre 
Ilke i år c* 5v-uu 
’l for kretslag

N.P.F.s 
l| igjen i april!
I Forbundets filmarkiv vil bli ytter- 
pigero utvidet og klubbene kan få leie 
| e gode instruksjonsfilmer.

*
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I Arn® Thorsen, Bernt B
°S «Lallen> Larsen.

i helgen stiller 
og høyre: 
Svendsen, 

Sverre. 
Thorbjørn 

Thor Bernt- 
J Skifjeld. 

mgsen, Ivar Wå- 
sen og Finn Karl-

å forsøke 
senere i

Helge 
Einar 

Andersen, 
Thorvald , 

Konrad :
-sen,:

Pors fotballgruppe
har delvis vært hemmet i sin for- 
håndstrening på grunn av lokalvan- 
sker. Det er blitt trenet i gymnastikk 
sammen med boksegruppen under le
delse av Olaf Skilbred. Så fort det 
ble anledning flyttet de aktive ut 1 
terrenget’og her overtok Andreas Skil- i 
bred ledelsen. Det har gått med liv 
og lyst og Porselensfabrikken har stil-1 
let seg imøtekommende så en har fått 
låne spisesal og bad til omklednings
rom. Det er formannen Kåre Beck-

I strøm som forteller dette og han leg- 
' ger til at alle går med alvor inn for 
sesongen.

— Hvordan er det med spillemateri- 
ellet?

— Vi har for vd’et første hele den 
gamle garde fra ifjor og så er det 
mange juniorer som rykker opp. Det I 
er omlag 30 aktive på treningen og 
det må en betegne som. meget bra.[ 
De lavere lag trener for seg sjol.

i — Når kommer den danske trener ; 
Karl «Skomager» ?

— Han kommer den 27. eller 28./ 
mai og vil da straks gå igang med y 
trene guttene. En har også komnifif 
til en ordning slik at han også ska 
trene Odd samtidig. Vi venter oss me
get av hans virke som skal vare til 
30. juni.

— Det blir en hard sesong? I
— Ja, det skal være visst. Det kom

mer til å gå slag i slag med opptil
I 4 kamper i uka og det vil ikke bli rar 
\ tiden til overs til trening. I pinsen 
skal Pors delta i Sklens Ballklubbs I 
pinse turnering sammen med en dansk 
klubb fra Thisted. i

i — Pors skal også ha sitt eget stor- 
arrangement ? '

— Ja,'den 25. juni får vi besøk av 
fjorårets danske mester Boldklubben 

; 1903. Det vil sikkert bli en smakebit 
| for alle- fotballelskero som vi er viss , 
på de vil sette pris på.

— Blir det axbeådet noe -på .
— De forstå spateattkY. for

gen av den nye tribunen er tatt W 
vl regner med at den blir ferdig til ■ 

’ danskekampen. Den vil bli reist etter ■ 
tidligere tegninger og av gamle mate- ■ 
rialer. Gjerdet vil det også bli ord-1 
net med. Vi vil få frigjort noen bølge-1 
blikkplater som ifå blir brukt til kom- J 

I munens potetlager på St. Hansåsen så I 
I vi kan få reist sørsiden av gjordet. 
I Ellers er dekket blitt utbedret. Jord 
1 er fvlt på og det blir sådd greøsfre I 1dagVvi Åvertiall sk^ få et jevn 
1 rresstenoe. Den skulle etter dette b

■ Mit bwkbar. GarderobelorMdeno < 
' bad vil bli bedret B&. fort økonom

tilmør det.

41 ’ fl

.7
’ !•

* X • <
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åpning 
av iøtøaIlses©Egen 

Grenland fotballkrets arrangerer cupkamper i A- 
klubbs bane lørdag 27. ds. kl. 17 og sondag 28. ds. 
deltar. — Entre voksne kr. 1,—. Barn 50 ore.

wentoJ 
klassen ;

kl. 15. Samtlig
Grenland Foiballk

o

på Skiens Ball- 1 
_e A-klubber 

_:rets.

Foran A-cuen.
Pors og Borgs lag.

Ved A-cupen i Skien i 
Pors følgende lag fra mål 
Thorbjørn Solstad, Ragnar ~ 
Oiaf Skilbred, Sten Knutsen, 
Halvorsen, Erling Olsen, 
Svendsen, Leif Lindstad, 
sen. Alf Mikkelsen og Karl 
Reserver: Thor Svenni 
ge, Arne Kås Andresen 
sen.

Pors kommer til . 
yngre spillere på laget 
songen, opplyses det.

Borgs lag: Leif Bjørntvedt, 
Kittilsen, Øistein Andersen, 
Gundersen, Isak og Einar 
Trygve og Arne Warholm, 
Olsen, Håkon Johnsen og 

j Hansen. Reserver: Arne Halvorsen, 
Sondre Halvorsen, Svenkesen og Finn 1 
Bøhle.

Borg har dennegang endret noe på 
lagoppstillingen tfra ifjor. Høyreba
cken Helge Kittilsen er således juni
orspiller og dertil forsøker en med 
Thorvald Olsen i senter.

? Tollnes Ballklubbs lag: Paul Steen, 
Håkon Wold, Birger Jansen, Arne 
Svendsen, Frank Fredriksen, Per Skil
bred, Anker Bråthcp, Walter Fred-, 
riksen, Olaf Ingobretsen, Ingolf Brå
then og Harald Skilbred. Reserver:! 
Lindgren, Ivar Knutsen, 'Per ' Boye: J 
Abrahamsen og Rolf Skilbred. i

Som dommere vil fungere Alf Go- 
berg, Storm, Sundt Larsen, Skien B.k., 
Nils A. Nilsen, Grane, Olaf Kristoffer
sen, Pors, Trygve Dahlgren, UræddJ 
Thor Løberg, Gimsøy, Håkon Håkon-} 
sen, Skidar, og Thor Løberg (finalen).! '

• «te» • *-•

| Arne Thorsen, Bernt Brandt, Finn Jo
nas Hansen og cLallen» Larsen. i

Storm:
Tore Simonsen, Anker Olsen, Harald 

Andresen, Yngvar Olsen, 7' 
Petter Svennungsen, Karl 7 
Reinholdt Johansen, Rolf Nilsen, 
ling Lunde og Rolf Lunde. Reserver: 

i Ewald Kihle, Nils Olsen, Finn Even-; 
sen.

| Tollnes Ballklubb: |
Paul Steen, Håkon Vold, Birger Jan- ‘ 

sen, Arne Svcindsen, Frank Fredrik- i 
sen, Per Skilbred, Anker Bråthen, 
Walth. Fredriksen, Olav Ingebrethsen, 
“ _ ’ ’ Bråthen, Harald Skilbred.

“ Lindgren, Per Boye
Rolf Skilbred og Olvar

sen, Adolf Svend-
— r 

[Nordahl ,Wiggo And-' 
r sen og Rolf Hansen. . |
! Sk-jærum og Alf Simonsen, 
k Skiens BaUldubb:

Birger Holmene, Erling Flatha, Har- 
iry Balchen .Bjørn Fredriksen, LuxttlU| 
[Karlsen^ Halvdan Christensen, Einar} 
[Rasmussen, Per Andersen, Birger | 
^Johnsen, Ivar Eiidresen og Georg Lar- 
[sen. Reserver Arild Hefte, Leif Hal- r 
. vorsen, Ragnar Jensen, 
’ sen^g* Gunnar Thorsen.

Pors:
Th. Solstad, Ragnar Svendsen, O._ 

•^Skiltwed, . Sten Knudsen, T” 
vorsem;Érling Olsen, Thorbjørn Svend- 

;sen,‘ Ee^LIndstad, 
MUftkelsén og Karl Sktf-jeld. Reserver: 
Ftlnn Karlsen, Arno K/AhrtFA-’^ 
,Wååge’6g“Thor'zSvennungsen. '

, Urødd:
Rolf AShibom, 

sen, c Hilmar Siljan, V
"Yngvar Lunde, Z^nmermarm, F’-----—

Oddbc
H. Berby, ivar

*5* OTl

1“’

------—- -

Lagene i fot
ballcupen.

Lørdag spilles altså cupen i Gren- 
i land på Skiens Ballklubbs bane. Vi 
i bringer en del lagoppstillinger.
\ Granes lag
.blir det samme som spilte mot Odd, 
[Oslo, fra mål til ytre venstre: Arnt 
[Nilsen, Dagfin Simonsen, Kristian Kri- 
[ stianseu, Einar Peder,
i sen, Leif Mathisen ,Erik Kasnes,’ Ej.

Jersen, Dagfin Nil-
Reserver Arne | Ingolf

Reserver: Jakob £i 
Abrahamsen, 
Knutsen.

Harald [ —---------------

Fotballcupen.' ,
I gårsdagens oppstilling ovej lagene

1 fotballcupen var to av laga falt ut. I 
nruu i det var følgende:Wilhelm O1-. Borg; Lelf Bj0rnt

sen, 0. Andersen, 
Isak Andersen, ZC 
ve Warholm, Arne

, Sverre Hal- Olsen’ John: —.o A>.vuraa Han- Erling Olsen ThnrhM^ - sen- Reserver: Arne Halvorsen, Son- - “ b sen1. ------- dre Halvorsen, Rolf Svenkesen og Finn
Thor Berntsen, A’lf Bøhle.
SkiMaM v a • k.s.k, Ernst Jørgensen, Rolf Tellef- 

Andre^n? Ivar sen’ Håvard Gunderr- ---  _
__ _ - ’ sen, Johs. Johannessen, Thorleif H 
- " om, Th. Larsen, Nik "

ker, Einar AndersenK?åre SørMe, Rolf Iver-, dal. Reserver:
«ixn- '•«•••• "" \en Svendsen, Rolf Mcraume

2 • hansen.
Finn b™ Ban-'. Tb^Su^L

rg. Reserver Rag- Nils A. Nilsen. Grane, Olaf 
Olsen, H. sen, Pors, TrygvA Dahlg’ 
^^^^/Thor Løberg, r j

o - —i av laga falt ut.'
I vedt, Helge Kittil- 

Einar Gundersen, ; 
Einar Andersen, Tryg- ' 
— > Warholm, Thorvald I 

sen og Konrad Han-1 
---r- -

f ^,I5alVOrsen- Ro« Svenk 

K.S.K. Ernst Jør-
_____ — sen, Rolf Halvorsen, Johs. Johannessen, Thorleif Haug- 

. Nils Holt, Kjell Mar- 
og Ronald Espe- Odvar Heibø, Bjørn 

Straume og Odvar Jo-

blir: Alf Go-i 
«arseik B.,

. William Ni]«
' , Ame.?a^en-

Wen Ban- , ber7‘sto™, Th.
Rag- Nils A.

Try
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ter at floyten var gått laget Lindstad 
nr. 2. Pors lå også godt over i poeng.

Grane slo Tolnes B. K. på poeng.
Deretter vant Grane 13—10 på po

eng over Tollnes Ballklubb, som had
de foretatt et par endringer på laget. 
Tollnes hadde en kjempesjangse hvor 
en par mann bommet et overlegg 

? l.så å si ved målstreken.
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Alt
v Skilb.

35-åringen
■ spilt for Pors 

er en 
agens
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Urædd 1—0 og 
0 i finalen.

Den 9 
bc-ne ble 
klubbs bane 
lag 5500 
kampene. 
;pen

W: ■

. . r- <j •

Danskelaget mot Pors 
25. juni. ?

Det er nå definitivt i orden med 
Købenliavnklubben B 03’s besøk i 
Norge. Klubben skal spille mot Pors 
i Porsgrunn 25. juni, mol SIF. i 
Stavanger 27. juni og mol Vigør i

1 Kristiansand 29. juni.

>Kretslaget mot
Københavns Boldklub.
Det er nå avgjort al Grenlandsl 

Fotballkrets skal spille mol en av! 
(Danmarks ledende klubber, K. B. — 
: Københavns Boldklub — 1. juli. Del! 
! er ennå ikke avgjort hvorvidt krets- 
i lagets kamp mot danskene skal hol
des i Porsgrunn eller Skien. Dan

skene skal dertil spille i Oslo. Ber
gen og Stavanger. |

*

'UOHS ‘S98S ‘JOPX 
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vant Grenlands-

Kretsformanncn H. Teksten 
overrakte til slutt cup-pokalen 
Borgs kaptein Einar Gundersen 
utbrakte 3 ganger 3 hurra for seier
herren.

De nye cupmeslre var fra mål og ■ 
høyre: Leif Bjørntvedt, Thorvald Ol
sen, Øystein Andersen, Einar Gunder
sen (Jeisen), Isak Andersen, Einar 
Andersen, Finn Bohle, Arne War- 
holm, Trygve Warholm, Håkon John
sen og- Konrad Hansen. Lagets 12. 
mann junioren Helge Kittilsen deltok 
bare i den forste kampen mot

! Pors. .

jj z‘S 
jjf .- 
ø! •

!i! 1

FT
1 JI

Sidens B. K. slo Odd på poeng.
3. kamp var Gn av do svakeste. 

Skiens Ballklubb vant en knepen po- 
engsseir 5—4 over Odd. Bonna Erik
sen avverget en Ballklubb-scoring på 

O ’ -----------»-

Urædd. I begynnelsen av kampen 
fikk Urædd straffespark for uregle
mentert spill mot Even Hansen. 
Storms målmann reddet imidlertid 
Arne Zimmermanns skudd.

Borg slo Pors på poeng.
Borg, som hadde lapt 7—0 i po

eng for Pors det første kvarter, kom 
sterkere igjen og vant 13—9 til slutt. 
Borg hadde skudd i stolpe og tvcrlig- 
gcren og Pors også ett i tverligge- 
ren.

Skiens B. K.. slo Grane på poeng.
Grane scoret ved Bjarne Nordahl, 

men Ballklubben utlignet i slutten av 
kampen etter et høyt innlegg av Ge
org Larsen som Grane-keeperen Arnt 
Nilsen slapp, hvoretter ballen hav
net i nettet. Ballklubben vant 
kampen med 9—8 poeng.

Borg—Urædd 1—0.
Håkon Johnsen scoret for Borg et

ter en kraftig bom i Urædd-forsvaret. 
Ellers var Urædd litt foran i poeng 
og var nær vGd å utligne på slutten, 
men Leif Bjørntvedt fikk ballen vekk 
i siste øyeblikk, mens den lå på mål
streken. .

Borg—Skiens B. K. 1—0.
Etter 20 min. pause møttes så Borg 

og Skiens Ballklubb til finalekamp. 
Borgs ytre venstre Konrad Hansen 
laget en flott scoring ute fra siden i 
første omgang og dermed ble det.

Kanpene forløp slik:

Pors slo K. S. K. 1—0.
I åpningskampen vant Pors 1—0 

K. S. K. ved Thor Berntseens 
scoring i slutten av kampen. Like et- * — - • • *
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lågere 
kåres.

Odd har et forholdsvis ungt lag, 
men det er ingen tvil om at klubben 
or inne på rett vei og at det går opp
over igien med god fart. .Særlig var 
Odd Johansen på ytre høyre særs 
lovende-

Tollnes Ballklubb begynte ytterst 
svakt, men leverte en overraskende 
energisk innsats i det siste kvarteret 
mot Grane og da var det også på 
nippet at laget skulde scoret.

K. S. K. (Klosterskogen) 
klart for Pors, men laget har ihvert- 
fall flere gode spillere innen sin mit- 
te. Forsvaret hadde cn stri tørn med 
Pors-løperne.
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Roy Sørskott om A-cupen 
og trenerkurset.

Vi har vekslet 
folballkrcLscns Ircncr, Roy 
skott og .spurt ham 
hans inntrykk fra A-cupen i 
som Ipan overvar søndag.

— Så tidlig i sesongen som nå 
er del vanskelig å uttale seg om la
gene, sa han, men klubbene viste 
gode takter og kondisjonen så ut til 
å være prima hos spillerne.

— Yar del noen spesielle spillere- 
De Ja merke til?

— El vanskelig spørsmål, nieu | 
.Jeisen Gundersen og Leif Lindstad l ’ 
så gode ul. Der var også mange av 
de yngre som jeg ikke vet navn på, 
som så ul lil å kunne bli noe.

— De begynle jo forbundets tre- 
nerkurs for Grenland sønd., hvordan 
ligger det an med'del?

—’ Interessen ser ul lil å være 
stor, da franunøtvl var meget bra. 
Praktisk lalt alle klubbene mønstret, 
2 elever. Søndag snakket jeg lilt oml 
forhåndslrening oj; dens slore be-’, 
tydning samtidig som jeg kjørte en 
instruksjonsfiim i 5 avdelinger. Den 
er engelsk og meget bra. I går be; 
gynle så selve kurset og instruk
sjonen, slutter han.
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Borg ble cupmester i Grenland. I midten ser vi det seirende laget. Nedenfor 
gratulerer kretsformannen, Halvor Teksten, lagets kaptein, cJeisen» Gun
dersen, med seiren, og tilh. «Jeisenc med pokalen. Øverst tilh. ser vi cn 
duell mellom Pors-keepcr Solstad og' Borgs y. v. Conrad Hansen. I midten 
står Ivar Endresen og folger spent med i tilfelle Eorgs keeper skulle slippe 
ballen. Øverst tilv. et utsnitt av tilskuermassen. I cirkelen: KSK og Pors 
fikk æren av å spille den forste kamp i sesongen. Her motes lagenes kaptei
ner før kampen, og Alf Goberg kommer til for å ivareta dommerens plikter.
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ge spilte i stedet for ham i går.
Av de lagene som ble utslått lør

dag var nok Storm det sterkeste. 
Denne Skiensklubben spiller temme
lig hårdt, men en kan gå ut fra som 
gitt at den blir ikke lett å komme 
utenom når dg 7 beste av de 12 dgl- 
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Gundersen (Jeisen),
Borgs kaptein. V f

r A-klub- 
Skiens Ball- 
Dct var om- 
tilskuere på 

således en

. Gtenlandscupffor 
holdt på 

. i helgen, 
betalende 

Kretsen fikk 
okondmisk gevinst.

Da kampene spiltes i - ganD 
min. og etter spesielt poengssystem 
er det vanskelig allerede pa det na- 
'Jendc tidspunkt å gjorer seg opp 
noen formening om årets Grenlands- 
fotball. Noe særlig sportsl.g utbytte 
har cn j0 aldri hatt av disse var-

Dct var imidlertid tydehg a se at 
spillerne hos de 9 klubber som del
tok hadde tatt forhåndstremngen al- 
vorlig for de flestes vedkommende.! 
Hva lagspillet angår så var dct svært 
få lyspunkter cn fikk se, men dette 
skyldtes nok også for en del det opp- 
jagedc tempo. Noen særlig kritikk 
av spillerne tar vi ikke med denne 
gang. Det blir rik anledning til å 
gjøre dette senere i sesongen.

Borg vant i går sitt forste cup- 
mesterskap i Grenland. Tidligere har 
Urædd vunnet 4, Odd 3 og Pors 1 

f • 

| gang.
Borgs mesterskap var fortjent.' 

IDc-t var jo ikke så lite av cn presta
sjon å kunne gjerinomfore 3 kamper 
a 30 min. d.v.s. 1j/j times kamp på 
en dag førstet gang en. var på ba- 

Incn. Laget åpnet svakt mot Pors, 
men tok sitt mon igjen i dct siste 
kvarteret og sikrert seg seiren på 
points. Til kampen mot Urædd bad- • 
de Borg endret på lagoppstillingen.; 
idet juniorbacken Helge Kittilsen • 
var satt ut. Finn Bohle rykket inn 
i stedet som ytre høyre, Trygve War
holm tok ccnterplassen, mens Thor
vald Olsen var flyttet ned som høy-1 
re back. Denne lagoppstillingen tror' 
jeg nok var betydelig sterkere. Del 
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mindellg rask i starten og var sitt 
ass bcstemann i alle kampene. Lø- 
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Urædd vant over Storm 
poeng.

Kampen mellom Urædd og Storm 
sluttet med poengsseir 7—5 for 

I begynnelsen av kampen

spill
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Eidanger—Langangen. " 
Osebakken—Stathelle. 
Gulseth—Fossurn. 
Fossurn—Osebakken. 
Bamble—Gulseth. 
Lan ga ngen—Herøya. 
V old—Eidanger. 
Herøya—Bamble. 
Stathell e—Langa ngen. 
Herøya—Fossurn. 
Stathelle—Eidanger. 
Gul seth—O seba kken. 
Eidanger—Gulseth. 
Langangen—V old. 
Bamble—Osebakken.

22/8

. Thor 
‘ble mer 
men Pors 
LindstadIT

S.B.—Borg. 
Pors—Storm.

S.B.—K.3.K.*
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Terminliste over obligatoriske kamper 1946 
og våren

29/8 
4/9 
6/fl

• !0/0
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1 >/« 

’2/0 
’</« 
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10/0 
2 1 /« 
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16/8

Solum—Herre. 

Herre—Skidar. 

(I Jerpen —1i er re.

Solum—Hei.

Jeia Gundersen fra Forbundets UK 
vil overvære kampen. Det ser ut ti] 
at Forbundet vil være tidlig ute i år 
for å undersøke kondidater til lands
lagene.
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Borg — Pors spiller 
forU.K. // . v 
Til privatkampen mellom Borg og 

Pors som skal spilles på Borgs bane 
lørdag stiller klubbene med følgende 
lag:

Borg: Fra mål til ytre høyre: Leif 
Bjømtvedt, Øystein Andersen, Thor
vald Olsen, Einar Andersen, Isak An
dersen, Jeisen Gundersen, Konrad 
Hansen, Håkon Johnsen, Trygve War- 
holm, Arne Warholm og Rolf Svenke- 
sen.

Pors: Thorbjørn Solstad, Olaf Skll- 
bred, Ragnar Svendsen, Erling Olsen, 
Arne Kås Andresen, Ivar Wåge, Kar] 
Skifjeld, Alf Mikkel sen, Thor Bernt
sen, Leif Lindstad og Thorbjørn 

I Svendsen.
Pors vil prøve enkelte spillere i de 

I to omganger.
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6/8 
8/8 

1-1/8, Grane—Borg 
15/8 , Girnsøy—Skotfoss. 
20/8 
22/8

27/6 Urædd—Girnsøy, 
dersrud.
Odd—Borg, Th. Sundt Larsen. 
S.B.—Skotfoss, N. A. Nilsen. 
Pors—Grane. Henry Hansen. 
Sif.—Odd. Finn Bjerkøen. 
K.S.K.—Grane. Jac. Baugerød. 
Teines—S.B., Arth. M. Ander
sen.
Storm—Girnsøy, Tr. Dahlgren. 
Borg—Rors. A.lf. Goberg.
Skotfoss—Urædd, Asbjørn Tol- 
lefsen.
Odd—K.S.K. Sif.—Grane.
S.B.—Storm. Tolincs—Girnsøy. 

g. Pors—Odd.
Urædd—S.B. 

K.S.K.—Pors. Borg—Sif.
Storm—Urædd. Skotfoss—Toll
nes.
Pors—Skotfoss. Grane—Storm. 
Odd—Tollncf. K.S.K.—Gijnsøy. 
Borg—Urædd, Sif.—S.B. 
Girnsøy—Borg. S.B.—K.S.K. 
Skotfoss—Sif. Tollnes—Grane. 
Storm—Pors. Urædd—Odd. 
Grane—Skotfoss. Borg—Tollnes. 
Odd—Storm. Sif.—Girnsøy. 
K.S.K.—Urædd. Pors—S.B. 
S.B.—Borg. Skotfoss—K.S.K. 
Storm—Si f. U rædd—G rane. 
Tol 1 nes—Pors. Gimsøy—Odd. 
Tollnes—Skotfoss.
Stoim.
Sif.—Borg. Pors—K.S.K. 
Odd—Pors. Skotfoss—Girnsøy. 
S.B.—Urædd. Borg—Grane.

Grane—Sif. 
K.S.K.—Odd.

1947:
Skidar—Gjerpen. 
Solum—Lif. Start—B-oif. 
Hei—Gjerpen. S k i d a r— H e r r e.

Solum—Start. Boif.—Lif. 
Herre—Solum. Gjerpen—Boif. 
Ski d a r—Sta rt. Hei—Lif.
Solum—Skidar. Start—Herre. 
Lif.—Gjerpen. Boif.—Hei.

3. divisjon 1946—47:
Eidanger—Fossurn, Erl. W. An
dersen. asp.
Herøya—Stathelle, Borger Jan
sen. asp.
Gulset—Langangen, Arne San- 
nerholt, asp.
Vold—Bamble, Bjarne Larsen, 
asp.
Vold—Fossurn, 
bjørnsen, asp. 
Sta th el 1 e—G u Iset, 
asp.
Langangen—Osebakken, 
Anderson, asp. 
Bamble—Eidanger, 
hausen, asn.* • 

Eidanger—Vold, 
berg, asp.
Herøya—Langangen, Hans Bøe, 
asp.
Gulseth—Bamble, 
Aas, asp.
O seba k k e n—Fossurn, 
stiånsen, asp. 
Fossurn—Gulseth, 
klev, asp.
Stathelle—Osebakken, 
Baugerød, asp.
L anga ngen—E i d anger, 
Andersen, asp.
Vold—Herøya, 
asp.
Herøy a—E i d ange r, 
ncrholt, asn.
Stathelle—Fossurn, Bjarne Lar
sen. asp.
Osebakken—Vold, 
asp.
I i am bl e —Tzi nga ngen, 
bjørnsen, asp.
Gulseth—Herøya, 
Aas, asn.
Vold—Stathelle, Hans Bøe, asp. 
Eidanger—Osebakken, Tor Kri
stiansen, asp.
Fossurn—Bamble, Karl 
rød, asn.
Fossurn—Langangen. 
Stathelle—Bamble. 
Gulseth—Vold.
Osebakken—Herøya. 
Gulseth—Eidanger. 
\r o 1 d—Lan gan gen. 
Osebakken—Bamble. 
Fossurn—Herøya. 
Eidanger—Stathelle. 
Osebakken—Gulseth. 
Langangen—Stathelle. 
Bamble—Herøya.

4/9 Herøya—Vold.

6/9

4.^.
KretAagets kamp mat Kak. 

k\\ibben K.B. cr beramr-'- 
dag 4. iu\i. J A

*
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Vi bringer hor terminlisten for 
Grenland Fotballkrets’ obligatoriske 
kamper over sesongen 1946 og våren 
1947. For kvalifiseringskampene i 1. 
divisjon er det ordnet med nøytrale 
linjemcnn:

K val i fise rir. gsk a m pc r 194 6—
1. divisjon:

Odd—S.B., N. A. Nilsen.
Pors—Urædd, P. Aas Gunders- 
rud.
Grane—Girnsøy, John Johansen. 
Sif.—Tollnes, Håkon Håkonsen. 
K.S.K.—Storm, Thor Løberg. 
Borg—Skotfoss, Alf Goberg.
Storm—Borg, Olaf Christoffer
sen.
Urædd—Sif., Øivind Vinje. 
Girnsøy—Pors, Tr. Dahlgren. 
Tollnes—K.S.K., Olaf Hansen.
Skotfoss—Odd, Tli. Sundt Lar
sen.
S.B.—Grane, E. Lunde.
K.S.K.—Skotfoss, Tli. Løberg. 
Pors—Tollnes. John Johansen.
Grane— Urædd, Th. Sundt Lar
sen. x
Sif.— Storm, P. Aas Gundersrud.
Odd—Girnsøy, N. A. Nilsen. 
Borg—S.B., Erl. Lunde.
S.B.—Pors, H. Håkonsen.
Urædd—K.S.K., Alf Goberg.
Girnsøy—Sif., Tr. Dahlgren.
Tollnes—Borg, Olaf Christof
fer sen.
Storm—Odd, Øivind Vinje.
Skotfoss—Grane, Henry Han
sen.
Odd—Urædd, Th.
Pors—Storm, P.
rud.
Grane—Tollnes, E. Lunde.
Sif.—Skotfoss, John Johansen. 
K.S.K.—S.B., N. A. Nilsen.
Borg—Girnsøy. Finn Bjerkøen. 
Girnsøy—K.S.K., H. Håkonsen. 
Tollnes—Odd, Olaf Hansen. 
S.B.—Sif.,’ Thor Løberg.
Urædd—Borg. Alf Goberg.
Storm—Grane. Henry Hansen. 
Skotfoss—Pors, Tr. Dahlgren. 
Girnsøy—S.B., Finn Bjerkøen. 
Sif.—Pors, Jac. Baugerød.
Grane—Odd, Olaf Christoffer
sen.
Tollnes—Urædd, 0. Vinje.
Borg—K.S.K., Finn Bjerkøen.
Skotfoss—Storm. Olav Hansen. 
K.S.K.—Sif.. John Johansen.
Storm—Tollnes, Asbj. Tollefsen.

P. Aas Gun-
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Borg — Fors.
Til kampen mot Pors på Borgestad 

imorgen stiller Borg følgende lag fra 
mål og høyre: Leif Bjørntvedt, Thor
vald Olsen, Øistein Andersen. Einar 
Gundersen (Jeisen). Isak Andersen, 
Einar Andersen, Rolf Svenkesen, Arne 
Warholm, Trygve Warliolm, Håkon 
Johnsen og Konrad Hansen.

Pors’ lag: Th. Solstad, Ragnar 
Svendsen, O. Skilbred, Erling Olsen, 
Arne Kås Andresen, Ivar Wåge, Th. 
Svendsen, Ljfndstad, Thor Bdrntsen, 
y\lf Mikkelsen og Karl Skifjeld. Re
server: Finn Karlsen, Thor Svennung- 
sen, Jacob Holtan og Karl Richter.

Einar Gundersen (Jeia) vil som 
medlem av Fotballforbundets uttag- 
ningskomite overvære kampen.

*•

■ \ é ..

i

Urædd—Grane.
Borg—S.B.
Grane—Pors.
K.S.K.—S.B.'
Odd—Borg. Urædd—Storm.

2. avdeling (fjorårets B-klubbers 
b-lag):

Skotfoss—Boif. Sif.—Gjerpen. 
Girnsøy—Lif.
Boif.—Sif. Gjerpen—Girnsøy. 
Lif.—Skotfoss.
Sif.—Lif.
Girnsøy—Boif.
Skotfoss—Gjerpen.
Lif.—Boif. Sif.—Skotfoss.
Gjerpen—Lif.
Skotfoss—Girnsøy.
Boif.—Gjerpen. 
Girnsøy—Sif.

FINALE:
Vinner 1. avd.—Vinner 2. avd.

Junior, 1. avdeling:
Grane—Girnsøy. S.B.—Odd. 
Gjerpen—Skotfoss.
Storm—Grane.. Girnsøy—Odd.
S.B.—Gjerpen.
Skotfoss—Storm. Grane—S.B. 
Gjerpen—Girnsøy.

1917:
Fossurn—Vold. 
Gulseth—Stathelle. 
Osebakken—Langangen. 
Eidanger—Bamble. 
Fossurn—Eidanger. 
Stathelle—Herøya. 
Langangen—Gulseth. 
Bamble—Vold.
Herøya—O sebakken. 
Vold—Gulseth. 
Bamble—Stathelle. 
Langangen—Fossurn. 
Herøya—Gulseth. 
Bamble—Fossurn, 
Stathelle—Vold.
Osebakken—Eidanger. 
Langangen—Bamble. 
Vold—Osebakken. 
Fossurn—Stathelle. 
Eidanger—Herøya.
Beskjeftigelsesserier 1916: 

reservclagsserie (fjorårets A-klub- 
bers b-la«r): l

Odd—Storm, 
S.B.—Grane. 
K.S.K.—.Tollnes. " 
Pors—Odd. Storm—S.B. 
Grane—K.S.K.
Tollnes—Borg. 
Borg—Grane.
Unodd—Pors. Odd—S.B.
K.S.K.—Storm. 
Pors—Tollnes. 
Storm—Borg. 
Odd—Urædd.
Grane—Pors. Tollnes—S.B 
Urædd—Storm. Borg—K.S.K. 
Grane—Odd.
Pors—S.B.
Storm—Tollnes. 
K.S.K.—U rædd.

-1/8 Tollnes—Odd.
23 / 8—1J rædd—G ran o.

Borg—(idd. L, 
Tollnes—Urædd. 
Storm—Grane.
Borg—Pors. Odd—K.S.Kj 
Grane—Tollnes.
K.S.K.—Pors.
rveiagsserie, 1. avdeling (fjor
årets A-klubbers c-lag): 

Pors—Borg 
Storm—Odd.
Grane—S.B. •.
Grædd—K.S.K.
K.S.K.- -Pors. S.B.—Storm. 
Berg—Urædd.
Odd—Grane..
Urædd—S.B. Pors—Odd. 
Grane—K.S.K.
Storm—Borg.
S.B.-—Pors. Borg—Grane.
< )dd—Urædd. K.S.K.—Storm. 
S.B,—-Odd. Pors—Urædd.

I
I 

Odd—Skotfoss. Storm—Gjerpen. 
S.B.—Skotfoss. Girnsøy—Storm. 
Odd—Grane.
Gjerpen—Odd.
Skotfoss—Girnsøy. Storm—S.B. 
Grane—Gjerpen. Odd—Storm. 
Girnsøy—S.B. 
Skotfoss—Grane.

2. avdeling:
Borg—Pors, Tollnes—Urædd. 
Sif.—Boif. Lif.—Herre. 
Pors—Tollnes. Urædd—Sif. 
Boif.—Lif. Herre-—Borg. 
Borg—Urædd. Tollnes—Boif. 
Sif.—Herre. Lif.—Pors. 
Pors—Sif. Urædd—Lif. 
Boif.—Borg. Herre—Tollnes. 
Borg—Sif. Boif.—Pors. 
Lif.—Tollnes Herre—Urædd. 
Tollnes—Borg. U rædd—Pors. 
Lif.—Sif. Herre—Boif. 
Sif.—Tollnes. Boif.—Urædd.
B o r g—Lif. Pors—H ei-re.

FINALE:
Vinner 1. avd.—Vinner 2.

— — — *«>•'»*

Rets i.nRdnip
b0

1947: 
Borg—Storm. Odd—Skotfoss. 
K.S.K.—Tollnes. Pors—Girnsøy. 
Sif.—Urædd. Grane—S.B. 
Skotfoss—Borg. Storm—K.S.K. 
To] 1 nes—Si f. G i m søy—G ra n e. 
Urædd—Pors. S.B.—Odd. 
Urædd-Skotfoss. Gimsøy-Storm. 
S.B—Tollnes. Pors—Borg. 
Grane—K.S.K. O/ld—Sif. 
Skotfoss—S.B. Borg—Odd. 
Tollnes—Storm. Sif.—K.S.K. 
Girnsøy—Urædd. Grane—Pors. 
Storm—Sk o t f os s. K.S.K.—Borg. 
Urædd—Tollnes. Pors—Sif. 
S.B.—Girnsøy. Odd—Grane.

2. divisjon. 1946—17: I
Hei—Herre H. Håkonsen. I
Gjerpen—Skidar Jac. Baugerød. I 
Lif.—Solum, Henry Hansen. ' 
Boif.-—Stait, Finn Bjerkøen. 
Herre—Lif., Th. Sundt Larsen. 
Skidar—Boif., Thor Løberg. 
Start—IIei, P. Aas Gundersrud. 
Solum—Gjerpen, N. A. Nilsen. 
Lif.—Skidar, .Jac. Baugerød. 
Boif.—-Herre, Olav Hansen. 
Hei—Solum Alf Goberg. 
Gjerpen—Start. Tr. Dahlgren. 
Herre—Gjerpen, Asbjørn Tol- lefsen.
Solum—Boif.. Arth. Andersen. 
Start Lif., Olaf Christoffersen. 
Skidar—Hel, 0. Vinje.
Skidar—Solum. Hei—Boif. 
l' " "pen—Lif. 
Hvnc—Start. 
Boif.—Gjerpen. 
Lif,—11 vi.
^'-‘ut-—Skidnr. Solum—11 vrre. 
«•"7"1'f i f' h- r p e > |—H <5 i. 
ouuv—Bniuth. Ilt-rre 
Hei—Skidar. 
Boif.—Soluni. 
Lif.— Start’ 
Start- Gjei-pen. 
Skidar—Lif. 
Hem—Boif.
Boif.— Skidar. 
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ket patent og loperrekken ^^ 
Borg spilte godt på banen Cflekti’- 
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sjelden åpninger 1 motsHr^ b e 
svar. Forsvaret led 
Isak Andersen måtte gå at 
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Jeia Gundersen fra inc 
| kampen, men fant neppe n« PS 
! D-Wea, urad4p^ 
sett bedre før. Gs-Jq1
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Pors — Bor? 3—0.
I privalkamp på Borgestad lor- 

dag vant Pors 3—0 over Borg. Del 
ble spilt i 2X35 min. Det viste segl 
at det må inere kamptrening til fon 
hegge lags vedkommende. Borg åp-| 
net best og spillet foregikk for det 
meste på Pors banehalvdel i første 
omgang. Men Borg greide ikke å av
slutte de forøvrig godt tilrettelagte 
angrep. Løperne makter ikke å pre- 
.sterc de små gjennomtenkte stikk- 
baller som gir scoringsmulighelcr.

,,’g dommerer banespillet lar
•. raskt oppløp, Borg-spilleme

• ikke på plass og det endte med 
‘kkC '-erraskend? scoring

n Thor ‘Berntsen._Po«. 
greier ennå 
Borgs eedIsak Andersen 
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«Jeisen» og Lindstad 
bør få sjangsen på UK.s 
forsøkslag mot RAF!

Allerede den 22. mal skal lands-

kvalifise- ;
__7. ' . ' .

' C.
tva-
idet

I

• '/ 
•> / /

fotballklubb er kjent for 
ofre både penger, tid cg 
gutte- og juniorlag.
at. det lønner seg.

Fotballforbundets

viste

. ■. <fy i<;

2 pt.
2 >
2 >
2 >
2 »
2 »

Pors Fotballgr.

minutter før slutt.
oyerasket alle positivt dennegang. Er
ling Olsen reddet to gangei* pfi selve 
målstreken. Karl Skifjeld var best 1 
angrepet. Lindstad var noe treg, men 
hadde gode avleveringer. Pors har be
tingelser for å få et godt lag i år med 
det. spillemateriell en rår over. Kon
disjonen lot til å være god og dertil 
var spillerne raske i starten på bal
len. Treneren Carl Hansen (Skomagc- 
ren), som ventes i nærmeste framtid, 
vil sikkert bidra sitt til at man finner 1 ' 
fram til den mest slagkraftige onp- 
stilling.

Av Urædd’erne var venstre halfeh ■ 
Lundberg meget god. Han var uten 
tvil banens beste spiller. Høyre-halfcn 
Henrik Lykka kom også godt fra 
kampen. Kåre Sørlie var meget ener
gisk, men utspillene må bli bedre og 
dertil bør han ligge mere klistret på 
sin ytterløper. William Nilsen bryter 
godt, men avleveringene skortet det 
på. Even Hansen var best i løperick- 
ken. Svakheten ved Urædd-laget var i 
første rekke' den altfor tamme høyre
siden i angrepet. Det bør dertil tre
nes kraftig i sprint og videre må spil
lerne få bedret sine avleveringer.

P. Ås Gundersrud, B. O. I. F., døm
te godt. • Corner.

å fore en scorlngstaooii ior x.
Vi kan opplyse at vi ikke kommer til

FORTJENT PORS SEIR OVER IjRÆDD

©

å gå i gang med noe slikt, da vi ikke 
i finner det tjener noe godt formål. En 
må huske på at fotball c r et lag
spill, og cn scoring er sjelden en en- 
■ keltprestasjon, men en naturlig avslut- 
• ning på en kombinasjon hvor flere 
mann deltar. Og det kan gjores like 
stor innsats på alle plasser på laget. 
Dertil kommer at en slik scoringsta- 
boll kan fore til at enkelte spillere i 

; givno situasjoner spiller egoistisk. Et
ter at vi så mange ganger tidligere 
har framhevet lagspillets betydning, 
ville det være inkonsekvent å begynne 
å fore scorlngstabell.

Vi tør si at en klubbs framtid står 
og faller med hvordan juniorene blir 
drevet. Har ikke Pors alltid vært for 
snaue når det gjelder arbeidet med 
dette ? Har ikke de forskjellige ju- 
niorstyrer alltid arbeidet i særs tun
ge kår ? Har noen gang en eller fle
re av våre beste spillere blitt anmo
det spesielt å trene og lære juniore
ne? Hva hjelper det om juniorsty- 
ret administrerer på beste mate og 
likedan greier å dra fra og finne ev
ner og anlegg hos guttene i Pors når 
ikke junierstyret får anledning til å 
demostrere fotball for guttene ?

Juniorene er den mur framtidens 
A-lag skal bygdes på. Skeid og Fred
rikstad fotballklubb er kjent for a 

: arbeid på
Det har vist seg

Den første kvalifiseringskamp ble 
holdt på Pors’ stadion igår mellom 
Pors og Urædd i overvær av oml. 1000 
tilskuere. Kampen, som. gikk over full 
tid (2 X 45 min,), ble en typisk vår- 
kamp med mye sparking og svake av
leveringer. Pors var avgjort det beste 
lag ‘Og seiren og de to verdifulle points 
gikk da også helt fortjent til klubben, 
etter en energisk innsats.

Første omgang var noenlunde jevn- 
spilt, men etter pausen lå Pors stort 
over. Urædd ble tildelt straffespark 
ei kvarter ut i annen omgang, men 
Uldal satte dette utenfor. Når det ik
ke ble flese Pors-scoringer enn Karl 
Skifjelds 10 minutter før slutt, skyl
des det energisk spill av Urædd-for- 
svaret. Ahlbom i buret hadde således 
flere gode redninger.
Det er neppe heldig å svinge kritik
kens svøpe for hardt allerede nå over 
de enkelte spillere. En får jo god an
ledning til dette seinere i denne kamp- 
rike sesong.

De respektive klubbledere er sikkert 
selv klar over svakhetene ved sine lag.

På det -seirende lag kom forsvaret 
godt fra kampen. Centerbacken Ame 
Kås Andresen, høyre back Ragnar 

! Svendsen og høyre half Ivar Wåge

Kvalifiseringskamp iste divisjon u
spilles på Pors Stadion tirsdag 7. mai 1:1. 18.30 (G,30).

Entre: Voksne kr. 1,—, barn kr. 0,50.

*

Pors — Urædd.
Til dagens kvalifiseringskamp mel

lom Pors og Urædd stiller P-ors føl
gende lag fra mål og høyre: Torbjørn 

. Solstad, Ragnar Svendsen, Olaf Skil- 
bved, Ivar Waagc, Arne Kaas Andre- 
sen, Erling Olsen, Thorbjørn Svend
sen, Leif Lindstad, Thor tfertnsen, Alf 
Mikkelsen og Karl Skifjeld.

Det er samme laget som slo Borg 
lørdag- „ , ... ....Centerbacken Sverre Halvorsen fikk 
ikke permisjon fra militærtjenesten 
dennegang.

Reserver: Finn Karlsen, Thor Sven-. 
nungsen, Jacob Holtan og Karl Rich- 
ter.

Leif Lindstad er valgt til kaptein . 
på Pors A-lag med Olaf Skilbred som 
visekaptein. ,

6

engelske juniors 
ballteknikk. Ganske unge gutter 

det altså som L— 
perfekt ballbehandling. 
det bevise at man 
25 år før man 

Råmaterialene 
årets sesong beviste dette 
re hadde våre gutter 
orstyret hadde fått hjelp, 
kan ikke overkomme 
admilllSlZapegt T interessen for

( fufit nron hos vå

re juniors. Ikkeladenrseil^ngn

0 
0 
0
0 
0
0

Scorlngstabell.
En innsender har oppfordret 

scorlngstabell for 1. divisjon.

instruksjonsfilm 
demonstrere 

■ var 
ble brukt til å vise 

Skulle ikke 
-i ikke behøver være 

kan lære det ?
har vi i Pors. Fjor- 

• • Enda bed- 
_• vært hvis juni- 

1 mann 
alt både som

1 Divisjon.
Samtlige klubber som spiller i 1. 

divisjon har nå spilt en kamp hver. Vi 
skal ta en oversikt over pocngstillin- 
gen, som vil bli fort a jour med pas-( 
sende mellomrom. Forelobig har føl
gende klubber scoret poeng.

(Tallene viser antall kamper, seire, 
uavgjort, 
stilling).
Storm

- Borg
Grane

i Odd
Pors
Slf.

Den første 
ringskamp

I morgen holdes 
lifiseringskaiiip . pors sta-
Pors i-L b ir fra mål og
dion. Urædds lag m .. p jvcr- 
' F-u^Wiliion. ^iisén. Lund- 
^'X^riunernwnn. H. SjW>

Kampens donimci ti • 
dersrud, BOIF. *

Arets første kvalifiseringskamp til 
' 1. divisjon foregikk på Pors stadion 

i går. Det var spenning foran kam
pen mellom de to gamle rivaler Pors 
og Urædd om hvem som skulle ero
bre de første point om retten til å 
spille i Iste divisjon. Publikum var

• da også mott mannjevnt fram. Pors 
stilte med følgende lag: Th. Solstad, 
Ragnar Svendsen, Olav Skilbred, Ivan 
Wåge, Ame Kås Andresen, Erling Ol
sen, Thorbjørn Svendsen, Leif Lind
stad, Tor Berntsen, Alf Mikkelsen og 
Karl Skifjeld.

Urædds lag: Rolf Ahlbom, K. Sor- 
lie, R. Iversen, H. Lykka, William' 
Nlelsen, Lundberg, __ 1
H. Siljan, Finn Uldal, Even Hansen og 
Per Oddberg.

Pors vant målvalget og hadde bra 
fordel av sol og vind i ryggen i forste 
omgang.

Spillet begynte svakt fra begge lag 
men etter hvert ble det mere fart 
over kampen. . Pors forsøkte stadig 
med lange baller foran Urædds mål 
??en i/1?1 ble intet ut av det hele 
Hrædd levc.rt® dog det heste spill på i 
også la°-et tvriou aV omgan&en hadde ogsa iaoet tydelig overtaket.

I annen omgang kom Pors farligere

hrs - Gimsay 2-2

ket for spillerne enkelte dGt br°‘ 
vi fikk da se ti™ I™?- ganSer, men 
Ivar morsomt å S seg’ Dct
som hurtige fonvard/n? u® chansene 

| skapte, mens avslutning b«??ge 8lder 
I helt skreddersydde1 4 Var så 
tid kampen på fortL^t1 S°d ^fler
parten på hver og 3nPn dClt med halv' 
det også. ’ g pene scoringer var

Frank Pedersen / me8tTTkC3t0 kort 1 
-3 Hanacn,

Pors hadde en
1 Bhalf ( Innertrio, god
i hks gutte.plller p&

a—.

Jaget i ilden, ikke offisielt, idet det I 
får navnet «Norsk sammensatt lag>. j 
Royal Air Forces lag som er utpekt 
som motstander, har atskillige frem
ragende spillere, og de som får den 
ære å bli med på Norges lag, vil her 
få erfaringer som kommer vel med 
for våre vordende landslagsspillere. 
Det er derfor myo om å gjore at de 
beste får sjangsen, og vi kan Ikke med 
vår besto vilje finne noen grunn til, 
å gå utenom Borgs «Jeiseip Gunder- 
sen denne gang. Vårt berømmelige 
bronselag fløt ikke minst på drivende 
halfbackspill, og det er nettopp dette 
vinghalfspillet «Jeisen» er den typiske 
representant for.

Løpere er det heller tynt med i kret
sen for øyeblikket, men enhver som 
har iakttatt Porseren Lindstad, og 
sett hans silkepasninger og lekende 
spill, er overbevist om at han i år i 
bør bli moden for større oppgaver, og1 
det ville være umaken verd å prøve; 
ham nettopp mot ct lag som RAF. j

medlemskap også medfører forplik
telser mot klubben, ikke bare det å 
trene og spille fotball, men også fri
villig arbeid på banen o. 1.

Vi tror generalforsamlingen i fot- 
ballgruppa var klar over feilene fra 
før krigen. Det ble valgt .et junior- 
styre bygget på Rolf Næss’ interesse 
Og Lindstad og Solstad’s erfaring som 
aktive. Vi vet junioravdelingen er 
forholdsvis bra økonemisk situert i år 
så nå står det til det sportslige.

Det er et ansvarsfullt arbeid som 
er lagt på Leif Lindstad og Solstad. 
Vi vet at de kan lære juniorguttene 
mye. Vi håper de tar oppgaven al
vorlig.

Etter all sansynlighet blir det ikke 
Pors A-lag 1946 som blir årets Nor- 
gesmester i fotball. Derimot er det 
100 % større sansynligheter for at 
Pors A-lag kan bli det i 1948 eller 
1950. Er dette ikke litt å tenke pa ? 
Tiden går fort. Kanskje «gamle» 
Leif Lindstad i 1950 sitter på 1. benk 
på Ulevåll under finalen om Norges
mesterskapet og har æren av å ha 
trenet de 11 porsere som da gar av 
banen som mestere. — Det er ikke sa 
fryktelig usansynlig det nei.

Pors — Urædd 1—0.
men når det gjelder å spille fotball j 
så lå Urædd en god del foran. Ut 
fra dette burde kanskje lagene delt 
point i går. Pors hadde sine beste 1 
folk i Olaf Skilbred og Erling Olsen 
i forsvaret. I loperrekken gir vi pri
sen til Leif Lindstad. Best hos Urædd 
var Kåre Sorlie og Lundberg. Even 
•Hansen gjorde mye godt i løperrek- 
ken.

Begge lag kan bli farlige i de man
ge forestående kamper framover.
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— Begge lag

— Molde
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— Clauseneng. 
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Donn
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Arthur c
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Anensen,

Kåre Evjen, Orkanger — Begge lag 
O. Lundgren, Brage — Begge lag 
Thorleif Aas, A.I.L — Begge lag 
Martin Fjellset, A.I.L. — Begge lag 
Arvid A':. .een, Heimdal I.L. — B. 1, 
A. Rossvoli, Kvikk — Begge lag 
Ole Rossvoli, Stavne — Begge lag 
Sverre Hårsaker, Heimdal — Begge

Bjørn Borgersen, Mercantile — Høgda 
Hasle — Hasle

Lorang Gregersen, Kjelsås — Kjelsås
Haakon Svendsen, B.F.G. — Grefsen 

Grei
Kåre Johansen, Kjelsås — Grorud

Oppsettes
■»

»

»

»

131. Donn—Vennesla IL. — Kr .sand S.
132. Stadt—Fagen 32 — Kr.sand S.
133. Ålgård—Stål — Ålgård
134. Sauda—Buøy — Sauda
135. Sandnes ATL—Brodd — Sandnes Finn
136. Trygg—Klepp — Stavanger
137. Jarl—Vidar — Hillevåg
138. Bryne—Bjergsted — Bryne
139. Hetland—Nærbø — Forb. bane
140. Egersund—Byhaugen — Egers.
141. Kopervik—Ulf — Kopervik
142. Vard—Ølen — Haugesund
143. Stord—Etne — Stord
144. Odda—Solid — Forb. godkj bane
145. Fana—Trane — Forb. godkj. b.
146. Brann—Bragd — Bergen
147. Djerv—Follese — Bergen
148. Nymark—Florvåg — Bergen
149. Nordnes—-Hardy — Bergen
150. Pallas—Orion — Bergen
151. Os Turn—Frøya — Bergen
152. Fjellkamer.—Teddy — Bergen
153. Grane—Viggo — Bergen
154. Høidekamr.-Sandviken - Bergen Ingv. Jensen
155. Minde—Laksevåg — Bergen
156. Sandane—Eids Fkl. — Sandane
157. Falken—Aurland IL — Høyanger
158. Florø Spkl.—Høyanger — Florø
159. Langevåg—Rollon — Langevåg
160. Ørsta—Volda — Ørsta
161. Hodd—Sykkylven — Forb. bane
162. Ålesund—Herd — Ålesund
163. Veblungsnes—Molde — Vebl.nes
164. Åndalsnes—Aksla — Åndalsnes
165. Træff—Norlandet — Molde

!;;ær

u
3

I o

Kristian Gulbransen, Jordal — Frigg 
Erling Høyer, Spartacus — Skeid 
Erling Johansen. Vika — VIF 
Arnold Myhre, Mercantile — Mercant. 
Arvid Larsen, Spero — Spero 
Einar Olsen, Spero — Strong 
Gunnar L. Olsen, Vika — B. 14 
Erling Sigvartsen, Fram — Gjøa 
Gunnar Olsen, Åsen — Åsen 
Carl Rodar, Vidar - Vidar 
Adolf Walstad, Spartacus — Spartacus

Elv. Johansen, Raufoss I.L. — B. lag 
Leif Olsen, Vardal — Begge lag 
Erling Eng, Skreia I.L. — Begge lag 
MHHI^HHHHHHHI — 
Jørgen Jørgensen, Lyn Gjøvik — B. 1. 
Reinhold'- '' Isen, Fossekallen — B. lag 
Olaf Hansen, Liv, H.fos — Begge lag 
Amund Svendsen, Vikersund. Begge 1. 
Nils Kristiansen, Eiker — Begge lag 
Håkon Jensen, Birkebeineren — B. 1. 
Eskild Bryhn, Kongsberg I.F. — B. 1. 
Knut Berg Nilsen, Skjold. K.berg IL 
Knut Haugen, Sætre. Begge lag 
R. Borge Aserud, Str.godset — Skjold 
Ivar Fr gerlien. Glassverket — Drafn 
Reidar Repsgård, Dr.- Ballkl. — B. I. 
Walter Olsen, Funkis —-Begge lag 
Sveining Solberg, Sparta. Begge lag 
Håkon Andersen, Asslden — Begge 1. 
E. Mai"thinsen, Str.godset. — Dr. Blk. 
H. Gulbrandsen, Str.godset — B. 1.. 
H. Stenstrøm, Holmestrand — B. I. 
Reidar Nilsen, Øm — ^'‘gge lag 
Gustav Berg, 17-'.ostrand — Begge 1. 

Horten Leif Landåas, Borre I.F. — Ørn
Sigurd Hansen, Son I.F. — Begge lag 
Knut Hogsnæs, Stokke — Begge lag 
Rolf Andersen, Tonsb. Turn — B. 1. 
H. Andersen, Nøtterøy — T.berg-kam. 
Viggo Olsen, Fagen, Larvik — B. I. 
Oppnevnes senere — Fram 
Alf Goberg, Storm — Odd 
Olaf Kristoffersen, Pors — Begge lag 
Finn Bjerkeoen, Langesund B. 1. 
Håkon Håkonsen, Skldar — Skldar 
Thor Løberg. <- *" — Begge Ia^

>•» «VK»
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Dommer Linjemenn
Karl J. Johansen, Kvik — Kvik 
Hjalmar Stensland, — Tistedalen 

Spydeberg Torbj. Nygård, — Begge lag.
Grasto, S.borg — Hafslund 

Thorsten Simensen, S.borg — S.borg 
Hartvik Johansen, Lisleby — Gleng 
Charles Jørgensen, Fr.stad — Torp 
Henry Clausen, - S.borg — Fr .stad 
Erling Løken, Moss — Moss

— N.stad H. Skoglund, Gardermoen S.K. — B. 1. j 
Kløfta G. Guldbransen, Fram, L.str. — B. 1. [

— Begge lag !
Ullensaker Einar Haug, Kløfta — Begge lag
Bøn Jens Haug, Hauerseter — Begge lag

Bjørn Sleipnes, Ski — Begge lag 
Haakon Jensen, Sprint — Begge lag 
Oscar Karlstad, Holen — Begge lag 
Arne Riis, B. 14 Oslo — Begge lag 
Alf Tannum, Vestby — Begge lag 
Arnt Vinje, Ås — Begge lag

171. Løkken—Troll — Løkken
172. Trygg-Kamr.—Svorkmo — Tr.h.
173. Orkanger—Kyrkseterøra — Ork. Magne Saltnes, Melhus I. L. — B. 1.
174. Orkdal—Urædd — Orkdal
175. Opdal—Øm — Opdal
176. Stavne—Brage — Ranheim
177. Strinden IL.—Freidig — Ranh.
178. Buvik Fjell — Heimdal
179. Thor—Lyn — Thor
180. Uthaug—Tempe — Uthaug
181. Melhus—Nidarvoll — Melhus
182. National—Marienberg — Tr.heim Martin Sundal, Skogn I.L. — Wing
183. Rapp—Rosenborg — Trondheim
184. Neset—Frosta — Neset
185. Sverre—Stjørdal — Levanger
186. Steinkjer—Levanger — Steinkjer Olaf Pedersen, Vardal
187. Blink—Skogn — Stjørdal Kåre Larsen, Sverre
188. Verdal—Bagnsund — Verdal Odd Vik, Blink
189. Spillum—Nessegutten — Spillum Knut Foss, Steinkjær
190. Namsos Idrl.—Grong — Namsos Henry Vikelund, Ste r

*

i. kval, runde i Norgesmesterskapet
Søndag den 19. mai

Hugo Andreassen, Grane 
av kretsen 

» 

» 

> 

»

Johan Haukeberg, Åndalsnes.
Håkon Fostervold, Treff 
Casper Schmidt, Molde

166. Clausenengen—Olymp — Kr.sund Erl. Mykkelbost, K.F.K
167. Brått—Brann — Kristiansund N. Sigv. Sivertsen, C.F.K.
168. Heimdal—NTHI — Heimdal Harald Lund, Ranheim — 7
169. Dalguten—Falken, T.hj. — Dalg. Arnfinn Rokke, Rapp — Begge ]a
170. Hommelvik—Djerv — Hommelv. Yngve Olsen, Ranheim — Begge"lag
171. Løkken—Troll — Løkken Reidar Monsen, Orkdal — Begge lag

Har, Pettersen, Rosenborg — Ørn

PORS-BLADET slår stort opp «Sko
maker'n Carl Hansens ankomst til 
Porsgrun som trener for klubben. Og 
det skal vi ikke fornekte dem i. Vi 
gleder oss til å se den gamle klubben 
i aktivitet på norske baner. Forøvrig 
merker vi oss et saklig innlegg om 
å utlegge Tjenna som idrettspark. 
Bare det hele ikke flyter bort mellom 

* de andre papirene som kommunen 
til behandler, 

r

Nr. Spillende lag Bane
1. Tistedalen—Tune — Tistedal
2. Kvik—Skiptvedt — Halden
3. Spydeberg—Rapid —
4. Borgen—Forward — Hafslunds b. Ole M.
5. Gleng—Centrum — Sarpsborg
6. Greåker—Kråkstad — Rolvsøy
7. Selbåk—Skjeberg — Selbak
8. Østsiden—Gressvik — Østsidens
9. Sprint—Kambo — Moss

10. Rakkestad—Hafslund — Rakkest. Henry Simensen, S.borg — Begge lag
11. Mysen—Rosenhoff — Mysen
12. Askim—Nordstrand — Askim
13. Vestby—Torp — Vestby
14. Ås—Rolvsøy — Ås
15. Hølen—Soon — Hølen
16. Ski—Kråkerøy — Ski

Eigil Sorlic, Snp.røen — Begge lag 
Birger Svard, Nydalen — Stabæk 
Asbj. Rogvin, Strong — Hovik

- V. Aker 
Li-Ull

; 37. Snarøen—A.demisk Bkl. — Stab. Birger Nilsen, Spero — Stabæk
I 38. Ullevål—Speed — Ullevål grusb. Arne Gudmundsen, Sandaker — Lyn

39. Ready—Tåsen — Oslo
40. Pro gress—Sandaker — Oslo
41. Reidulf—Fight — Oslo
42. Spartacus—Oppegård — Oslo
43. Steady—Ekeberg — Oslo
44. Ila—Jordal —
45. Sagene—Vahl
46. Odd—Hard — Oslo
47. Strong—Star — Oslo
48. Nordlyn—Sørli — Oslo
49. Varg—Mjølner — Oslo
50. Strømmen—Fagerborg — Strøm. Lars Larsen, Fram, L.strøm — Fram

• 51. Fram, L.str.—Frogner — L.strøm Harald Heltberg, Frigg — L.str. S.kl.
52. Fet—Rælingen — Lillestrøm John Ruud, L.strøm S.kl. — Begge lag
53. Sørumsand—Løken Fk. — S.sand Th. Solheim, Dalen — Begge lag

i 54. Blaker—Aurskog — forb. bane Johan Bjørndalen, Haga — Begge lag
55. Bjørkelangen—S. Holand — Bj.l. Håkon Olsen, Blaker — Begge la
56. Raumnes & Årnes—Sander — År. Henry Holt, Haga — Begge lag

| 57. Funnefoss & Halmsås—
Fenstad Spkl. — Funnefoss

58. Haga—Fenstad Idrf. — Haga
59. Kongsvinger—Skotterud — K.sv.
60. Magnor—Skames — Magnor
61. Grue—Brane — Grue

Sandn- t 

’ EeSge i.

1.
1, eiag

Nordenborg, r 
ærygve Andersen, 
Sigurd Matsen, Nymark - 
H. Martiniussen, A.TI_
Karl Hunnhammer, a T-l 
Terje Orlin, Minde ‘ 
Sig. Nysether, Djerv — 
Arthur Davidsen, Trane _ Xll 
Sverre Rebnord, Hardy - Ori
Ragnar Sæthre, Amatør - 

j Fjellkamr. — Gran»
Hugo Andreassen, Grane _ Sandviken

Følgende 29 klubber har w.o.: : n -
Fredrikstad, Sarpsborg, Lisleby, Moss, Lyn, Skeid, Gjøa, Vif, Frigg, y- 

dalen, Lillestrøm Sp., Raufoss, Strømsgodset, Mjøndalen, Vikersund, irxe- 
beineren, Skiold, Fram, Larvik, Sandefjord, Borg, Sif, Viking, jerv

Aarstad, Kristiansund, Wing, Kvik, Trondheim og Ranheim.

x

17. Drøbak-Frogn—Trygg — Drøbak Bjørgan Hansen, Nordstrand — B. lag
18. Asker—Haslum — Asker Erling Sommer, Vollen — Begge lag
19. Hogda—Sparta, S.borg — Sp.plas. Arvid Johansen, VIF — Bekkelaget
20. Bekkel.—Djerv, Hegged. — Sp.pl. Karelius Paulsberg, Furuseth — Loren
21. B.F.G.—Furuseth — Grønvold
22. Løren—Øvre Diesen — Grønvold Erling Martinsen,
23. Grefsen—Kolbotn — Grefsen
24. Sinsen Fredensborg — Grefsen
25. Grorud—Simensbråten — Grorud Jørgen Bugge, Furuseht
26. Grei—B. 14 — Grorud
27. Høybr. & Stovner—Sterling - H.br Torl. Andreassen, Strømmen — B. lag

> 28. Roa—Kjelsås — Røa Petter Pettersen, Stabæk
29. Fossum—Bygdø Ballkl. — Foss. Kaare Bredesen, Li-Ull -
30. V.Aker Sk.—Hasle — Fossum
31. Grane-Sandv.—Bakkevold — S.v. Wilhelm Aaby, Asker — Begge lag
32. Hovik—Åsen — Sandvika
33. Li-Ull—Kampørn — Ullern
34. Frem 31—Mercantile — Ullern
35. Heming—Vollen UL — Gråkam. Knut Brennhovd, Tåsen
36. Stabæk—Hugin — Stabekk Jens Mathiesen, Wahl

A. Sutterud, Årnes — Begge lag 
Anders Granli, Årnes — Begge lag 
Karelius Bonsted, Roverud — B. lag 
Knut Broen, Kongsvinger — B. lag 
Reidar Brandvald, Brandvald — B. lag

62. Trysilgut—Nybergsund — Trysil Per Konning, Elverum — Begge lag
63. Rena—Tynset — Rena Kolbjørn Fjeld, Koppang — Begge lag
64. Folldal—Alvdal — Folldal Erik Dalsheim, Tynset — Begge lag |
65. Røros—Nor — Røros John Tellnesset, Tellnesset — B. lag 1
66. Nittedal—Eidsvold Idrf. — N.dal Hans Venåsen, Grorud — Begge lag '
67. Sørum—Hakadal — Sorum Laur. Mikalsen, Ullensaker — B. lag j
68. Nannestad—Skedsmo — N.stad H. Skoglund, Gardermo'én S.K. — B. 1. |
69. Kløfta—Holter
70. Hauerseter—Fjellhammer — f. ba Dagfinn Iversen, Bon
71. Ullensaker—Kisa — Ullensaker Einar Haug, Klofta
72. Bøn Fkl.—Hvam
73. Ottestad—Storhamar — Ottestad Alfr. Andersen, Hamar A.I.L — B. 1.
74. Stange—Eidsvold T. — b. senere Kristian Johansen, Hamar I.T - B. 1.
75. Hamar Idrl.—Kolbu — Hamar Arne Olsen, Hamar A.I.L. — B. lag
76. Brumunddal—Vang — Brum.dal Kåre Brovold, Hamar A.I.L. — B. lag
77. Moelv—'Furnes — Moelven A. Kjønningsberg, Hamar I.L. — B. 1.
78. Løten—Hamar-Kamr. — Løten Georg Haugeli, Ilseng — Begge lag
79. Fremad—Vinstra — Lillehammer Th. Håkonsen, Lyn Gjøvik — B. lag
80. Otta—Mesna — Otta Petter Løkken, Ringebu — Begge lag
81. Fagernes—S. Land — Fagernes Erling Bang, Bagn — Begge lag
82. Skreia—Biri — Skreia 

' 83. Kapp—Lena — Kapp

84. Boverbu—Lyn — Bøverbu
f 85. Gjøvik Ski.—Liv, H.foss — Gj.vik Jostein Johansen, L.hammer

86. Va'rd3.1— —
87. Lunner—Brandbu — Lunner
88. Jevnaker—Spero — Jevnaker
89. Fossekal.—Kongsberg — bane?
90. Geithus—Grane — Geithus
91. Eiker—Bakke — Eiker
92. Vestfossen—V. Spone — Vestfos.
93. Bergk.—Rjukan IF — Kongsb.
94. Tofte—N. Sande — Tofte
95. Drafn—Gråbein — Drammen
96. Dram. Bkl.—Holmsbu
97. Glassverket—Funkis — Glassv.
98. Slem.stad-rSvelvik & Strøm — Sl.
99. Liungen—Åmot — Liungen

100. Svelvik—Sparta. — Forb. bane
101. Drammen-Strong—Aasiden — Dr.
102. Solberg—Sylling — Solberg 

1103. Berger—Bødalen — Berger
104. Nykirke—Holmestr. — Nykirke 

1105. Borre—Vinn, Sande — Forb. b. 
A 106. Falk—Fagen, Larvik 
k 107. Hvittingfoss, Ørn — Forb. bane 
11108. Sem—Pors — Forb. bane 
1110D. Flint—Tøneb.-Kamr. — Forb. b. 
11110. Tønsberg Turn—Tele — Tønsb. 
II111. Stag—Tempo — Stavern 
■11.12. Larvik Turn—Skldar — Larvik 
■1113. Glmsøy—Halsen — Gimsøy 
H114. Langesund—Odd — Langesund 
^1 115. Brevik—Slorms Bkl. — Forb. b.

1116. Sklens Bkl.—Brugorøen. Skien B.
■l 117. Skottfoss—Toll nes — Skotfoss Thor Løberg. <- X __
H118. Urædd—Arendal Bkl. — Urædd Asbj. Tollefaen. Skiens B < ; 
^U119. Klosterskogen—Eiker-Kvik’ — Kl.
^■1 120. Skade—Grime, Skien — 
Hl 121. Ulefoss—SLAle — Ulefoss 

122. Snøgg—Heddal — Notodden 
Ml 123. Rjukan AIL— Sunnjordct - Rjuk, 

12-1. Kragerø- -Fjcll-SLokken — Kr.
^H|12&. Grane, Arendal—Rhiør — Arendal Age Sørensen 
| ■ 1120. Jerv—Lund AIK — Grimstad 
| 11127. Bukke—Mundnlflkamr.

Pors
Trygve Dahlgren. Uredd Begge lag 

forb. b. Thomassen, Ulefoss — Hogge lag 
O. G. Slåttuni. Skade — Begge lag 
A. Fagerholt, Rjukan AIL — E c 1. 
HJamtvclt, Heddal I.L. — Begge lag 
A. M. Andersen, Sundjordet -- 

Tvedestrand — 
Gran- * mdul — «• 

Kl.fjord F. K.

IMS128. Flekkefjord—Xna-Sira — Fl.fj.
129. Mandals Bkl.—Farsund — Mand. Thoralf ’ Mandai
130. Vennesla AIL—Vigør — Vennesla Olav a rhorkl,dsen,

— v Anensen, r
R.°“ Sta~‘r>start 

Vigør
en, Ulf,

- Ult Esc *•
• K^tian Jensen, t'^"

Arthur Storhaug, K1ePp "
Lars Bjelland, Agård ^7ja 
Si?- Loge, Bryne - Bp[r S gSc lag 
Nils Hændeland, Vard
Hhmer Mikkel3en, Dje^ lag 
H. Skogvold, Litlabø _ R " 8- L 
Nordenborg, stord J p Sge la& 

u Begge hg

Trane 
firann

Bragd

Start 
—- «oiset, Start _ 
KArt Zachariaaaen 
Ing- c. Torgers ’ 
Arne Askeland. b>rv

- Trafjord, Viking 
Søren So^en, Brod,

Trygg

Degg, 
e
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Etter: 

to sis- 
Pors viste

åre? frukter
sier kretsformann Teksten som håper på velvilje 
i en vanskelig sesong.

b

og Sundjordcl har 
& de øvrige 1.

<•

i sUr n tikker tir 
i fata i talls» pÉuteré.

God og jevn innsats av laget. Svart dag for Pors.
lettere. Her virket ikke Kasnes egent
lig i stor form, men fikk likevel ut
rettet mye. Dagens menn i ioperrekken 
var imidlertid indrevingene. Bjarne 
Nordahl og Dagfinn Nilsen. Riktignok 
fikk de temmelig lett spill av sine op
passere, Pors’ sidehalves, men, det 
spill de oppvartet med var absolutt noe 
av det bedre vi har sett av indrevin- 
ger i år. Nilsens lange scntringer på 
vingen, og hans velplasertc og fikse 
gjennomlegg var ofte en fryd å se på, 
og han har ganske god fres i lang-

situasjonsoppfattelse, og hans betyd
ning for hele lagets innsats kan ikke 
vurderes for høyt. Med uslitelig kondi
sjon arbeidet han for fullt både i an
grep og forsvar, og hostet flere ganger 
bifall for åpen scene ved sin ferdighet 
i å «vri». Rol Hansen i senter er mål- 
hungrig, og ofte farlig rett og slett på 
grunn av sin kraft og tyngde. Wing- 
halfcne Wiggo Andersen og Einar Pc- 

• dersen var hele tiden på høyde, og 
stottet godt opp bak løperne. Vi tror 
Wiggo er kommet på den rette plas
sen nå. Forsvaret forøvrig var kontant 
og stott. Svendsen cr god sentcrhalf- 
type. Kristiansen på venstresiden spil
ler seg stadig opp, og Dagfinn Simon
sen på høyre er vanskelig å komme 
forbi. Siste instans i forsvaret, Arnt 
Nilsen .virket sikrere enn tidligere i 
år. Han har en fenomenal evne til å 
plaserc seg, så det ser ut som om han 
alltid har så lette baller å ta. I ct par 
dristige utrykninger ryddet han opp i 
farlige situasjoner.

Forslaget hadde en svart dag.
I .

Laget fikk ikke til noe av det spill 
vi vet det er god for. Høyresiden i for
svaret, ja, i hele laget, var svak. Sidc- 
halfene fylte ikke sine plasser, hvilket 
lettet Granes spill i høy grad. Senter- > 
back lover likevel godt. Loperrekken i 
fant heller aldri fram til de rette tak- I 
tene. Linstad var ikke på langt nær ; 
seg selv, og de øvrige i rekken var al
dri riktig med. Berntsen hadde for 
øvrig altfor mange chanser som han 
tullet bort. En god ting cr det imid
lertid ved ham han cr meget for
siktig med å gå i keeper.

Etter kampen ble Grane overrakt 
pokalen av kretsformannen. Halv. Tek
sten, og Pors hyldet seierherren med 
3x3 hurra.

Dommeren Gundersrud varr^°ld-Fjeld.

Granes sei r var fortjent. Do gikk 
inn for kampen med en iver som 
måtte gi resultater. Granespillcrne 
vant de aller fleste nærkamper og 
var i det store og hele kjappere på 
ballen enn sine motspillere. Laget 
var svært.jevnt og hele forsvaret vir-

kaitinaien pors; Grane vant kretsp o kalserien
-Grane. — /-•

en i går.
ket solid. Arnt Nilsen visle særlig i 
minen omgang godt kecperspill. I 
del ellers gode forsvar lå senter- 
backen Adolf Svendsen en tanke foran 
de øvrige. 1 løperrekken var indre
vingene 1). Nilsen og Nordahl de 
beste.

Pors hadde ingen god dag i går 
og når vi unntar lagets gode begyn
nelse av kampen var det svært få 
lyspunkter. Del var altfor mange til
feldige pasninger og skudd og bin
deleddet mellom halfs og løpere var 
dårlig. Vi så en rekke svake skudd 
og laget hadde ikke don rette gnis
ten når sjangsen var der. Når der
til også del indre forsvar hadde en 
dårlig dag matte det gå gall. Så å si 
hele laget har spilt bedre før. Do 
beste var Karl Skifjeld på ytre van
sire og scntcrbacken Sverre Halvor
sen. Den unge ytre høyre Thor 
Svennungsen blir nok en god mann.

Kretsformannen. Halvor Teksten 
overrakte det seirende lags kaptein, 
Bjarne Nordahl pokalen umiddel
bart etler kampen og uttalte al Gra- i 
ne hadde spilt pokalserien uten tap 
og var en fortjent vinner. Laget 
fikk sin vel fortjente hyldest.

Dommeren Peder ås Gunders- 
ru. BO!F. kom godl fra kampen. Del 
var 2233 betalende tilskuere.

A. E.

Pors Jag mot Gimsoy.
Ti! kvalifiseringskampen mol 

Gimsøy i dag stiller Pors følgende 
lag: Th. Solstad. R. Svendsen, 0. 
Skilbred, Alf Mikkelscn, Arne Kås 
Andresen, E. Olsen, Th. Svendsen, 
Ivar Waage, Th. Berntsen, Lindstad 
og K .Skifjeld. Reserver: K. Rich- 
ter, M. Thorstensen og Th. .Sven
nungsen. • - ■ *

Årets første landskamp 
spilles i Oslo 22. mai mot Royal Air 
Force. Del cr ultagningskonnteens 
mening å prøve nye og unge spille
re. Olav Førlie, Larvik Turn, tidli
gere BOIF. nevnes som målmannsns- 
pirant i «Sportsmanden». Bladet pe- 

iker også på Jei.sen Gundersen, Borg 
I og Olav Skilbred, Pors.

1. divisjon or Jo saken klar, da la
get her står åpent for både I., II. 
og ni. dlvlsjonsspillere, dersom de 
cr gode nok. Men kan de n. divi
sjonsklubber som lår spiller 1 kva- 
liflseringssericn, ffi spillere på H.

i divisjons kretslag ?
— Ja, det er anledning tU det ifølge 

en muntlig avtale med Vestfold fot
ballkrets formann. Forholdet blir det 
samme for HI. divisjons vedkommen
de.

For ordens skyld kan vi jo ta med 
kretsens UK. Det er for I. divisjons 
vedkommende Olaf Gulllksen, Storm, 
William Eriksen, Odd og Aksel Fjeld, 
Pors.

H. og HI. divisjon: Walter Larsen, 
Skotfoss, Oskar Rogde BOIF og Mar- 
Ihln Kristiansen, Skidar. ;

— Har De noen ønsker for seson- j 
gen?

— Det blir jo 
program 
mulig godvilje 
spillernes side for 
det under de 
råder, 
prekært, 
ordne.

regnes som favoritt i iinnlcn i J 
årets pokalserie. Det er bare det at 
en 1 grunnen aldri kan regne med Gra
ne som en bestemt faktor. Laget har 
Eå ofte for vist at det kan vokse med 
oppgaven’, og slo det grundig fast søn
dag ved fullstendig å utklasse Pors.

To mål i forsto og ett 
i annen omgang.

I kampens første minutter hadde _ «uveren
Fors et blaff, og fikk overtaket cn h- . sltuddcne. Nordahl spilte mc , , , 
ten stund. Adolf Svendsen må gi et par | ”
corner, og det oppstår farlige situa
sjoner foran Grancmålct. Mikkelsen 
har et skudd i Granes tverrligger, og 
ytre høyre skyter på returballen, men 
Arnt Nilsen er oppe i vinkelen og red
der. Etter hvert er det Grane som 
overtar, og i 20. minutt kommer så det 
første mål, selvmål. Pors h. back skal 
.spille ut en skrå ball fra Rolf Hansens 
hode, men sneier ballen, og Solstad ka
ster seg forgjeves. Fem minutter for 
pause er Grane nær ved å øke til to, 
ved Dagfinn Nilsens flotte skudd fra 
høyresiden. Men ballen treffer tverr- 
liggcrcn, og Kasnes, som er framme 
på returballen bommer. Et par minut
ter senere er imidlertid goalen dor. Det 
er Rolf Hansen som scorer lott på kort 
og delikat pasning fra «Daffa».

Annen omgang er ikke mer enn fem 
minutter gammel, da Grane får sitt 3. 
mål. Det cr cn veritabel keepertabbe, 
idet Solstad stopper en høy ball og lar 
den falle ned foran seg .Dermed er 
Rolf Hansen framme og setter benet 
til. Flere scoringer ble det ikke, skjønt 
det mangler ikke på tilbud. Vi noterte 
blant annet Rolf Hansehs heading i 

Thor Ecrntsens gjennom- 
han 1?l8tc °y°bhkk mistet kontrollen over ballen.

Stor og jevn innsats 
Granc-spillerne.Alt syntes å ligge til • • 

S2Von?ag-TU v hadde laget med seg. i for»,t 
hadde de vinden 1 ryKKcn 
snudde den faktisk akk 
annen omgang hadde ét -

BCgT Sclren ble st<>r, tjent, selv om målene k^p wr% 
punkt var Aslaksen n? CuCStc 
hadde jo også Olaf ^kilh?’?^ ha” 
Da hadde venstresiden^ d P\SCB- 

strejidcn i angrepet det

FOTBALLKRETSEN FÅR EGET 
KONTOR,

Etler hva Fotballkretsens formann 
H. Teksten opplyser vil det nå 
bli ordnet med eget kontor for kret
sen i Skien.

Foran po
4Til omkampen fra fjorårets pd- 

kalfinalc på Borgestad stiller Grane 
følgende lag: Arnt Nilsen, L. Mathi- I 
se, Kr. Kristiansen, E. Pedersen, A. 
Svendsen, W. Andersen, J). Simon
sen, D. Nielscn, R. Hansen, Bjarne 
Nordahl og E. Kasnes. Lagets opp
stilling er noe endret. BI. a er Dag
finn Simonsen flyttet opp som ytre høyre fra backplassen. '

P. Aas Gundersrud, BOIF. cr kam
pens dommer. |

*

Pors Jag til pokalfinalen I 
| søndag. !
! Omkampen i pokalfinalen i kret- 
;sens serie 1945 mellom Pors og Gra
ne holdes på Borgs gressbane søndag. 
Pors Jag cr frar mal og høyre: T. Sol
stad, R. Svendsen, O. Skilbred, I. Wå- 
ge, Sverre Halvorsen, E. Olsen, Thor 

; Svennungsen, Lindstad, T. Berntsen 
A. Mikkelsen og K. Skifjeld. Thor
bjørn Svendsen er skadet og kan ikke

I delta.

STILLINGEN NÅ:
Slorm og Borg leder i kvalifise- 

ringsscricn med 3 pls., Urædd, Pors, 
Grane, Odd og Sundjordet har 2. 
Gimsøy, Skicns B. K., Tollnes, Skot
foss og K. S. K. 0 pt. Storm, Borg. 
Urædd og Sundjordcl har 2 kamper 
hver oc "

Til Pors’ sportsutvalg.
Vi tillater oss å framsette følgende 

forslag til Pors’ lag mot Gimsøy: Fra 
mål til ytre venstre: Aksel Fjeld, Rag
nar Svendsen, Olav Skilbred, Ivar 
Wåge, Sverre Halvorsen, Alf Mikkel
sen, Andreas Skilbred, Leif Lindstad, 
Karl Richter, Erling Olsen, Karl Ski
fjeld. Reserver: forsvar: Arne Kåss 
Andresen, Mathias Thorstensen. An
grep: Arne Hanssen, Thorbjørn 
Svendsen.

av

rette for Gra- 
værgudene 
‘■.e omgang 

. og i pausen 
at de også i 

spakt luftdrag 
og fullt for- 

nok var litt lett- 
enn vi Det eneste svake 

på y. h. ‘

et kolossalt kamp- 
1 år, og det må legges all 

til fra klubbenes og 
å få gjennomført 

vanskelige forhold som I 
Banespørsmålet er jo ytterst 
. men det bør kunne la seg) 

i

Det er liv og rorc i fotballclren for 
tiden. Vi formelig svømmer i fotball- 
arrangementa enhver art. Trener- 
kurs, cup, seriekamper, engelske og 
norske trenere fyller fotballfolkets 
hoder i hver liten fritid som måtte stå 
th rådighet.

— De er fornøyd med opptakten til 
sesongen? VI retter spørsmålet til 
Grenland Fotballkrets formann Hal
vor Teksten.

— Det begynner ‘bra. Trenerspørs- 
målet ser jo ut til å gå riktig fint. 
Det er forresten Forbundet som ord
ner seg direkte med klubbene når det 
gjelder trenere, så kretsen står helt 
utenfor her.

— Tror De det vil få stor betyd
ning for nivået 1 kretsen?

— Uten tvil. Trenerkurset som kret
sen stod for, har allerede båret fruk
ter, atskillige av finessene som ble 
lært bort her, er absorbert av enkelte 
lag, og jeg vil med en gang nevne at 
guttene var meget begeistret for Sør- 
skott som instruktør. Han hadde et 
enestående tak på guttene

Intcrkretskampene.
Det hersker c._ 

kring uttagningon

Slo Pors 3—0 i omkamp
Del var den rene rundeslenining 

på Borgs gressbane i går da Grane 
og Pors møttes for å avgjøre kretspo- 
kalserien som ikke ble ferdigspilt i 
fjor høst. Pors åpnet kampen best 
og del så lyst ut for laget. Det var 
forresten også bra saker de leverte 
i kampens første kvarter — spillet 
gikk lett fra mann til mann og Gra- 
ne-forsvaret hadde nok å gjøre. Alle
rede i det 5. min. hadde Karl Skifjeld 
ct godl skudd helt oppe i vinkelen 
som Arnt Nilsen i Granes mål neppe 
hadde maklet. Etterhvert tar Grane 
mer og mer av spillet. I det 22. min. 
kommer Granes første mål. Ytre høy
re W. Aslaksen skyter fra siden og 
Pors høyre back forandrer rolning 
på ballen og Solstad kunne intet 
gjøre fra eller til. Granes løpcrrek- 
kc fant lett åpninger i Pors-svarel. 
Like før pause øker så Grane til 2 
—0 ved senlerløpcren Rolf Hansen.

1 annen omgangs 5. min. mister 
Pors målmann ballen i nærkamp 
med Granes senlerløpcr og Grane- 
spilleren måker ballen i nettet.

I GmSØY — PORS
I Gimsøy møter Pors i Skien, 
l hjemmelagets gode innsats i de 
I te kamper og spillet som 
j mot Grane, tør vi tippa at Gimsøy har I 
I chanscn til gin forsto seier 1 serien., 
Jøpoiuuc Suiuo.iojjøpjøq.u?n»FR[ 3o -ttiøf 
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tølfeld i
Skifjeld og Lindstad mot storform?

3S? tren 1

I

>

Dette la-

l

4

Stokke)

Ommøblert og friskt Pors-lag slo 
reservespekket Gimsøy-lag 6-2.

1. kvalitiserende 
mfe.

var.
• AnvII.

, pors) 

csund)

I
I
I
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►

å’

mens p_

. ________ .

IdUUV l-l HU- | 

stolpen. Et- i

Minuttet *
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L. •

Pors lå 
‘ i hele kampen,! 
var ikke overbevisende.!

I spilt og chansene mer fordelt, men det i

...................................................... ..

Igår fikk Pors

Det var tydelig allerede ved oppstil- 
gen til seriekampen Pors—Gimsøy at 
noe ekstra var igjærc fra Pors’ side. 
Knabbe var trukket ned som sidehalv 
bak sin gode parhest Lindstad, og alle
rede fra avspark viste Porscrne så fri
ske saker at det var en fryd.

Dødssyndene fra Grane-kampen var 
som blåst vekk. Vinghalvcs Olsen og 
Knabbe tok seg av indrevingene, sam
let godt opp og matet den bevegelige 

I løperrekke som spilte mer oppfinnsomt 
og med mer veksling enn vi har sett 
tidligere iår. Lindstad var snart på den 
ene side av banen, snart på den andre. 
Skifjeld var i praktslag og fintet, pas
set og skjot som aldri for. Og han var 
heller ikke redd for å forlate sin egent
lige plass i rekken og lage forvirring 
inne i feltet. Kan rekken holde fast ved

* ■ .-■■■II, " I • I ■ ■

,,,n—.......

det til.

°S'Lindstad i(
-røm var

F- :
Ll

!

‘•I1II ■

n
•2 c

var fremdeles Pors som var den tone- • 
angivende. Pors scoret i denne omgan-; 
gen ved Th. Svendsen og Lindstad, ’ 
mens Asbjorn Wichstrøm og Frank i 
Pedersen rettet på resultatet til 2—6 { 
nederlag.
. Dommeren Dahlgren, Urædd, 
helt god.

n 1, f
og Wickst

mål.
som fremhevet seg frem 

andre igår var ubestridt 
Han går sikkert mot alle ti- 

og hans brilliante finter, 
pasninger og fremfor alt 

en kvalifisert lands 
e på halfplassen 

ueffen. Skilbred og 
vanlig god stil, 

nær så friskt som
øvrige

. av

denne taktikken i de kommende kam- i 
per, kan det ikke forlanges mer av 
den! I

Forsvaret derimot spilte ikke så' 
friskt at den kan sies å måle seg med 1 
angrepsrekken på noen måte. Et par 
plasser er nokså svake, men stort sett 
må en si at Forslaget nå for alvor tar 
form. Skilbred var god.

Men laget må likevel ikke hylle seg 
inn i noen drømmer om at det skal 
gå så lett bestandig som ute på Gims
øy torsdag. Hjemmelaget var temme
lig ribbet. Støttespillerne Kjeldscn og 
Dagfinn Thomassen på backplassen 
stilte ikke opp ,og i løperrekken måtte 
også brukes reserve. Istedenfor A. 
Nielsen som måtte gå ut som folge av 
en muskelbrist i begynnelsen av kam
pen, spilte Arne Haugerød vinghalf, 
mens Hans Hansen stilte opp som 
centerback med skadet ankel. Hans ■ 
Hansen var forresten sammen med Ot- i 
to Johansen ankermannen i forsvaret, I 
særlig Johansen slet beundringsverdig | 
i den ulike kampen for å holde neder
laget innenfor anstendighetens gren
ser. |

I løperrekken var Walter Andersson ‘ 
atter mannen som bar dagens byrde.; 
Det han kan av fotball, er gull verd.

1. omgang ble spilt vesentlig på. 
Gimsøys banehalvdel, og Pors scoret: 
4 ganger, 3 ganger ved Skifjeld og 1 i 
ved Berntsen, 2. omgang ble mer jevn-;

i • ’ 
t {I I :

kvalifiserende rande,'I
I Øyvind Rund, Arne Nordschau. Tolnes 

en J har nederlag både for Sif. og KSK i 
serien, men riktignok ganske knepne.
Skotfoss’ innsats mot Odd var ikke så

- - vi 
hvor

røk 6-2. 
scoringer.

i Svendse 
Pedersen f 
for Gimsøys

1 Den spiller 
for alle de 
Skifjeld. : 
ders form 
hendinger, 
skudd gjør ham til 
lagskandidat. Knabb 
var heller Ikke 
Erling Olsen spilte i 
men ikke på langt 
vi er vant til & se dem, og de 
på laget kunne det'nok være litt 
hvert å si om.

På Gimsøys lag la man også denne I 
gang spesielt merke til Walter Ander- ■ 
son, men hans store fell er nok at! 
han ligger for langt tUbaketnikket og ! 
får skjelden eller aldri anledning til & i 
være med i den avsluttende fase. En I 
annen mann som vi syns kom godt i 
fra det igår var ytre hoyre (reserven) 
Frank Pedersen. Og hoyre halfen 0. 
Johansen var vel den som gjorde det 
best 1 forsvaret.

Dommer Dahlgren dømte sin hittil 
letteste kamp 1 &r. St Ute uregete- 
tert spill har vi sjelden sett, ojri 
et skritt i den riktige retning.

S. Qv. |

Pors — Gimsøy 
i * 6—2- 
I Pors og Gimsøy møttes til kva
lifiseringskamp på Gimsøys bane i 
går kveld. Pors hadde trukket Alf 
Mikkelsen ned som høyre half og 
Ivar Wåge spille indre venstre. Del 
ble ikke noen god kamp. Z.‘.
godt over gjennom 
men spillet ■ 
Det ble ofte spilt altfor meget på 
tvers av banen. Forsvaret spille usik- 
kort og åpent og kom ikke godl over
ens. Erling Olsen var den som kom 
best fra del. 1 løperrekken var del 
Karl Skifjeld og Leif Lindstad som 

Ivar lyspunktene og de leverte begge 
len god kamp.
I Gimsøys lag spille svakt. Hans 
I Hansen var bestemann i forsvaret. 
I Løperrekkens beste folk var inner- 
I trioen.
I Karl Skifjeld åpner scoringen for; 
IPors etter 12 min. 2 min. senere er: 
|Tor Berntsen frampå og øker til 2—0 
I etler pent spill. Midi i omgangen i 
scorer Skifjeld igjen og samme mann . 
øker til 4—0 like før pause.

I I begynnelsen av 2. omgang er 
Thorbjørn Svendsen frampå og 5—0| 

ler el faktum. Like før hadde Lind-i 
Istad en flott headding i i 
Iler 15 min. far Gimsøy el raskt opp

løp og Wikslrøm scorer. ?*” 
eller reduserer y. v. lil 5—: 
en tabbe i Pors forsvar. Lindstad ' 
har sa en flolt headding i tverligge- . 
ren og Wåge el godl skudd som' får1 
samme skjebne. Midi i omgangen 
avslutter Lindstad scoringen. I

Pors vant helt fortjent og Gims- 
i øy kan være fornøvd med resultatet..

Dommeren, Trygve Dahlgren. ‘ 
I Urædd, hadde en lell oppgave o,r 
idømte godt. G00 tilskuere overvar 
(kampen. II. A. II. j

- • • •

Ribbet Gimsøylag 

praktslag med 3
Det som igrunnen særpreget kam

pen ute på Gimsøy igår kveld var vil
jen til å spille spillet. Endel av de 
vanlige slaget så vi jo, men helhets
inntrykket var bedre enn vi har sett 
tidligere iår, og da spesielt Pors selv 
om man tar i betraktning at hjemme
laget var svært ribbet og stillet opp 
med 3 reserver. I stedet for Kjeldsen 
og Dagfinn Thomassen stilte Bjørn 
Bjørnsen og Broby og på ytre venstre 
Frank Pedersen, mens Porscrne vårtet 
opp med fullt lag, dog med endel om
møblering.

Det var nokså enkelt å merke klasse 
forskjellen på de to Hag. Pors laget 
var teknisk sett meget bedre både 
Individuelt og i oppbygning av angre
pene, og gamle gode Lindstad tilrette
la og matet opp så det var en fryd å 
se, dertil kom bevegelsen i hele rek
ken og kunsten å spille seg i posisjon 
Nå ville nok ikke dette gått fullt så 
glatt hvis hjemmelaget hadde hatt 
alle sine folk, — men en kan jo heller 
ikke tenke på å gå gjennom hele den
ne serie med bare 11..,.

Pors lå godt over 1 begge omganger 
spesielt i første, og noterte seg for 4 
mål i denne og 2 i annen, mens Glms- 
øyguttene til gjengjeld Scoret 2 goaler 
under 1 minutt i 2. omgang. Scorere 
var Skifjeld 3, Berntzen 1, Thorbjørn

dårlig som målsifreen antyder, 
tipper ct spennende oppgjør 
Skotfoss går av med seiren.

Tollnes’ lag blir: Paul Sten, Arne 
Moen, Einar Hansen, Ingolf Bråten, 
Håkon Vold, Olaf Ingebretsen, Harald 
Skilbred, Per Eoye Abrahamsen, An
ker Bråten, Birger Jansen, Harry 
Hansen.

Pors skal til Sem, og stiller dette 
lag: T. Solstad, Arne Kås Andresen, 
Olaf Skilbred, Alf Mikkelsen, Sverre 
Halvorsen, Erling Olsen, Thorbjørn 
Svendsen, Leif Lindstad, To Berntsen, 
Ivar Wåge, Karl Skifjeld. Dette la
get burde vinne sikkert.

Granes lag i Lunde blir: Amt Nil
sen, Dagfinn Simonsen, Kristian Kri
stiansen, Einar Pedersen, Adolf Svend
sen, Leif Matisen, Willy Aslaksen, 
Dagfinn Nilsen, Rolf Hansen, Bjarne 
Nordal, Erik Kasnes.

Her skulle det heller ikke være sær
lig tvil om utfallet.

Skidar skal spille mot Larvik Turn 
i Larvik. Det blir vel hardt for gut- i 
Lene fra Follestad å lage noen sensa- f 
sjon hen i

Urædd skal mote Arendals Ball- | 
klubb i Porsgrunn, og vinner nok med ! 
dette laget: Ahlbom, Kåre Sørlie, 
Rolf Iversen, H. Lykka, William Nil
sen, Fred Lundberg, Olaf Skoe, H. 
Siljan, Finn Uldahl, Even Hansen, Per 
Odberg,

Sandjordet bor klare seg seier ovor 
Rjukan AIL, men på Rjukan kan 
uventede ting hende, og alt må settes 
inn. Laget er: Helge Andersen, An
ker Pedersen, Jonny Nilsen, O. Bak
ke, Arvid Anundsen, Walter Carlscn. 
Birger Wahlstrøm, Sig. Oksum, H. 
Oksum, Hans Lysa, Ivan Oksum.

Snøgg bor vinne lett over Heddal. I

Norgesmesterskapet 
i fotball,

15 Greniandslag dcllar.
Fotballforbundet har fått rekord- 

tilslutning til årets Norgesmesterskap 
Her fra Grenland er det i alt 15 del
takere. 1. kvalifiserende runde spilles 
allerede 19. mai — neste søndag Run
den omfatter i alt 190 kamper. W 

/ gjengir kampene for distriktets klub
ber. Førstnevnte har hjemmekamp}:. 

, Sem (Vestfold)—Pors /
(Dommer K. Hogsnæs, Stokke) 

Larvik Turn—Skidar i

Gimsøy—Halsen 
Langesund—Odd

(Olaf Kristoffersen
B.O I.F.—Storm(Finn Bjerkøen. Lang 

;Skiens B. K.—Brageiøen
■ Snotfoss—Tollnes B. K.

(Thor Løbcrg, Gimsøy)
■ Urædd—Arendal- K.
I (Asbjørn Toilefsen, Skier.)
I Iflosterskugcn—Eikcr-Kvik
I (Tiygve Dahlgren, Uræ(-d» 
Skade—Grane, Skien

l Ulefoss—Ståle
Snøgg—HeadalRjukan A. I. L.-Sundjordet ,

1 H. Jamtveit, Heddal)I Pergkamr.—Rjukan L F. i

/K'X«lnX.
I______ _ _ -—

Pors til Tønsberg i
Kampen i L P°r.J

nv Norgesmesterskapet genl ul

I og Sem er| Tønsberg sla.d101 o?høvre:

a»”»;® . i

i PotbaUtorbundet satte 1 går i opp 1. kvalifiserende runde 1 
l Norgesmesterskapet 1 fotball, 
i Runden spilles 19. mal.
1 Telemarksklubbene skal spille 
i følgende kamper:
1 Sem — Pors
1 Gimsøy —• Halsen
I Langesund — Odd
1 Brevik & Omegn — Storm| Sklens Ballklubb — Bragerøen
l Skotfoss — Tollnes
I Urædd — Arendals Ballklubb
1 Klosterekogen — Eiker-Kvik
I Skade — Grane, Sandvika
| Ulefoss — Ståle
J Snøgg — HeddalI Rjukan AIL — Sundjordet
I Bergkamerateno — Rjukan IF.

Søndag går første kvalifiserende 
runde i fotballmesterskapet, og 
rekke av klubbene i Grenland skal i 
ilden.

Sklens Ballklubb stiller med temme
lig redusert lag mot Bragerøen. Det 
blir følgende: Holmene, Erling Flata, 
Bjørn Fredriksen, Ragnar Jensen, Leif 
Halvorsen, Halvdan Christensen, Ei
nar Rasmussen, Per Andersen, Birger 
Jonsen, Ivar Endresen og Wilhelm 
Olsen.

Vi tipper seier for Skienslaget.
KSK.s lag mot Eiker-Kvikk: Ger- 

rit Johansen, Halvard Gundersen, Rolf 
Tellefsen, Sverre Holmer, Th. Haug- 
om, Harry Moen, Th. Larsen, Olav 
Holmer, Kjell Marker, Einar Ander
sen, Roald Espedalen.

Her bør vel også Skienslaget ha de 
beste sjangscr.

Gimsøys lag er ikke endelig be
stemt ennå, da det er uvisst med del
tagelsen for flere spillere ennå. Vi 
tror imidlertid at klubben i alle tilfel
ler stiller et lag som slår Halsen.

Storm skal til Brevik og spille mot 
BOIF med dette laget: Tore Simon
sen, Nils Olsen, Harald Andresen, 
Yngvar Olsen, Hans Olsen, Petter 
Svennungsen, Karl Evensen, Erling 
Lunde, Finn Evensen, Reinholt Johan
sen, Rolf Lunde. Det blir vel en sik
ker Stormseier.

Odd stiller det samme lag i Lange
sund som på Skotfoss sist' onsdag. 

■ Det er: Hammerstad, Kjell Behring, 
Rolf Stavnem, Kjell Johansen, Bjørn 
Eriksen, Harald Århus, Odd Johansen, 
Rolf Holmbcrg, Ivar Haraldsen, Tryg
ve Århus, Birger Eriksen. Dette la
get skal vel heller ikke større van
skeligheter med å greie seg.

I kompon mot Tolnes stiller Skot
foss opp lik: Th. Hervik, Einar StYand, 
Karsten Haglund, Adolf Haglund, Hol- 
ger Forberg, Per Valestrand, Leopold 
Åsen, Thorleif Bruda], Jorgen Nes,
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2 
2 
1 
1 
1
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0

0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0
0 
0 
0

2—7
1—7

5
5

5
5
5

5
3
5
5

unn- 
jordet

il
3 I
5

i

3—0 
0—5
2— 0
3— 0
6—1 
0—0

5
•1

3—1 
3—2 
7—2 
2—3

5
5
5

I
21

5I
*

Toll nes vil 
i nv

h. i
k, Kan Rich- ' 

i
Mikkelsen,

_■ Olsen, 
~ uindstad, Thor 

foiKarl Skifjeld.

6— 0 
0—8 
1—6 
1—5
1— 5
2— 5
7— 1
5—0

120. Skade—Grr
121. Ulefoss—St&le
122. Snøgg—Heddal
123. Rjukan AIL-S

i \
124. Kragerø—Fjell-Stokken

kandidater ?
Av nye keepere har vi vel først og 

fremst Larvik Turns gode Olaf Forli, 
som viste seg som et meget behagelig 
bekjentskap for Oslopublikumet under 
Jordals arrangement — kanskje noe 
i dristigste laget enda, men avgjort 
kandidat. Og Granes Arnt Nilsen, som 
ifølge Telemarksrøster skal være still

I
I

4 pt.
4 >
3 >
3 >
3 >
2 >
1 >

3—8 2 >
2 >
0 > 
0 >
0 >

110. Tonsber.
111. Stag “
112. Larvik
113.
114.
115. Brevik-
116. Skiens ---- e
117. Skottfoss—Tollnes

referat fra 
- J og Sem

G ?•

. — Sundjordet vant 
og Urædd.

var 
og Skifjeld best 

mens Berntsen 
av scoringene.

Norgesmesterskap 
begynnelse i helgen med 

• * « f\

t.t. ;
■i

going.
Av backs er det vel ’ grunnen ingen 

nye på tapetet. De vi har satt vår 
lit til har tvertimot skuffet. Alle Lyns 
tre kandidater skuffer stort, til og med 
Eugen Hansen — mens Rehn holder 
seg, og tydeligvis også Bjørn Berger. 
Men er det nye skudd Spydevold kan
didat? Og Fors’ Skilbred?

Brede Borgen og Jeisen Gundersen 
befester det gode inntrykk vi har fått 
av dem. Men dette er jo «gamle»- 
sidehalves, og har vi noen lovende j 
unge? I øyeblikket — neppe.

’ r — In

Landskampen i dag.
Årets første landskamp holdes i 

Oslo i kveld. Royal Airforces har et 
sterkt lag. På Norges lag har Tom . 
Blom, Lyn, meldt forfall. Petter Duo, 
Skeid, blir stedfortreder, mens Toio 
Simonsen, Storm, er uttatt som ny 
reserve.

Tore Simonsen får sjangsen.
patiske og lovende, unge Storm-gutten r 
fikk sjangsen. Det er J 
at han får anledning til å spille, men 
i hvert fall har man et bevis på U.K.
har ham i kikkerten. Tore vakte opp-;rIInff

og vi tvilte aldri'-"—“

Riktignok trodde Mathias Thor
• • • •

vi tror likevel '13v“ 
han får opp-» ■

Av resutlatcne hitsettes (førstncvi - 
te klubb hadde hjemmekamp): 
Urædd—Arendal B.K. 
Sem—Pors 
Rjukan A.I.L.—Sundjordet 
Skotfoss—Tollnes B.K. 
Langesund—Odd 
B.O.I.F.—Storm 
Larvik Turn—Skidar 
Gimsøy—Halsen 
K.S.K.—Eiker-Kvikk 
Skiens B.K.—Bratrerøcn 
Skade, Lunde—Grane 
Ulefoss—Ståle 
Snøgg—Heddal 
Bergkamr.—Rjukan l.F. 
Flint’ Vallø—Tønsbcrgkamr.

(2 timer).' 
Falk—Fagen, Larvik 
ørn valk over Hvittingfoss. 
Star, Oslo—Strong 
Vennesla A.I.L.—Vigør 
Grane, Arendal—Risør 
Pallas, Bergen—Orion 
Kragerø—Fjeld-Stokken 
Stag, Stavern—Tempo 

Borg var den eneste ; 
klubbene som hadde walk 

Til 2. kvalifiserende 
skal spilles søndag 2. 
det 190 seierherrer fra i 
som hadde walk over. Av disse 220 k~ 
skal så ytterligere 92 slåes ut 2. juni, 
mens 36 får walk over, hvorved man 
får 128 klubber til 1. ordinære runde 
23. juni. De øvrige runder spilles så 
på høstparten.

$

land nå har spilt to kamper hver i 
serien, er 
Odd 
Fors 
Storm 
Borg 
Grane 
Urædd 
S. B.
SIF 
KSK 
Tollnes 
Gimsøy 
Skotfoss

1—0 
6—0 

16—0 
5-1 
3—21 

av Grcnlands-' 
over. ! 

runde, som 
juni, gjenstår 
igår + 30 lag 

lag.

I Den danske f 
\ «Skomager* komm 
| t morgen for å trene

I Carl «Skomager» kommer 
til Porsgrunn onsdag.j Onsdag fk. kommer dansketreneren I 

Carl «Skomager» til Porsgrunn for å I 
begynne sin trenervirksomhet her. De I 

, fleste andre klubber har allerede kom-1 
met i gang med sine utenlandske tre- I 

I nere, men vi vet fra tidligere at «Sko- 
mageren» har et eget grep på Porserne I 
som nok vil gjøre sitt til at de vil ta I 
>gjen det forsømte. I

reneren Carl
Porsgmnn

107. Hvittingfoss—Ørn
108. Sem—Pors
109. Flint—Tønsb.-Kamr.

~ _jg Turn—Teie
•—Tempo 

Turn—Skidar 
Gimsøy—Halsen

. Langesund—Odd
-Storma Bkl.
Bkl.—Brageroen

118, Urædd—Arendal Bkl.

,119. Klosterskogen—Eiker-

Kvik 2 
ane, Skien

Pors-Tolnes ikveld.
Pors og Tollnes slo te r 

seriekamp på Vestsiden i dag. 
stiller som favoritt-lag, 
*TV -11 — __ IrJLo r» 1

Pors i Tønsberg.
1 «Tønsbergs Blad»s i. 

rundekampen mellom Pors 
hoter det bl. n.:

Pors viste etter -spillet i ..... .. 
gang at laget kan sine saker, .. 
lai seg ikke så lett sette utenfor i 
de første rundene. Forsvaret er godt 
med spesielt høire half Knabbe Mik- 
kclsen som en ordentlig drivkraft. Lø- 
perrekken hadde sine beste i tidligere 
internasjonale Leif Lindstad og me
get lovende Skifjeld på ytre venstre. 
Unge Berntsen i center var iherdig 
cg hadde målappetitien i orden, mens 1 
derimot de to øvrige i rekken ikke 
var fullt på høyde.

* IPors jr.—Urædd jr. ; 
2—1.

■ Ved en juniorkamp på Pors’ stadion 
igår vant Pors 2—1 over Urædd. — 
Urædd ledet 1—0 i første omgang. 
Bjarne Hobber scoret. — Etter pau
sen scoret Pors 2 ganger ved Gunne- 
rød. Det siste mål kom et par minut
ter før slutt.

Tollnes slo Skotfoss 5—1 på Skotfoss
A.I.L. — Store seire for Pors

Pors — Sem 8—0.
Første kvalifiserende runde mellom 

Sem og Pors sluttet med en seier for 
Pors med 8—0. Kampen ble aldri god, 
bortsett fra en del pene kombinasjo
ner fra begge lag. Som fikk aldri noe 
til foran mål, spillerne virket trege og 
sene. Pors begynte famlende, men kom 
snart i gang og hadde flere gode til
bud. I det '8de minutt bryter Berntsen 
gjennom og skaffer Pors ledelsen. Et
ter 26 min. er Berntsen atter fram
på og scorer. Pors øver stadig press 
foran Sems mål, og flere opplagte 
målsjangser blir forspilt, skuddene 
går enten utenom eller over. Etter 3G 
min. scorer Karl Skifjeld med el skudd 
under tverrliggeren.

2. omgang ble bare 4 minutter gam
mel da Lindstad øker til 4 med el 
praktfullt skudd som målmannen ik
ke hadde noen sjangse til å redde. 
Pors er alter de toneangivende. Spillet 
veksler en del, og i det 25de minutt 
scorer Lindstad og i det 28de minutt 
(r Skifjeld frampå og netter. I det 
32te og 40de minutt er Berntsen fram
på og scorer og hermed ble det.

Seiren var fullt ut fortjent, — etter 
sjangsenc kunde det godt vært ennå 
flere mål.

På Sems lag spilte høyrebacken 
godt. Centerløperen hadde også me
get pent, men fikk aldri avsluttet 
ordentlig. Av dc øvrige er det van
skelig å framheve noen spesielt.

Av Pors’crne lå Lindstad et hode ’ 
foran de andre, forøvrig spilte O. { 
Skilbred og Sverre Halvorsen godt i 
forsvaret, Alf Mikkelsen begynte 
usikkert, men spilte seg godt opp. Karl 
Skifjeld spilte som vanlig sikkert og [ 
gedt.

Det var 700 tilskuere. i

Pors — Sem 8—0.
I 1. kvalifiserende runde seiret Pors 

over Sem med 8—0 lørdag. Kampen 
ble spilt på grusbanen 1 Tønsberg. 
Pors lå helt over i begge omganger, 
og Sem kunne være glad at nederlaget 
ikke ble større. Det var et ungt, sym
patisk lag, som med bedre trenings- 
muligheter nok kan drive det til noe, 
men denne gang greide det aldri å set
te Porsf or svaret på noen alvorlig prø
ve.

I Porsgrunnsklubbens løperrekke 
denne gang Lindstad «. 
med to praktmål hver, 
var mester for resten 
Omgangsresultatet var 3—0.

Dommeren Hagajordet var god.
«’ <// Tees.

6—1 over Rjukan
Årets Norgesmesterskap i fotball 

tuk sin begynnelse i helgen med 1. 
kvalifiserende runde. Av de 410 an
meldte lag var 380 i aktivitet.

190 av'disse ble altså slått ut.
Som vanlig fikk man en del over

raskelser. Skotfoss var således klar 
favoritt på hjemmebane mot Tollnes 
Ballklubb, men Tollnes-lagct vant he
le 5—1. Sundjordet, som leverte en 
svak kamp mot Urædd tirsdag, vant 
påny en solid og fortjent seier over 
Rjukan A.I.L., dennegang på Rjukan. 
Den annen Rjukan-klubb ble 
overraskende slått ut. Ellers ble det 
favoritt-seire over hele linjen for 
Grcnlands- og Øvre Telemarks-klub- 
bene. Felles for de aller fleste av 
kampene var at spillets kvalitet ikke 
virket overbevisende. Pors hadde som 
ventet ingen vansker med Vestfold- 

■ ‘ “klubben Sem. Det ble 8—0. Urædd 
vant lett over Arendals Ballklubb, 
mens B.O.I.F. slet tappert mot Storm, 
og Langesund mot Odd.

Laget mot R. A. F.
Det norske laget som skal spille 

mot engelskmennene —-R. A. F. — , 
i Oslo imorgen, har fått folgende j , 
sammensetning: '

Tom Blohm, Lyn — Eugen Hansen, 
Lyn, Bjørn Berger, Fredrikstad, —

I Bjørn Spydevold, Fredrikstad, Erik j 
Holmberg, Fredrikstad, Harry Boye

I Karlsen, Lyn — Trygve Arnesen, Vå-
I lerengen, Reidar Kvammen, Viking, 

Knut Osnes, Lyn, Henry Johansen, 
Fredrikstad og Arne Brustad, Lyn.

Reserver: Petter Due, Skeid, Borge 
Johansen, Moss, Eigil Lærum, Larvik 
Turn, Gunnar Thoresen, Larvik Turn

| og Thorleif Larsen, Fredrikstad.

Tollnes mot'Pors i dag.
I kveld møtes Pors og Tollnes til' 

kvalifiseringskamp på Pors stadion. 
Tollnes lagel blir fra mål og høyre: 
Paul Slecn, Einar Hansen, Hans Åal- 
Ivedt .Ingolf Brålhen, Håkon Wold, 
O. Engebretsen, Ivar Knutsen, Birger 
Jansen, Anker Brålhen, Per Boye 
Abrahamsen, Arne Moen.

Reserver: Jacob Lundgren, Rolf; 
Skilbred, Harald Skilbred. !

Her er det satt to nye mann på 
laget fra Skotfoss-kampen i det; 
Hans Aaltvedt spiller venstre back’ 
og Ivar Knutsen ytre høyre. Arne 
Moen er flyttet opp fra backplassen 
til ytre venstre.

Pors lag: Th. Solstad, Karl Rich- 
ler. O. Skilbred. A. Mikkelsen, Arne 
Kås Andresen, E. Olsen, Tli. Svend
sen. Lindstad, Th. Berntsen. I. Wå-' 
ge og K. Skifjeld, Reserver: F. Karl- 1 

sen, M. Thorstensen, Th. Svennung- 
sen og W. Richter.

Centerbacken Sverre HfHvorscn er 
i militærtjeneste og kommer ikke 
hjem. Høvre back Ragnar Svendsen 
har pådratt seg en skulderskade og 
må derfor holde seg i ro foreløbig. 
Arne Kås Andresen og Karl Richter 
overtar plassene i stedet.

Pors er favoritt, men ’--------
nok forsøke å komme med en 

1 overraskelse dennegang.
’ $

Stiller som reserve 
på laget mot R A. F.

Storms keeper 
tirsdag beskjed om 
til kampen mot det 
Air Force-lagct i dag. 
først uttatt, men kan 
grunn nv skade. Reserven 
fra Skeid vil så rykke inh og 
sen blir reserve.Det var morsomt A so at den sym-

•

Tore Simonsen fikk 
å mo to opp i Oslo 

engelske Royal 
Tom Blom var 
ikke spille på 

Petter Diic 
Simon-

I 
i 
!

sammen 1 j
Pors | 

men etter 
ier over Skot- 
e forberedt på 

tiller med S I 
ifosskampen: I 

Arne Moen
.... __ jo ikke sikkert F

__ anledning til å spille, ~ k
I i hvert fall har man c.’ ’
I JJCÅ1 - - ----------
I merksomhet Ifjor med
I strålende kamper, og 
på at han i år ville være moden

I st orre oppgaver.I vi han villo bli prøvet litt forslktlgenA
I til A begynne med, men ’,v-«vai b

I han greier brasene omi gaven A holde buret rent foran de en
I gelslie skarpskyttere.

- • l.. .

Stillingen i 1. divisjon.'^,/ :
Etter at alle klubber i 1. div. 1 Gren-

stillingen følgende: 
2200 6—1 
2200 7—2 
2110 5—1 
2 110 
2 110 
2 10 1 
2 0 11 
2 10 1 
2 10 1 
2 0 0 2 
2 0 0 2 
2 0 0 2
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Det 
r.-ok bedre saker til skal de hev-

Urædd 
2 pts. 

(3—8),

ors far

serien.
leder

12—14,000 kroner for å trene disse. 
Allikevel vil jeg ikke bytte. Jeg skyl
der min gamle klubb å hjelpe den 
oppover igjen. Målet er selvsagt å få 
den tiltopps, sier Carl Hansen til slutt.

i i i

H

; r. i

4 
ih s

Ellers festet en seg ved Håkon Vold, 
brødrene Bråthen og Ame Moens for-I 
ste omgang. Det er lett å forstå at 
Arnc Yvens trenlngsarbeide her alle
rede har bragt resultater og Tollnes- 
laget kan bli en lei nøtt for noen hver , 
i kampene framover. |

Solstad i Porserburet hadde liten an
ledning til å vise seg. , Olaf Skilbred 
spiller seg opp fra kamp til kamp og 
tirsdag leverte han en god Innsats. I. 
halfrekken går prisen til Alf Mikkcl- 
sen som med sine gode tacklinger og 
pene opplegg lå godt foran de øvrige. 
Kås Andresen spilte seg godt opp i 2. 
omgang og kan bli en god ccnter- 
back. -Erling Olsen er god i forsva
ret, men framleggene er ikke iorden 
enda. I rekken viste Karl Skifjeld 
igjen spill av klasse. Hans eminente 
driblinger og gode overblikk laget sta
dig farlige situasjoner. Lindstad gjor
de godt arbeide og hans skudd er helt 
iorden. Men to mann i løperrekken 
er ikke nok. De tre øvrige viste sva
ke ting og deres plasseringsevne og 
forståelse av spillet er ikke iorden. 
Lindstads mange invitasjoner ble mis
forstått og ga ikke resultater.

Carl «Skomager» vil sikkert få noe 
ut av karene og rette på de mangler 
som gjør seg gjeldende.

Dommer var John Johansen, Odd.
—Id.
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i Oslo i går 
profesjonelle

‘ i Royal Air Force og det 
sammensatte norske lag seiret eng- 

!—0 ledelse ved
Senterløperen Knut Osnes

-råde dansk 02

•: J / ■

Pors sikret seg to nye poeng.
Seiret 2-0 i jevn kamp med Tollnes.

■ i

i • U

svenskjotballtrener
De skal trene WSeTX^jned hver.

Det var bra tilslutning fra publi
kums side til seriekampen mellom 
Tollnes og Pors på Pors Stadion tirs
dag. Det ble et livlig oppgjør mellom 
laga hvor Tollnes viste stor framgang 
fra tidligere og ytet Pors jevnbyrdig 
motstand. Spesielt 1. omgang var jevn 
og uavgjordt hadde vel passet bedre 
etter spillet her. Pors sikrer seg sitt 
første mål etter 30 min. spill ved Lind
stad som får ballen fra Th. Svend
sen, dribler flott av venstre back og 
setter en kanon i hjørnet. Tollnes har 
alle tiders utligningssjangse i omgan
gens siste minutter ved Harald Skil
bred som står alene foran mål, men 
i det avgjørende øyeblikk ble han blen
det av solen og setter ballen utenfor.

Pors spiller seg opp i 2. omgang og 
får spillet til å gli ganske bra enkelte 
ganger. Etter 20 min. spill blir Pors 
tildelt straffespark for hard tackling 
av Wåge og Lindstad setter ballen 
kontant i nettaket. På slutten av om
gangen får de nytt straffespark, men 
denne gang setter Lindstad ballen 
over. Tollnes er flere ganger igjen
nom, men de får ikke fres over'av
slutningene .og målene uteblir. Pors’ 
seier var helt i orden.

For å. ta Tollnes først har de i kee
per Steen en sikker burvokter. Han 
har et fast grep på ballen og arbei
det i feltet er helt iorden. Han had
de flere praktfulle redninger tirsdag.

Del var 28,000 tilskueie.
•u

Seriekampene og spille-! 
berettigelsen.

I anledning forespørselen i 
blad igår gjør kretsformannen H. Tek
sten oss oppmerksom på at det er 
særegne regler for spillernes delta
gelse i seriekampene. I kampregle- 
mentets § 87 heter det: En spiller 
som har deltatt en gang i høyere klas
se må i kalenderåret stå over en av 
denne klasses seriekamper før han 
har rett til å delta i lavere klasse i 
samme serie. Har han deltatt i 2 kam
per uten å være frigitt i mellomti
den står han over 2 kamper 0. s. v.

Deltagelse i Norgepmdstérskapet 
har ingen betydning for seriekampe
nes vedkommende.

r De det Borske 
«B. 03» og

■ meget g»*'

nå
03’ i 

soin I 
gas?

ilbud P1

— Hvordan ligger 
dansk fotball? '

— Det har vært mye dårlig fotball 
å se, men nå går det igjen mektig 
framover. Om et par års tid vil vi 
atter være på høyde med førkrigsni- 
vået, sier Hansen. I motsetning til 
nordmennene har vi jo holdt det gå
ende under hele krigen. Tyskerne 
blandet seg ikke bort i sporten hos 
gss, bortsett fra et halvt års tid i 
1943, da vi måtte spille kampene uten 
tilskuere. Det gikk atskillig nedover 
m^d fotballen, .da spillerne måtte 
opptre for tomme tribuner. I år har 
vi hatt flere kamper mot engelske 
lag. Særlig ydet danskene god inn
sats i kampen mot Sheffield United. 
K.B.s seier over Chelsca må sees i 
lys av at englenderne var slitne og 
trette, de hadde hatt en har turne- 
ringskamp dagen før. Til København 
kom de med fly.

Hva dansk fotball angår så spilles 
det til stadighet harde og krevende 
turneringskamper hvor det kjempes 
for å holde seg oppe i toppklassen. 
Følgen er at spillerne har lett for å 
bli ødelagt. Dette er dessverre tilfelle 
ired bl. «B. 03»s gode ytre høyre som 
har brukket benet og derfor ikke 
kommer hit opp.

— Hvilket inntrykk har De av en
gelsk fotball nå?

— Etter det jeg har sett vil det ta 
atskillige år før den atter er oppe i 
førkrigsnivået.

— Hvilket program vil De gå inn 
for under treningen?

— Det blir først og fremst ball- 
øvelsen de aktive skal ha og så har 
vi spurt-treningen. Det blir med an
dro ord A.B.C.-en eller grunnlaget 
for all fotball. Jeg skal ikke spare 
meg selv under oppholdet, og jeg gle
der meg oppriktig til å ta fatt igjen

i V J 
i •

.i

H

Pors — Tollnes 2—0.
Seriekampen igår mellom Tollnes 

eg Pors ble en god kamp med friskt 
spill. Tollnes åpner best, og i 5. mi-! 
nutt hadde A. Bråthen en farlig sjang
se, men i siste øyeblikk ble han tack- 
let. Litt seinere hadde samme mann 
atter en sjangse — men den ble spo 
lert. v

Så er det Pors’ tur. De oppnav 
hjørnespark. Det blir satt flott inn,

I men Lindstads skalle gikk over. Så i 
det 25. minutt fikk Lindstad en 
sjangse ved at oppdekkingen ikke var

I bra, og Lindstad, skaffet Pors ledel
sen ved et flott skudd. — Ikke lenge 
etter hadde A. Bråthen en fin sjang
se, men skuddet gikk en tanke uten
for. Tollnes presser kraftig de siste 
minutter av omgangen. I det 44. mi
nutt så det ut som -om det skulde lyk
kes, men H. Skilbreds skudd strøk 
stangen utenfor.

Annen halvtid begynte med 
opprevet spill fra begge parter. 
Bråthen i senter har stadig 3 mann 
på seg, men allikevel er han farlig. 
Så oppnår Pors straffespark, og Lind
stad levner ikke P. Steen noen sjang
se til å redde. Ballen treffer tverlig- 
geren og spretter inn. Det -straffe- ■ 
sparket var litt for hardt idømt. Pors 1

I oppnår seinere et straffespark som 
Lindstad spolerer ved å skyte -over. 
Fors kan gå av banen 2 poeng rikere.

Et uavgjort resultat hadde vært 
rikigere etter spill og -sjangser.

Kritikk.
Hva Pors angår, hadde jeg ventet 

mer. De eneste som holdt mål, 
Lindstad og E. Olsen, 
skuffet stort på ytre venstre, 
må 
de seg.

Hos Tollnes spilte centerhalf II. 
Wold en utmerket kamp. Etter det 
jeg har sett, or han Grenlands beste 
for tiden. Ved siden av er venstre 
half I. Bråthen og senterl. A. Brå-

I then også av kretsens beste. P. Steens 
I måhnannsspill lover godt. Hos Toll- 
1 nes må vi se om vi kan få spilt inn 
| et par winger.
1 Dommeren, Johansen fra Odd, kom 
likke særlig bra fra kampen.

? Arne Yven.

pr r1
li' i
* 1 1

*
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Allerede igir kvcldp„ 
fatt på trening^ 
D ver oion. .

spillere. Tren.ngen 
h-st. Allerede i 
hos Po18, _ _

En samtale med Carl Hansen, som koT^Torsgrunn 
med sin

Pors’ danske trener Carl Hansen 
(Skomageren) kom til Porsgrunn igår 
middag sammen med sin elskverdige 
frue. Begge var meget begeistret over 
å komme hit.

— Det blir en forandring i min 
virksomhet her, forteller Hansen til 
er. av våre medarbeidere. Jeg skal så
ledes trene Pors og Odd i 4 uker, og 
etterpå drar jeg med min egen dan
ske klubb «B. 03» på Norgesturné. 
Fra 1. juli kommer så Malmø-spille- 
len Al strøm hit til distriktet for å 
trene Pors og Odd i en måneds tid. 
Derved får disse klubber trenere i 2 
måneder i stedet for 1. Jeg tror det 
er et heldigere arrangement. Alstrøm 
som er trener for Danmarks absolutt 
ledende klubb — årets mestér, «B. 93'» 
— er en grei gutt.

Under krigen satt Hansen 4 måne
der i tysk konsentrasjonsleir. Hvorfor, 
vet han ikke selv, mon sc det er jo 
en armen sak. — Torturert,- sparket og 
slått ble jeg i ethvert fall av det for- 
baskede rakkerpakket.

Royal Air Force vant 
3—1.

Ved fotballkampen i 
mellom det engelske 
fotballag fra 
S;i 111 invixoci 1 iv 
lenderne 3—1, etter 2 
pause. 1 
scoret det norske malet etter pent 
kombinasjonsspill med venstrevin
gen Brustad og Henry Johansen.

D et seirende engelske lag viste 
et lagspill av klasse. Best var senter
half Rook og ytre høyre Mallhevvs 
som særlig i siste omgang spille det 
norske forsvaret rundt.

Det norske laget som 
uten svake punkter lover 
sesongen. Knut Osnes og 
Kvammen gikk utmerket sammen. 
Den unge Fredriksladspiller Henry 
Johansen gled pent inn i 
mellom Brustad og Osnes.
var Trygve Arnesen på ytre høyre.

i gamle Norge. Det gjelder nå at gut
tene gjør hva de kan. Hyggelig skat 
det bli å få hilse på gamle ’5:11te an
sikter. - 'v

Særlig interessant fant han det var 
at flere av 1937-laget fremdeles var 
aktive A-spillere. (Det gjelder Lind
stad, Alf Mikkelsen, Erling Olsen og; 
Olav Skilbred i første rekke).

— De kan jo i samme forbindelse' 
nevne et hyggelig minne fra 
virksomhet hos Pors i 1937. Lørdag 
kveld før den avgjørende kretskanv 
pc-n mot Odd ble det bestemt at vi 
skulde benytte trebacksystemet, ’ og 
resultatet ble en klar seier for Pors. 
Jeg husker publikum var forundret 
over spillemåten mod centcrhalfens 
plassering langt tilbake de to 
backs på vingene. Slike hyggelige 
minner som dette glemmer en ikke 
sa lett.

— Hva med junior- og
Icrc ?

— Jeg skal ta meg av alle lagene. 
Det er jo disse unge vi skal bygse 
videre på og som etter hvert ska ryk
ke inn på A-laget ved s.den av 
mCre rutinerte spillere. Hjemme - m, 
klubb har vi nå et SuUe'aE den 
ner den ene kjempese.er etter 
andre. Bl. a. har v, alattg 
ter 12_1. Laget har scoret 
og bare tapt 8-

— Hvordan tror 
vil klare seg mot

— Det blir i 
det er jo intet i ■ 
eks. kan l.
sist i juni. Det er 3° 
lag at de gjerne . 
når de møter gode 
f. eks. engelske. 
Boldklub) som t 
lag, spiller for tiden n
L Er det ellers noe, 
_ Dc kan nevne at J. 

har trenet mm g-m spiite
i København, hvor J ® Sr. Min t 
aktiv gjennom mang n,ell 
liel. cr 7000 k«mer P 
provinskldbbei

Pors leder i
Elter gårsdagens kamper 

Pors i kvalifiseringsserien med G pts. 
(9—2). Odd 4 pts. (6—1), Storm 3 
pts. (5—1), Borg 3 pts. (3—1), Gra-| 
no 3 pts. (3—I), Urædd 2 pts 
(7—2), Skotfoss 2 pts. (8—8).
Sundjordet 2 pts. (3—8), K. S. K.
2 pts. (3—12), Skiens B.K. 1 pt. (2 
—3), Tollnes og Gimsøy 0 pts. Pors, 
Skotfoss, K.S.K. og Tollnes har spilt
3 kamper, de øvrige 2 hver.
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Landslaget—Aston Villa 2-2I
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Norgesmesterskapets
2. kvalifiserende runde.

Pors mot Skiens Ballkl.
Ved seriekampen mot Skiens Ball

klubb i Skien i dag må Pors-unnvære 
Karl Skifjeld som deltar på landsla
get mot Aston Villa i Oslo. Ivar Kri
stiansen rykker i stedet inn på laget 
som ytre høyre, mens Thorbjørn 

' Svendsen flyttes -over på Skifjelds 
plass. Ellers er lagoppstillingen som 
vanlig med Kås Andresen som høyre 

Københavns i f back.
av kretsstyret,

! på langt nær den gamle.
Når laget vant kampen skyldtes det i 

for en overveiende del den kolossale) 
energi som ble lagt for dagen, 
etter at den forste ledelse var sikret.1

Pors spilte svakere 
enn vi har sett på lenge. Loperrekken 
startet av og til angrepen ganske pent 
men de brot alltid sammen på grunn 
av svakt spill både på vinger og i cen
ter. Karl Skifjelds fravær betydde nok 
mye. Berntsen i center kan nok være 
en god type ,og det er mulig at Pors 
her kan ale opp en matchvinner. Men 
han må være langt mer aktiv. Selv 
med Lindstad og Mikkelsen til å spille 
seg fram kan ha nikke bli helt farlig 
på centerplassen før han begynner å 
spille selv. VI tror forøvrig han 
har god teft og forståelse, men også at 
han trenger svært mye trening. Lln- 
stad spilte energisk hele kampen, til-1 
synelatende uten å gå trett trass i dår-1 
lig hjelp 1 rekken. Erling Olsen var 
kanskje sitt lags beste spiller, et ar- 
beidsjern som slet jevnt gjennom beg-‘ 
ge omganger. I centerbacken Sv. Hal- i 
vorsen tror vi Pors kan få en god 
stottespiller. Han var denne gang i fint 
slag, stanset godt både lave og høye 
baller og taklet pent. Utspillene var 
ikke helt førsteklasses, men de kom
mer utvilsomt. Ellers var Olaf Skil- 
bred stø og god som vanlig. Solstad; 
kunne vel neppe lastes særlig for må-1 
lene, skjønt han var borti begge.

Håkon Håkonsen, Skfdar, var god 
dommer.

yjeld. >
t r < I

Av Grenlands 9 deltagere er 4 satt 
sammen.

Pors får r . 
å. slå ut Rjukan I.F.s 
kameratene i Porsgrunn. Det

i Ian8t- harde" 
n.øtc. Selv om
Pnapp. favoritt bli?" Sundjirdet 
lette u sla pa Frcdnesbancn.
kr, mot To,llnes Balklubb. El” 
krs ei det sannsynbe at tji«.

I Ballklubb ' rirf5”"®.;"» §SC"3 
ordinære runde

FO TBA LLRESULTA TE li: 
Gimsøy jr. — Tollnes jr. 3—0
Odd jr. — ?

jr.)

®ens MMutt vart taigjert, 
mea rettlertig 24 9W p0K_
1Glskuere så Skiens Ball-1 
klubb slå Pors 2—1 1 seriekamp i Ski-1 
en tirsdag. Det ble ingen god kamp, 
men resultatet var rettferdig etter 
spillet og chansenc. Etter vel en halv 

time fikk Ballklubben frispark litt 
utenfor 16-meteren. Fredriksen skjøt 
hardt og godt, Solstad halvklarto og 
Birger Johnsen scoret. 18 minutter ut 
1 annen omgang utlignet Lindstad for 
Pors etter forsvarstabbe, men bare to 
minutter etter fikk Ballklubben straf
fespark, og Balchen skaffet ledelse 
som holdt kampen ut.

Elcfiperimentlaget som vant.
Det var vel litt av et eksperimentlag 

Skiens Ballklubb stilte opp denne 
gang. Ivar Endresen var ikke med, og 
i stedet spilte Bjørn Fredriksen som 
tilbaketrukket center og Wilhelm Ol
sen spilte v. h. Systemet var godt 
nok, men Fredriksen passet ikke godt 
i sin tilbaketrukne posisjon. Han var 
ofte meget passiv, var svak i plasse
ringene og oppleggene var ikke gode 
nok.

Høyresiden 1 forsvaret Harry Bal
chen — Halvdan Christensen var me
get sterk, de to var uten tvil lagets 
beste spillere, mens kombinasjonen på 
venstresiden spilte atskillig farligere. 
Halvorsen greide ikke å passe opp 
Lindstad (det er forøvrig forståelig 
nok), og Flatha forsømte også oppdek
ningen grovt. Han spilte seg forresten 
godt opp i annen omgang, men han 
har atskillig å lære i hodespill enda, 
før en kan stole fullt på ham. Harald 
Karlsen i center av forsvaret var ikke *

ir >' Pors-treneren kommer 
i dag.

Pors’ danske trener Carl Hansen 
(Skomageren) ventes til Porsgrunn i 
dag. Det er nå bestemt at han bare 

, skal trene Pors, mens Odd får en 
‘ ' svensk kollega av «Skomageren», Al- 
1 I strom, som har trenet Danmarksmes- 

. trene B 93.
I 4, ' J

Pors stadion.
(

Etter hva det opplyses, regner Pors 
I ! med å ha tribunen på Pors stadion 

ferdig om 2—3 uker. Her blir det 
2800 plasser. Arbeidet er bortsatt tih 
byggmester Ekeli. En har også fått; 
tak i en del av sine egne bølgeblikk-1 
plater og disse vil bli satt opp på 
gjerdets langsider i disse dager Pors 
venter forøvig på Departementets til
latelse så en kan få anskaffet ytter
ligere plater til gjerdet. >

Nye forbundsdommere ? 
dominoin?.J rL"!. koi.ni“(‘r forbunds- 
V‘,,forl>nndelsPdm 1,aniler for Fo1- 
’,)rHininendotn'r|,rko,”,.i,e’ Fin” 

h*l fOl. - ,?.* I,h Bierkeseth, 
. f .0,n«'cra.s|,i,.ani Xr fir av forJ»»nds- 

Bahkrcn (;,cnland: 
" ff>7er.sen, Pm s A Z r4?’ °’af Kri" 

H:ikon Håkonsen J??1?01’#’ Slorm 
k°reti.sk prøve 11 Det blir

ne0r?'<i'1 N’"'-gesln'ési't?rs,|!s 1 k l i sk 
2. junt

_ I

Pors utlignet ved Lindstad etter 
18 min. spill, men bare 2 min. seinere 
får S.B. straffespark og Balchen sco
rer.

På S. B.s lag var Holmene god i 
mål. Balchen var sikker på labben og 
centcrhalf Karlsen ryddet godt opp. 
Løperrekkens besto dolk var senter 
og i. v.

Hos Pors var Olaf Skilbrcd meget 
god, trass han spilte med skadet ben. 
Sv. Halvorsen var bra, men utspillene 
var litt høye i går. Erling Olsen slet 
godt, men avleveringene må bli be
dre. Alf Mikkelsen «Knabbe» var god 
i første omgang, men virket trett i 
annen og holdt for lenge på ballen. | 
Loperrekken lcd ved Karl Skifjelds 
fravær, det var ikke noe fres over 
avslutningen. Det var ingen som 
fremhevet seg. Ivar Kristiansen pa 
y. h. var altfor fersk og var tydelig 
nervøs.

Dommer var Håkon Håkonsen, 
Skidar. H. A. II.

Ros og ris til Karl Skif jeld, Pors, 
oq til Arnt Nielsen, Grane.

backs. Arnt Nilsen i mål hadde 
en god dag. Han spilte vel dris
tig. .Det engelske Jag var svakere 
enn ventet, men da de for alyoi 
satte i gang annen omgang fikk 
en øve for dets farlighet. Spil
lerne skiftet ofte plassene, noe 
en savner her.' De var hurtige 
på ballen, mens pasningene ikke 
altid var velbcregnct. Senterhalt 
og høyrevingen hadde en meget 
god dag.

♦ 

Pointsstillingen.
Etter gårsdagens kamper er 

lingen i 1. divisjon:
Odd G pts. (9—3), Pors G pts. (10— 

4), Borg 5 pts. (5-2), Grane 5 pts. 
(5—3), Storm 4 pts. (5— 1), K.S.K.. 
4 pts. (5—13), Skiens B.K. 3 pts. Ito
ft), Sund jordet 3 pts. (3—8), Uiædd

- ‘/pts. (9—G), Skotfoss 2 pts. (8— 8).
: Tollnes 0 pt. (2—6) og Gimsøy 0 pt. 

(4__10). Pors, K.S.K., Skiens B.K. op;
Urædd bar spilt 4 kampen de øvrige 
y Skiens B.K.s protest pa kampen 
mot Borg er ennå ikke avgjort. Gar 
den gjennom blir stilihgen endret lor 

, disse 2 lag.

neppe_ noen vansker med 
s beseirer Berg- 

b?i.in2?.!lom t.Sun.dj°fdet og~Urædd blir 
tt ,, - J Gnn siste 
Urædd må holdes som

ilclce I
krs^det m0t^#^BSkiubbn Eb 
foss Odd <tnAnSynl’£ at Gims^’ uic- 
'Sw i?’ .torm’ Grane og 
| Ballklubb g&r til 1. , *

. eom spilles St. Hansaften "23. ‘ jinfl 
Corner.

Skiens Ballkl. — Pors 
2-1.

Det var ca. 800 tilskuere som så 
kampen mellom S. B. og Pors i Skien 
i går. I første omgang ble det levert 
ganske bra spill, særlig av Pors, som 
lå jevnt over gjennom hele omgan
gen og hadde fortjent ct par måls 
ledelse ved pause. Det ble istedet S.B. 
som fikk ledelsen på frispark. Solstad 
halvklarto senterløperens hårde skudd 

1 og i. h. er raskt framme og scorer. t 
Pors hadde flere gode sjangser, men 
skuddene gikk utenfor eller over mål.

2. omgang ble ikke så god. Flere 
av spillerne virket trette og avlever
ingene var upresise. Det var S.B. som 
tok hånd om spillet i begynnelsen av 
omgangen, men Pors kom igjen mot 

KlosVerskogcn. (Olav I slutten og hadde da flere gode sjang
ser, blant annet ved y. h. som 2 gan
ger skjøt over på kort hold. S. B 
hadde også flere gode sjangser som 

(Trygve li ble dårlig utnyttet.
i ju'uiiigxvii, uneuu;.
.• Sund jordet—Urædd. (J. Baugerød,

Borg).
Notodden Sportsklubb—Skiens B.K. 
Grane, Arendal—Kragerø.
Førstnevnte har hjemmekamp.
Kampene spilles med en linjemann 

fra hver klubb.
36 lag har walk over. Blant disse er 

Borg,

&

Oslo (N.T.B.): Et sammen
satt norsk lag spilte igår mot det 
engelske lag Aston Villa pa Ul
levål for over 30,000 tilskuere. 
Kampen ble meget spennende og 
tildels meget hard og endte uav- 

. g-ort 2—2. Etter første omgang 
ledet nordmennene med 1—0. 
Målet ble scoret av centerløperen 
Knut Osnes. Etter pausen scoret 

' erglenderne to ganger, hvoretter 
Larviksspilleren Gunnar Thore
sen utliknet til 2—2 eller a ha 
driblet av målmannen. .

Nordmennene var de beste i 
forsto omgang. I annen omgang 

; satte englenderne farten bety
delig opp og under deres angrep 
blir spillet temmelig; hardt. 1 ub- 
likum som hadde fulgt det noi- 
ske laget med sterk applaus rea
gerer kraftig og det ender med 
at engelskmennene blir genstand 
for en voldsom pipekonsert. Dci 
engelske ytre høyre gar voldsomt 
n". Den norske målmann Arnt 
Nilsen (Grane), styrter fram OB 
kaster seg like foron engelskman
nens ben Han far et spark i 
hodet Han forbindes og bnnges 
)fl båre ut av banen. ISenere !kun-

måtte også ga ut etter et spark 
i* hodet men han kom senere inn 
Igjen Englenderne scoret mens 
hg" vffS;

Kretslaget mot K.B. j 
i Porsgrunn.

Kretslagets kamp mot Danmarks 
beste klubblag, Københavns ’ 

er
henlagt til Pors’ stadion 4. juli. Dans
kene skal spille mot Skeid i Oslo 2. 
juli. K.B. har bl. a. slått det engelske 
lag Chelsea i år

foketeforenmgen P©rs
Østsiden. 6 j m Solstad, i Abraham Ås’ Sportsforretning,

yr *

Pors jr. (ikke Borg
1 '6—0 '

£_•

♦

«Aftenposten» skriver: S k i- 
f i e 1 d på venstrevingen kom u-

^Denrøeste innvending vi kan 
oidre mot Arnt Nielscns 

kom ellers godt fia det.
p Chr A. i «Aftenposten»: 

])cT var også de meget lovende 
U Larviks Egil L“eWSta; 
l»%‘ks Tore Berg og Ski t jeld 
Pojs at vi tror på fortsettelsen. 
Det var jo ilddåpen for dem ale. 
Alf Martinsen fryder og fora 
?c-r men stadig dementerei han 
at han er for gammel. _

«Morgenbladet (NdO • "
Skifjelds debut var ikke dailig, 
man skal nemlig hele tiden ta i

Sundjordiet—Urædd, 
Pors—Bergkam r. og 
Tollnes—Snøgg.

Fotballforbundet har satt 
kampliste for annen kvalifiserende 
runde i Norgesmesterskapet som skal 
spilles førstkommende søndag. Av de 
97 kamper nevner v^:

Glassverket—Gimsøy.
Åssiden—Ulefoss.
Stag—Tønsberg Turn.

Storm—Falk, Horten.
Håkonsen, Skidar.

Pors—Bergkameratene, Kongsberg. 
(Alf Goberg, Storm).

Odd—K.S.K., I
Christoffersen, Pors).

! Tollnes Ballklubb—Snøgg. (Nils A. 
i i Nilsen, Grane).

Grane, Skien •— Borre.
. Dahlgren, Urædd).

Sund jord et—Uraxld.

Karl Skifjeld, Pors 
landslaget.

*Til morgendagens kamp i Oslo mel
lom det profesjonelle engelske lag 
Aston Villa og landslaget, har fot
ballforbundet uttatt følgende'fra mål 
og høyre: Arnt Nilsen, Grane, Borge 
Johansen II, Moss, Gustav Pvehn, 
Skeid, Egil Lærum, Larvik Turn, Erik 

1
> Hohnberg, Fredrikstad, Brede Borgen, 

’ Skeid, Thore Berg, Stabekk, Gunnar 
I Thoresen, Larvik Turn, Knut Osnes, 

Lyn, Alf Martinsen, Lillestrøm, og > 
Karl Skifjeld, Pors.

Fritz Amundsen, Raufoss, er dom
mer.

>
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248. -Stag—Tønsberg Turn
249. Storm—Falk

, 250. Pors—Bergkamr.
251. Odd—Klosterskogen
252. Tollnes—Snogg
253. Grane, Skien—Borre
254. Sandjordet—Urædd
255. Notodden S.K —

Skiens Ballkl.
1

I

'I

f. •“» I

lP£le! fra_Odd-kam
Buskerud

J greier

p,r 1 hardt
" Gr*no vinner

og slår
seg

med 
han 

svære sif- 
og det knappe

nok til

! 1

>III
-

1
256. Grane, Arendal—Kragerø 6

—»—....

kampens klare 
’ outsider-sjangser

1. runde?
J På gress 
tempo fra 

det, 
Stenstad

’ ' ' / f

Går 8 Grenlandsl

I !
i‘i ■

V ■' Ir | i 
L 1

I Laget blir fra mål og høyre: Th. Sol-; 
Istad, Walter Richter, ' 
I Erling Olsen, Sverre Halvorsen, 
thias Thorstensen, Thorbjørn L 
sen, ’ 
kclsen (som atter spiller på sin gam
le plass), og Karl Skifjeld. Reserver:

| Bjørn Reinliolt, Karl Richter, Ivar 
. Wuge og Thor Svenningsen.
1 - > ’

for året, > 
start KAN 
og Wold

og Gre

PORS b — ODD b 3—2.
Pors slo Odd 3—2 i 1. reserve- 

lagsserie etter at Odd hadde ledet

0 7—2 
0 11—1 
1 10—4 
0 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4

IT ' 
l|<! j

J’! i
?! .:! - 1
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I 
er vel nep-» 

Glassverket 
Krab- , 

hva de \
I Gimsoy dit bort. ‘ 

atskillig mindre 1 
og selv i 
typisk \ 

godt at I 
mstiUlngen \

¥•

K. B.—Kretslaget.

Fotballkretsens 
utpekt Alf Goberg, Storm 
mer i kretslagets kamp’’ 
havnklubben K. B. på 
torsdag 4. juli.

Borg leder.
Etter gårsdagens kamper i 1. di

visjon leder Borg med 7 pts. (7—2), | 
Odd 6 (9—3), Pors G (10—4), Grane- 
5 (5—3), Storm 4 (5—1), K. S. K. 
4 (5—13), Skiens Ballkl. 3 (5—G), 
Sundjordet 3 (4—11), Urædd 2 (9 
—6), Skotfoss 2 (8—8), Gimsøy 2 
(7—11) og Tollnes 0 (2—8). I dag 
spilles de to siste 4. ninders kamper 
Storm—Odd og Skotfoss—Grane.

*

I tansr til Al f Goberg.
Dommerkomiteen for Grenland inn

stilte onsdag Alf Goberg, Storm, som 
' dommer i kampen K.B.—Kretslaget 
som skal spilles 4. juli. Det er krets- 
styret som skal besørge den endelige 
oppnevnelse.

rASITTEN

skulle altså bli at Odd, Storm, Urædd, 
Grane, Pors, Skiens Ballklubb - og 
Gimsoy (pluss Borg som har walk 
over igjen) burde bli våre lag til 1. 
runde. Vi HÅPER på Tollnes og Ule
foss også naturligvis — men er redd ( 
for at mangende rutine 1 å stå over
for et lag med en litt spillemessig litt 
annen fasong enn våre egne, vil gjøre i 
utslaget.

Men fotballen er 
også, så..........

En forsiktig vur- 
dering av chansene

h Pors-kampen i går. 1 
i

Pors’ treners inntrykk.

Vi har vekslet ct par ord med Pors 
danske trener Carl Hansen (Skoma- 
geren) for å hore hans inntrykk av 
Pors-spillerne:

— Det var hyggelig å se Porsspil- 
lerne i aktivitet igjen. Forsvaret spil
te utmerket, men løpcrspillet var 
svakt. De kan ikke skyte ennå.

Pors begikk den feil å spille for 
mye på reserven på ytre høyre som 
var direkte svak. Resultatet 2—1 til 
Skienslaget var i orden.

Nå skal det trenees hardt 
Pors-spillerne framover.

Grenland — Vestfold.
Årets. første interkretskamp i fot

ball mellom 1. divisjonslagene fra 
Vestfold og Grenland holdes 30. juni 
i Vestfold. Returkampen holdes i 
Grenland til høsten. Kretsenes 2. di
visjonslag møtes på Gimsøys bane 
søndag 7. juli. o „ . ’

i

1. divisjon.
Stillingen i 1. divisjon er pr. i dag: 

Borg 
Storm

1 Pors 
Grane

i Odd 
KSK

, Skotfoss
Skiens Ballkl.
Sundjordet 
Urædd 
Gimsoy 
Tollnes

*

Pors b.—Urædd b. 2—0.
i sf.^dion1} r^ervcIa^s'kampcn på Pors

Ur^rk? n ffdI' Se,ret Pos 2~° over
i : ' Pors R-lak' er ennå ubeseiret

« 1

Nye forbundsdommere?
Olaf Kristoffersen, Pors, Trygve 

Dahlgren, Urædd, Alf Goberg. 
Storm og Håkon Ilåkonsen, Ski dar, 
avla teoretisk prøve lørdag. I går 
var de oppe til praktisk prøve for 
forbundsdonimergraden. Kristoffer
sen, Dahlgren og Goberg hadde alle 
gode prøver i si ne kamper, mens 
Ilåkonsen ikke var heldig. Det er 
avgjort at de må dømme en kamp til 
før de eventuell får forbundsgraden. ‘

$

og
Anket \ 

og Steen \ 
genen \ 

i 
I klare favoritt, 

er slett'

I .1

A.
1O'- i

rasker ingen 
11 IC 

av banen med retten til første
Urædd vil få vanskelighete 

Sundjordet, men karer se
Skiens Ballklubb vinner 

1.1..1-*- - - - -

r* ’ " ' -

Tors — Bergkameratene Pors' lag mot
Til 2. kvalifiseringsrunde-kampen IfflrnppafpnA 

mot Bergkameratene, Kongsberg, har •
Pors foretatt flere forandringer på Til rundekampen søndag : 
laget, idet Walter Richter, Mathias pOrs og Bergkameratene, Kongs- 
Thorstensen og Jacob Holtan prøves i berg, stiller Pors følgende law: 
stedet for Kaas Andresen ( som er Thorbjørn Solstad, Olaf Skilbred 
skadet) Ivar Wuge og Thor Berntsen. Walther Richt Er]ing Qlsen,’

‘ ‘ ’ 0iaA:SkiihQSverre Haivorsen, Mathias Thors-
1 M.Jten3en, Karl Skifjeld, Alf Mikkei- 

( Svend-sen» Jacob Holtan, Leif Lindstad 
Lindstad, Jacob Holtan, Alf Mik-Og Thorbjørn Svendsen.

HAn^BALLBANE på
P°RS STADfOiv </-;>

"P*1 r>ors stadion blir det nå opp- 
c^en håndballbane bak østre 

™dLancn or pløyd Og harvet. Pla- 
. <'lln'r-en valringcn vil bli utført 
i opet av Roi-t tic], Håndballspillernc 
n;*Pcr a få benytte banen så snart 
som mulig. Banens mål er 50 ganger 

25 meter.
I s

V
L_ '

10 av våre lag skal imorgen for
søke å komme gjennom nåloyet nr. 
2 for å slippe fram til den reelle 
første runde i vårt store Cupmester- 
skap. Hertil kommer begge Notodden- 
lagene pluss Ulefoss. Vi skal ta en 
ganske kort titt 'på sjangsene:

Storm går videre....
Hortens-Falk har ikke på langt nær 

samme slagkraften nå som i Bruuns 
og Cronje Strøms dager, og på hjem- 
megresset burde det gå nokså 
tefrltt for våre gutter, 
undervurdering, nå da!

Odd lar seg neppe overraske, 
av et uberegnelig «outstanding team» 
som K. S. K. Selv om de hvite har 
leie huller i de bakre rekkene, og 
om Einar Andersen & Co. skulle skvet
te inn med en scoring eller to — 
bor Odds velspillende angripere ingen 
synderlig vanskelighet ha med å skaf
fe overvekt på den siden.

. Eller kan K.- S. K. klare å gjenta 
ukens bravade fra Vestsiden?

Grane og Pors sikre nok.
Vi tror ikke på noen overraskelse

dommerkorhite har 
., som doni- 
mot Køben- 
Pors stadion I

I

hverken i Granes kamp med Borre 
eller i kampen Pors—Bergkameratene. 
Borre bor bli en affære med solide 
sifre til Grane — og Bergstadens an
nen klubb ligger atskillig under Kifs 
klasse, så Pors kan ikke få anledning 
til å finne på noe vrøvl, der.

Mon hva med Sundjordet— 
Urædd.... ?

Sif på Sundjordet horer heller ikke 
til det enkleste en kan gi seg i kast 
med, nei. Det fikk bl. a. Storm føle 
forleden. Men Urædd har jo en nokså 
fersk 7—1 triumf i ryggen — og så 
mye kan det vel neppe skille, selv 
om Oksum-laget får oppgjøret hjemme 
i sin egen gate.

Ballklubben får det Ucke lett.

på Notodden, selv om motstanderen 
ikke heter Snøgg, men Notodden 
Sportsklubb. Laget peiset i sin siste 
kamp Ulefoss på Ulefoss, og Bane- 
jordsguttene må skuffe godt på skal 
båten bære der oppe.

Vi tror den gjør det.

Et lite håp for Tollnes?

Kvikkem kommer nedover 
fullt mannskap. Selv spiller 
wingback nå, og etter de 
rene mot Drafn 
derlaget mot Lyn, kommer de 
Pors-gresset med god tro.

Tollnes skal vite at Snøgg her skal

7 
6 
6 
6 
6 

5—13 4 
9—9 3 
5—6 3 
4—11 3 
9—6 2 
7—11 2 
2—8 0

2—0.

Pors B—Odd B
B-Skiens Ballklubb B 

i KSK B—Grane B

likke Skiera *

Det er som kjent ikke alltid en kan 
stole på Oslo-pressens sportsspalter. 
De har de siste dagene bragt mel
dinger om at de danske lag, B. 1903 
og K. B. på sin Norges-turne skal 
spille i SKIEN 25. juni og 4. juli.

Vi har hort det har forvirret man
ge lesere — og skal få gjenta at beg
ge disse kampene skai gå i PORS
GRUNN. Det er PORS som skal møte 
B. 1903 25. juni og kretslaget vårt 
som skal opp mot K. B. 4. juli.

Dessverre får vi ikke se en av K. 
B.s og dansk fotballs beste kort gjen
nom mange år, dette lags og landsla
gets kaptein i årrekker for krigen, 
Oscar Jørgensen, som for et par uker 
siden spilte sin avskjedskamp og de
finitivt har sagt farvell til aktiv fot- 

i ball.

Men laget blir meget sterkt

5—1 
7-0
3— 1
4— 0 
3—1

debutere 
friskt f 
Bråthen lage 
holde Borre 
fra livet.

Snøgg er 
men Tollnes' 
ikke små....

Våre 2 Buskerud-farere
Gimsoy og Ulefoss, komm 

pe velberget hjem igjen. < 
er Charles Mathiesens lag, afi, 
seth og Nikken har nok visst 
gjorde når de puttet 
Heldigvis er Charles 
skarpskodd på sommerføre — 
om Gimsoy må spille på en 
grusbane, er laget så teknisk 
det bor klare både den o 
og------- seiren.

Verre tror vi Ulefoss får det borte ! 
på Åssiden. Ulefossingenes siste kam- | 
per har avslørt store svakheter på 1 
laget, og selv om vi ønsker det, tror vl I

noen gevinst..... I

FOTUALLRES ULTATER.
x Seriekamper: 

Moss — Kvik, Halden 
Hardy — Minde 
Brann — Årstad 
Slorin b — K. S. K. b 
Pors c — Borg c

I Annen kvalifiserende runde.
I Annen kvalifiserende runde 1 Nor- 
I gesmesterskapet spilles i helgen. Ti 
I Grenlandslag skal i ilden og dessuten 
begge Notodden-klubbene, Kragerø og 
Ulefoss. For de fleste kampenes ved
kommende burde resultatet være lett 
å forutsi, men et par er‘ svært tvil
somme.

Vi setter opp noen raske tips.
Odd bør kunne hale en seier i land | i kampen mot K.S.K., men det over- 

—’ i om de sistnevnte kan gå 
” t runde.

_ __ vanskeligheter med Sundjordet, men karer segl nok.
TzLAL over Sports

klubben på Notodden.
Grane tar en sikker seier over Bor

re, selv om Skienskarene kommer til 
| å mangle Amt Nilsen og Bjarne Nor- 

dahl. Det er heller ikke avgjort om 
Dagfinn Nilsen og Ame Skjærum kan 
stille opp.

Pors vinner over Bergkameratene, 
mens Tollnes går dukken for Snøgg. 
Notoddenlaget har levert gode kamper 
i det siste.

• Storm setter Falk klart utenfor. Tar 
guttene fram spillet fra Odd-kampen 
bør seiren bli meget solid.

Gimeøy drar til BurUai 
Glasaverket, men Ulefoss 
neppe mot Asalden.

komm^

i •

fl
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Bergkameratene
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godt, likeso 
tensen < 
rekken har
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1—2
0—3

Isærlig var Lind-.
denne gang!
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på 
ganske 
riktig 0—5

0—1
2—0 i
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EN STOR FAVORITT SVIKTET, 
en-outsider gikk opp i annen 
kvaBfiserende runde. • 2. kvalifiserende

f vist hva han er god for. 
i senter har god tek- 

trcg. Th.

Annen omgang ble en tro kopi 
av første. Det er stadig Pors som er 
frampå. Elter 25 min. spill oppnår 
Pors mål ved Th. Svendsen, men 
dette annideres for offside. Helt 
feilaktig, da4dcl kom etter tilbake- 
spill fra en motspiller. Minutttct el
ler øker Mikkelsen lil 2—0 for Pors. 
Pors dominerer hele spillet, men kla-, 
rer ikke å få flere mål. Bergkamera- 
tcne har 2 bra tilbud elter 32 min. 
spill, som ikke brakte noe resultat 
eg Pors kan forlate banen med seier 
2—0, som var altfor lite etter spill og 
sjangser. El tosifret tall hadde pas-| 
sel bedre. I

Dommeren, Gobcrg, Storm, hadde 
en lell oppgave. Ca. 700 tilskuere

ll. /I. //.Skif jeld begynte også lovende, 
men ble etterhvert mer utenfor. 
— En god del av skylden får 
den manglende kontakt mellom 
hans indremann og half gis.

Utfallet av annen kvalifiserende runde ble stort sett som ventet 
for Telemarksklubbenes vedkommende. En positiv overraskelse fikk vi 
av Ulefoss — og en stor negativ var Granes nederlag mot Borre. Skl- 
enslaget var stor favoritt-, og med god grunn. Borre er blant de klub
ber som deltar blant 1. divisjonsklubbene i kvaliflserlngsserlen 1 Vest
fold, men laget har ikke særlig bemerkelsesverdige resultater å peke 
på fra sine tidligere kamper i år. I kampen sondag avslørte det seg 
som et ganske jevnt lag, men vi tror ikke det når særlig langt i run
dene. Storms seier over Falk var ventet, men i minste laget. Det ser 
likevel ut til at Storm er kommet godt på gli nå, og bør være et av 
dem som når lengst i rundene av lagene her i Telemark.

Odd vant denne gang også, men hvis ikke lagledelsen kan stampe 
fram kraftige forsterkninger får ikke dette laget lang levetid i rundene. 
Forsvaret avslører i hver kamp så mange svakheter at laget faktisk ik
ke kan stille som favoritt til noen kamp lenger. KSK-Ioperne var uhy
re svake foran mål denne gang, ellers ville nok utfallet blitt et annet.

Pors vant 2—0, men det kunne blitt atskillig mer, da laget lå full
stendig over i banespill. Men det er ofte slik at hvis det blir altfor en
sidig press er det vanskelig å få mange mål. Vi stiller Pors omtrent de 
samme framtidsutsikter i rundene som Storm.

Urædds seier over Sundjordet var stor og solid. Rundetraveren i 
Porsgrunn lot seg altså ikke skremme av legenden om «Sundjordet på 
hjemmebane». Skiens Ballklubb vant stort på Notodden. Men hva nå med 
første runde? Den pleier å være vanskelig å komme igjennom for gut
tene fra Banejordet. Snøgg vant som ventet over Tollnes. Vi er spent 
på å se hva dette laget kan drive det til videre. Det har flere gan
ske flatterende resultater fra den siste tiden. Vi håper det besto for 
Øst-Telemarks eneste representant i de ordinære runder. Gimsøy og 
Ulefoss var i Buskerud, og begge kom hjem igjen med skalpen i be
hold. Innsatsen til Ulefoss var en av dø positive overraskelser.

Kragerø T. & I. F. måtte som ventet bite i grasset for Arendals- 
Granc. Medregnet Borg som hadde walk over i begge kvalifiseiingsrun- 
der, blir det altså ni lag fra Telemark som er sikret retten til å stille 
opp i første ordinære runde i Norgesmesterskapet. 

- _-_________ -__ ___ _ _ —_________________ -  - - —

Av resultatene hitsettes
nevnte klubb hadde hjemmekamp): 
SnnzlTT- ’ ’ Q__ 5

2— 0 
0—3 
0—2 
1—0
3— 0 
1—2

Pors — Bergkameratene] 
2-0.

Del ble en tam og interesseløs 
kamp mellom Pors og Bergkamera- 
lenes lag på Pors stadion i går.

Pors, som forsøkte flere nye spil
lere på lagel, lå godt over gjennom 
hele kampen og hadde godt bane
spill, men avslutningene var elendig. 
Banen var nok glall eller regnværet, 
men de mange ødelagte sjangser kan 
allikevel ikke unnskyldes. Løperne 
må trene og aller trene på skudd.

Solslad hadde meldt forfall og 
Aksel Fjeld voktet buret. Han fikk 
ikke anledning lil å vise hva han or 
god for i denne kamp. Olaf Skil- 
bred var atter beste mann i forsva
ret. lell fulgt av Erling Olsen. Sv. 
Halvorsen var rolig og sikker. Ma
thias Thorslensens debut l på A-la- 
«cl var bra, men han må følge mere 
med i angrepet. W. Richtcr virket 
ennå lill ulrcnct. Løperrckkcn visle 
pent banespill og kom ofte hell igjen
nom motslanderens forsvar, men 
skuddene gikk stadig over eller ulen- 
for. K. Skifjcld var nok rekkens bes
temann. Alf Mikkelsen holdt forlenge 
på ballen. Lindslad fikk heller ikke 
denne gang . 
Jacob Holtan 
nikk, men er ennå for

• Svendsen spilte svakt.
Hos Bergkameratene 

re målmannen som var 
forsøkte noen ganger f 
uien var

■

Bergkameratene 2—0.
raskende Grane 2—0 i

Norgesmesterskapets 2. ; 
rende runde bød på få overraskelser. 
Urædd vant en solid og fortjent sei
er over Sundjordet på en forferdelig 
bh ne. Pors sei r var mindre enn ven
tet over Bergkameratene. Snøgg vant 
over Tollnes uten å imponere. Run- 
dens stor-sensasjon sørget Vestfold- 
klubben Borre for ved å vinne helt

■ fortjent 2—0 over Grane, Skien på 
Gimsøybanen. Borre spilte 
godt, men Grane hadde en 
•svart dag. Storms seier over* Falk 
var mindre enn ventet, mens Odd vant 
c—0 over K.S.K. uten å imponere. 
Skiens B.K. seiret på Notodden. 
Gimsøy og Ulefoss vant begge sine 
kamper i Drammensdistriktet.

Til 1. ordinære runde i mesterskapet 
som holdes søndag 23. juni (St. Hans
aften), gjenstår det følgende Gren- 
landslag: Borg (som hadde walk over 
igår), Gimsøy, Odd, Pors, Skiens Ball
klubb, Storm og Urædd.

] Pors —
I 2=0.

De forspilte chansers kamp, ! 
t Værgudene var litt blidere stemt 
under kampen mellom Pors og 
Bergkameratene. Over 1000 til
skuere kranset banen og tribunene 
som nå begynner å ta form gjør

. av pors Stadion

-

i ta* ritere nsfc. 
' ' • *' > . ’

- ——= :  -------------------------------------------------------------------------------------

T ^7' i *” 1 y

n orgesmestérskapets 
i • A 1.

.. runde
Urædd slo Sundjordet 5—0 og Pors slo 
Bergkameratene 2—0. — Borre slo 
raskende Grane 2—0 i Skien.

var det ba-I 
god .Laget * 

--- w å lage spill, 
:• for svakt til å være farlig.

Ult om spillet.
P».s åpner godt og er slrak^£*»~\ i i ge • Uerede i (lø. \

, ?oVtAV"’

1 ■ • —------------------— ---------------------------- --------------- •
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Pors mot Storm i kveld.
På Pors stadion møtes Pors og 

Storm lil kvalifiseringskamp. Storm 
kommer med silt sterkeste lag. Pors 
har alter endret litt på oppstillingen. 
J.agel blir fra mål og høyre: Th. 
Solslad, A. Kås Andresen, O. Skil- 
bred, E .Olsen, Sv. Halvorsen, M. 
Thorstenscn, Ivar Wåge, Lindslad, 
Jacob Holtan, A. Mikkelsen og K. 
Sliifjcld.

Reserver: Bj. Reinholt, W. Rich- 
Icr, Th. Svennungsen og Th. Bernt
sen.

Det blir sikkert en jevn kamp 
om poengene. I

eoå\
--- Skr ■

Sundjordet—Urædd 
Fors—Bergkameratene 
Tollnes—Snøgg 
Grane, Skien—Borre 
Storm—Falk
God—K.S.K. (Klosterskogen) 
Aassiden, Drammen—Ulefoss 
Notodden Sportsklubb—Skiens

Ballklubb
Glassverket—Gimsøy 
Tønsbergkamr.—Berger 
Holmestrand—Drammens B.K. 
Torp—Borgen
Sparta, Lierstrand—Larvik 

Turn
Rolvøy—Rakkestad 
Ørn—Tofte
Vollen—Stabekk
Kongsberg—Slemmestad avlyst 

på grunn av regnvær.
Stag—Tønsberg Turn 
Grane, Arendal—Kragerø

I helhetsinntrykket
I bedre.
I Pors patriotene hadde selvsagt 
håpet på en solid seir for hjemme- 

I laget, men Porseme skuffet her 
I stort. Faktisk ble det gjennom de 
to omganger kampen varte i det 

I vesentlige spilt mot et mål, men 
I sjelden ser en vel så mange opp
lagte målchanser bli spolert. Hjem
melaget spilte fikst og godt ute på 

(banen, men så fort de nærmet seg 
imål begynte rotet. Samtlige i lø- 
jperrekken noterte seg for brølere 
over eller utenfor, u* 
stads skuddferdighet 
langt under pari.
Aksel Fjeld i

I blitt syk, men han fikk ikke anled-, 
Ining til å vise om han fremdeles ; 
I klarer å vokte et bur. SkilbreA 
Ibacplassen spilte dennegang 
Igodt og hans f-,_ L,
J fått betydelig bedre 
hal f rekken spilte . o

Jstor stil og var sitt lags bestemann. 
Sverre Halvorsen bryter og tackler

unge Mathias Thors-1 
er på vei oppover. Løper-1

• vi såvidt nevnt. De 1

]«wÅ

< rxCMWÅOVXIi *
Pors stilte med ' Wåge, Leif Llndstad, Jacob Holtan, 

• — - •

vor: Bjom Reinholdt, Walther Rlch- 
ter, Thor Svennungsen og Thor Bernt
sen. Det blir altså en forandring på 
backplassen hvor Kås-Andresen skal 
prove seg, likesom Wåge skal proves 
på ytre høyre.

Pors—Storm i Iweld.
Det kommer til å bli litt av et opp

gjør på Pors stadion i kveld da Pors 
og Storm skal møtes for første gang 
I år. Begge lag horer til do beste 1 
Grenland nå, så det vil sikkert bli en 
kamp av de bedre.

Storm stiller samme lag som mot 
Falk og Pors kommer med dette la
get: Th. Solstad, Ame Kås Andresen, 
Olav Skllbred, Erling Olsen, Sverre 
Halvorsen, Mathias Thorstcnsen, Ivar 

Jacob Holtan, 
i mal, øa Solstad var Alf Mikkelsen og Karl Skifjeld. Reser-

-J anled- (

. Skilbred på, 
meget, 

framlegg har også1
3 æ adresser. I 

Erling Olsen i1
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God fotball på Vestsiden.
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Pors hadde spillet
Storm fikk målene.

I Skiens Ballklubbs pinse- 
kamper.

I Skiens Ballklubb stiller følgende 
Ilag i pinsekampene mot Thisted og 
I Pors. Holmene — Harry Balchen 
I— Flatha — Halvdan Christensen 
I— Harald Karlsen — Bjørn Fre- 
Idriksen — Georg Larsen — Wil- 
I heim Olsen — Per Andersen — Ivar 
[Endresen — Einar Rasmussen.
I Reserver: Arild Hefte, Leif Hal- 

dvorsen, Birger Johnsen.
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Pors får dansk bessk.
25. juni får Pors besøk av den dan

ske klubb B. 1903. Det er treneren Carl 
Skomagers^ klubb, og den er en av 

toppklubbene i Danmark. Klubbens 
beste spiller i dag er vel Børge Mathi
sen.

Pors lag mot danskene
Til Skiens B. K.s pinsekainpcr 

hvor Pors skal møte jubilanten i dag 
og (lanskclaget Thisted 2. pinsedag 
har Pors gjort endel forandringer på 
laget. Del blir fra fnål og ytre høyre: 
Axel Fjeld. Walter Richler, O. Skil
bred, I. Wåge, Sv. Halvorsen, E. Ol
sen, Th. Svendsen, Lindstad, Karl 
Skifjeld, A. Mikkelsen og Th. Bernt
sen. Skifjeld prøves denne gang som 
senterløper, mens Thor Berntsen er 
ytre venstre.

0
0
0
2 10—
2 10—14
2 10— 6
2 14—it

(7—2),
(6—1),
(14—7), K.S.K.
(9—9), Skiens B.K.
jordet 3 i, ~ '
Tollncs 0 (2—8). Det gjenstår føl
gende kamper i 5. runde: Imorgen 
Grane—Tollncs i Skien og Sund jor
det—Skotfoss i Porsgrunn. Fredag: 
K.S.K.—Skiens B.K. på K’osterskogen 
og Borg—Gimsøy på Borgestad.
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& Skiens Ballklubbs 
Voksne kr.

ne igår. Når Storm klarte å sikre se 
begge, så må 
av klubbens sterke forsvar som 
gav Pors’erne et øyeblikks ro 
skudd. På den annen side står det ik- 

| ke til å nekte for at Pors’erne er be
tydelig tammerc i angrepets avslut
ning enn tidligere.

Best på Storm-laget var senter- 
backen Hans Olsen. Tore Simonsen er 
c-n flott type som burvokter og han 
c-i ikke lett å score på. Harald An
dresen og Petter Svennungsen var 
vel de som kom nærmest. Av løperne 
var det ingen å framheve.

Olav Skilbred var Pors’ bestemann. 
Han'satte Storms ytre høyre helt ut 
av spill. Senterbacken Sverre Halvor.- 
sen 'og half ene Erling Olsen og Ivar

Mikkelsen og Lindstad var energiske 
ute på banen, men en savnet skudde
ne fra disse. Pors’erne begikk også en 
stor feil ved å benytte for mye luft- 
bJaller mot Storm-forsvaret.

P. Aas Gundersrud, E.O.I.F., hadde 
en vanskelig oppgave, som dommer. 
Flere av hans avgjørelser kan disku
teres, men stort sett slapp han for
holdsvis bra fra det.

Skiens Ballklubb arbeider 
fullt med arrangementet av pinse tur
neringen, hvor Thisted Idrætsklub og 
Pors også skal delta. Programmét for 
kampene blir: Pors—Sk. B. lørdag, 
Sk. B.—Thisted 1. pinsedag og Pors— 
Thisted annen dag. Ballklubben vil 
gjøre alt for å få laget en så festlig 
ramme som mulig om arrangementet, 
blant annet blir det musikk av Ung
domskorpset på banen 1. pinsedag.

Thisted Idrætsklub har sendt noen 
opplysninger om sin forening, og vi 
skal gjengi en del av det.

Fodbold har været spillet i Thisted 
Idrætsklub siden 1S96! Gennem Aare- 
ne siden har der været stadig større 
Tilslutning til denne Sportsgren, saa 
Klubbens 1. Hold efterhaapden er 
naaet op til at blive en af de førende 
i Jylland. I 1933 kom Klubbens 1. Hold 
l den jydske Mellemrekke og satte sig 
derefter som Maal at naa op i den 
jydske Mesterrække, jydsk Fodbolds • 
fineste Fodboldrække. Det blev en 
lang og seijg Kamp. Næsten hvert 
Aar var Klubben med i den afgjørende 
Kamp, men først i 19-13 lykkedes det 
Klubben at slippe ind i det forjættede 
Land. Det skete efter en Række straa- 
lende Sejre. Den afgjørende Kamp 
blev således vundet med 9—1. Holdet 
blev samme Aar jydsk Mester i Mel- 
lemrækken.Holdets Indsats i den jydske Me
sterrække i Sæsonen 1943—44 blev en I 
meget stor Succcs. Holdet gik fra'

I

Storma lag var jevnt, og vil nok 
bli vanskelig å slå i kommende | 
kamper. Hele lagets jevnhet gir | 
det dets styrke og den iherdighet 
som alle spillere gikk inn for kam
pen med må gi resultater. Simon
sen fikk som nevnt liten anledning 
til å vise seg og ellers var kanskje 
Hans Olsen og Petter Svennungsen 
noe bedre enn makkerne.

Solstad i Porsburet overbeviser | 
ikke, det er noe usikkert over hans 
arbeide. Skilbred var bestemann 
i forsvaret med en asjonsradius og 
kondisjon som mange kan misunne [ 
ham. Ellers leverte Ivar Wåge en , 
god kamp med et uoppslitelig hu-' 
mør. Hans avleveringer var også 
bra. SveiTe Halvorsen, er god til å 
stoppe, men hans framlegg er ikke 
førsteklasses. I rekken var Knab- ' 
be en god nr. 1. Skifjeld ble altfor 
lite nyttet, mens hans evne til å j 
komme fram med ballen på siden ’ 
er helt flott. Lindstad leverte man
ge flotte baler, men han har tendens 
til å gi for fort opp og det drar 
helhetsinntrykket av ham ned. De 
øvrige i rekken Jacob Holtan og 
Thor Berntsen burde en helst gå 
forbi i stillhet, da de ting som de 
viste tirsdag var under all kritikk. 
Når Mathias Thorstensen blir ior- 
den igjen kan det være interessant 
å se hva Wåge kan lage på ytre- 
vingen, men så er det en center- 
forward da.

Dommeren P. Ås Gundersrud 
som vanlig god. —Id
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Omlag 1500 tilskuere overvar 
°PPgjøi'et mellom Storm og Pors 
på sistnevntes bane tirsdag. Kleiva 
hadde møte fram med en stor kon
tingent som heiet sine yndlinger 
fram til en respektabel seier. Kam
pen ble en av de mest velspillede 
som har gått her i kretsen hittil, 
og her var det spesielt Pors som 
dominerte. Laget leverte flotte sa- 

i ker ute på banen med pasninger 
høye fra mann til mann, men når de 
øket nærmet seg faresonen gikk ballen 

venstre Rolf Lunde til 2—0. Pors plutselig i været og Storms solide 
forsvar hadde ingen vanskeligheter 
med å få den ut igjen. Pors lå 
over i spill i begge omganger, spe
sielt var presset stort i annen, men 
som vi har pekt på tidligere mang
ler laget skyttere. Storm var da 
mer effektive når de kom i Pors 
burets nærhet. De to mål var flot
te. Det første som kom fra Finn 
Evensen burde Solstad anstrengt 
seg litt for å avverge, men det ne
ste som Rolf Lunde var mester for 
var et praktmål, uten chanse for 
keeper. Storm hadde chanser til å 
øke resultatet, men iherdig arbeide 

side avverget

IfcW s ri w

R 
LAG.

I 

et har uttatt følgeu- 
og høyre til landskam- 
ark i Oslo fk. søndag

I Kvalifiseringskampen på Pors’ sta
dion igår mellom Storm -og Pors had
de samlet 1300 tilskuere.

Begge lag hadde en endring i opp
stillingen. Indre høyre Reinholt Jo
hansen var skadet og Finn Evensen 
rykket inn hos Storm. Pors venstre 
half Mathias Thorstensen deltok ik
ke. Ivar Wåge var flyttet ned som 
half, mens Thor Berntsen tok den le
dige plass på ytre høyre.

Det ble en hard kamp’ med oppja
get tempo. Periodevis fikk en se godt 
b<mespill. Storm åpnet best og alle
rede etter 13 min. måtte Solstad 
Porsburet la Finn Evensens

1 skudd passere. Midt i omgangen
I ytre •--------------
spilte seg etter hvert atskillig opp, 
men Storm-forsvaret var vanskelig å 
komme gjennom. Lindstad forsøkte 

I seg med 3 langskudd, men da han lå 
bakover i skuddøycblikkct, gikk bal- 

I len over buret.
I Etter pausen lå Pors totalt over og 
det meste av spillet foregikk på

I Storms banehalvdel, men Pors-løperne 
fikk aldri den nødvendige ro til skudd. 
Det en husker best var Karl Skifjelds 
kanonskudd i målstolpen og Alf Mik- 
kelsens gode langskudd. Det siste

I leddet imidlertid Tore Simonsen helt
I fiott. I de siste minutter av omgan- ifra Porsforsvarets
1 gn hadde Storm flere bra sjangler, dette i de mest kritiske øyeblikk, 

men uten resultat. Pors var ikke uten utlikningschan-
--------  x ser. Et knallhardt skudd fra Ski- 

| Det ble kjempet hardt om poenge- fjeld i hjørnestolpen hadde fortjent 
en bedre skjebne og ellers gikk det 

Simonsen fikk 
aldri visst ikke mer enn et eller høyden 

til et par direkte skudd som han av
verget flott.

f

11. divisjon.
Stillingen i 1. 

er pr. i dag: 
Borg

I Storm 
i Grane 
IPors 
lodd 
' ^B.

S^foss 
Ura,

' K.S.1
. Sundjc, 
I Gimsøy 
\ Tollnea

I

I I 
»

I
I I I
1 1 I
i It

| fc te® Hi i 
Vant det jydske mesterskap 

„Mesterrækken" 1944.

Klub med 3-°- naa iSund af Be- 
Turneringen afl^XXheder, og i eættelsestidens tan gaaet
den nu afslut^( Sdæt Holdet sluttede . 
knapt saa god , id t skyIde3
som Nr. 7 af °VXf er daarligere spil- dog ikke at Holdet er daa den 
lende end tldligte[na^har manglet en 
Kendsgeming, at m^ldet i en ube- 
Ma^1Su?Gråd-i Fowaret har været 
skrivelig Grad
ramt af Uheld. dbold.cupturnerlnS 

t den jydske FoaDU Anr naaet til 
har Holdet 1 de «"ereGaA“r Gang 
Kvartfinalen °B.^rg B°WspU'hold

?o°«neTW ^/Sirer^oul

Bunl? def lar Taa 8X Desuden 
—NæBt' 

fo^mand 1 flkaI SKiens
L°‘-dag . SnSeno til

Bjukan; oe arrangementet, 
til laget og H

_ 111 1 *• 

Landslaget mot
Danmark.

4 DEBUTANTE
PÅ NORGES

Fotballforbund 
de lag fra mål
pen mot Danm
16. juni:

I Tom Bl ohm, 
borg, Gustav 
rum, Larvik Turn,

Isen, MjøndaL
Lyn, Gunnar __

■ Reidar Kvammen, 
nes, Lyn, Bjørn j 
stad, og Ame Brustad, Lyn.

Reserver: Arnt Nilsen, Grane, Ski- 
.en, Eugen Hansen, Lyn, Hjalmar An- 
j ciresen, Sarpsborg, Erik • Holmbergj 
Fredrikstad, Ame Eriksen, Sarpsborg, 
og Henry Johansen, Fredrikstad.

På laget er det 4 debutanter, Læ- 
rum og Gunnar Thorsen (som skal 

! spille ytre høyre, mens han er indre
løper på Larvik Turns lag), Harry 
Boye. Karlsen og Knut Osnes, Lyn.

Kvammen spiller sin 43. landskamp. 
Blir han førstemann på 50-tallet? Bru
stad har 32 tidligere, Blohm 5, Moen 
og Spydeberg 3 hver, Rehn og Odd
mund Andersen 1 hver før. 4

Av fjorårets landslag som tapte 10 j 
__0 for Sverige i Stockohlm, er det 
bare 3 tilbake på laget: Tom Blohm, 
Bjørn Spydevold og Ame Brustad, j

Lyn, Finn Moen, Sarps- 
Rehn, Skeid, Egil Læ- 

, Oddmund Ånder
en, Harry Boye Karlsen, 

Thoresen, Larvik Turn, 
, Viking, Knut Os- 
Spydevold, Fredrik-

I
Poeng-stillingeu.

Storm har nå overtatt ledelsen i .1. 
divisjon med 8 pts. (13—1), Bor "

Urædd 4
4 (5—13), Skotfoss 3 

. 3 (5—G), Sund- 
(4—11), Gimsøy 2 (7—11) og

•



Skiens Ballklubb

pinsekamper
A

I

. *

r.

J» «

r
F,T

I

I .

* li

tar

i

Ski-

* £

f
• •
It

i
*

i. Vit

l

Arrangørene hadde gjort alle for
beredelser til storinnrykk av publikum,

1. reservelagsserie:
Pors B—Tollnes B 8—0.
Skiens B. K. B — Urædd B 2—1.
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fleste 1 Grenland, avslutningene det 

laget har vanskelig for å få stablet består r 
på bena et helt sterkt forsvar.
Skilbred er fortsatt desidert best her.

n
■ e 
a

K>

vil

stor interesse til besøket. Hva kan de 
gode porsere greie. Walt an see. Men 
oppriktig talt: Hva skal det være å 
komme med et spaltelangt referat av 
et aftenhopprenn i mai måned. Det 
hører ingen sted hjemme. Var det 
umulig å få det med i marsutgaven.

de eventuelle kan- 
Kreis

et møte 
g sammen med lederne av

1. divisjonsklubbene.
0

♦

Pors — Thisted 4—2.
Fotballkampen 2. pinsedag mellom 

Skiens Ballklubbs danske gjester, 
Thisted Idrætsklub, og P-ors var gan-

sen.
Danskene reiser nå videre til Rju

kan og derfra tilbake til Danmark 
igjen.

En honnør
skal Skiens Ballklubb ha for at klub
ben har fått i stand denne kontakt med 
byen Thisted og idrettsungdommen 
der nede. Det er ikke noe folk vi hel
ler vil få forbindelse med enn det dan
ske, og vi er overbevist om at dette 
arrangementet har bidratt mer til for
ståelsen mellom byene Thisted og Ski
en enn noen utveksling av*de to byers 
autoriteter ville greid. 26. juni drar 
Ballklubbens lag nedover på en gjen- 
visitt. Fjeld.
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I 
igjen en god kamp, og K. 
heller ikke verst, men i 
roligere. Sv. Halvorsen 
enn vanlig. E. Olsen og 
energisk, men framlegge: 
sft bra. I løperekken var . 
L.ndstad de beste. Knab 
langt igjen til fjorårsfo: 
Berntsen er i framgang. A 
fikk vi se lite av, men

1. rcservelagssorie:
Pors b.—Tollnes b.Skiens B.K. b.—Urædd b. 2

var ikke noe n si på Porij 
Begge lag har i begynt t 

omgang gode målsjangseij 
sitt første mål etter 17 m . 
or Lindstad som scorer vi| 
over målmannen. 4 min. srl 
ner Thisteds i. v. på frisj' 
in. med et godt skudd. Lik j 
der en Pors-spiller på mu 
Berntsen er frampå i det 
•og scorer. Samme mann øl' 
for Pors før pause.

Ingen av lagene har n 
gode tilbud i 2. omgang ff- 
eiter 21.
skudd. Thisteds i. h. avslu

Jnternasjonale" pinsekamper.)
Ungt og sympatisk danske-lag, 
som ble meget populært.

Skiens Ballklubb—Pors 2-0, Skiens Ballklubb—Thi
sted 6—1, Pors—Thisted 4—2.

var ikke mer beskjedne enn at do gikk bort nr-....... - • ‘ ‘ de M,v I,odde Mtt °W> 1 den kombinerte pinse. Og jubileums" 
turneringen. Pinseaften 8 J ncum8*

6—1 over L_ 
mot Pors og

Turneringens
mon besøket av
— om
pati. Meningen

fikk det seirende lag overrakt pokalen 
av Skiens Ballklubbs formann Alf 
Tveltan, som i korte taler takket de 
deltagende lag for deltagelsen. De re
spektive lags kapteiner takket på veg
ne av sine kamerater, og hurraene 
smalt taktfast og tallrike.

Trygve Dahl gr en var kampenes 
gode og populære dommer. Han skjøt
tet sin oppgave nettopp slik som det 
passet seg i en turnering hvor det 

etter 10 minutters spill ved Per An- f°rst og fremst skulle herske en hyg- 
dersen som stakk fram på en ball et- £eli£ °S vennskapelig ånd. 
ter at Fjeld hadde latt don gå forbi 
seg. 25 minutter ut i annen omgang 
kommer nummer to ved Georg Lar
sen, også denne gang etter at Fjeld 
hadde hatt tak i ballen.

Ballklubbens seler var fortjent og 
passe stor, selv om målene var altfor 
lettkjøpte. Laget gjorde bedre inn
trykk enn i sine siste seriekamper, og 
både denne kampen og kampen mot 
Thisted gir en pekepinn om at laget 
er i framgang. Forsvaret blir stadig 
fastere. Harry Balchens plass på krets- 
laget er vel sikker nok, og det spørs 
faktisk om han ikke er god for å

) greie ennå større oppgaver. I løper- 
rekken, som er både fiks og farlig,

I festet vi oss spesielt ved den store 
| framgangen til Einar Rasmussen. Han

PORS-BLADET er innholdsrikt og 
variert redigert. Aksel Fjeld forteller 
løst og fast om keeperspill og han 
burde jo kunne litt av det faget. B. 
03 skal gjeste klubben ved St. Hans- 
tider og det knytter seg selvfølgelig | tRc go[| Begge bg -pilt(, tiUds bra, 

fotbal, men farten burde vært større. 
Dc-t unge Thisted-lag la an på å spille 
riktig fotball, men skjemmet sitt spill 
en del ved for mye armbruk og tok 
også ofte mannen i stedet for ballen. 
Laget var jevnt uten svake punkter. 
Best var centerback, høyre half, cen- 

så måtte det da bh en plass i april, terløperen, indre venstre og ytre ven- 
Men mai, nei .... Også til og med på 
samme side som en instruktiv fotball- [ 
artikkel. |

sire.
Pors forsøkte atter nye folk og had-1 

de følgende oppsetting fra mål til yt
re venstre: A. Fjeld, K. Richter, 0. 
Skilbred, E. Olsen, Sv. Halvorsen, Sv. 
Edin, A. Mikkelsen, L. Lindstad, Ame 
Hansen og Karl Skifjeld. A. Hansen 
ble skadet midt i 1. omgang og Th. 
Berntsen kom inn som center og 
Lindstad gikk i. h. Etter 15 min. i 2. 
omgang må også «Knabbes gå ut et
ter skade og Th. Svennungsen tar 
hans plass.

Laget spilte atskillig bedre enn i 
kampen mot S.B. lørdag, men mangler 
fremdeles den gnist og seiersvilje 
som skal til for å gjøre seg gjelden
de framover. Fjeld virket mer sikker 
i denne kamp og var borti begge må
lene, men hadde ikke noen sjangse på
- 1 ■ ■ ■ k: ■
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Skiens Ballklubb — Pors I!
2—0.

I Skiens Ballklubbs pinsekamper 
møttes ovennevnte lag på Banejor- 
det pinseaften. Det ble en. dårlig kamp, 
særlig var Pors ikke til å kjenne 
igjen fra kampen mot Storm i for
rige uke. Laget som-var en del om- 
møblert, spilte usikkert og uten gnist. 
Den nye oppstilling falt ikke heldig 
ut. I

Ballklubben spilte heller ikke godt, I 
men atskillig mer energiske enn Pors’ 
og vant en fortjent seier, enda om 
Pors’ målmann burde avverget de to 
mål. Ballklubben har et bra forsvar. I 
Holmene fikk ikke anledning til å vi
se seg i denne kamp, men virket ro
lig og sikker. Balchen og- Karlsen var I

’ best i det indre forsvar. Begge side- 
halfs spilte energisk, med Halvdan I 
Christensen som den beste. Løperrek- 
kens beste folk var y. v. Rasmussen 
og senter, Per Andersen.

Pors spilten uten Lindstad som er 
skadet. Math. Thorstensen rykket inn 
som half, og Wåge gikk i. h. Laget 
gjorde en dårlig innsats, unntatt de 

treneren' første 10 minutter av kampen da de 
hadde 3 gode scoringssjangser, men 
så kom S.B.s overraskende mål og 
etter dette falt laget sammen.

1 forsvaret slapp Sv. Halvorsen, 0. 
Skilbred og E. Olsen best fra kam
pen, og i løperrekken K. Skifjeld, men 
han må spille på y. v.

Etter 9 min. oppnår S.B. mål. Det 
cr en løs skråball fra y. v. som Fjeld 
mister og center scorer.

I annen omgang ligger S.B. over i 
spill og får mål nr. 2 i det 21. min., 
atter etter at Fjeld har mistet en 
ufarlig ball. Pors hadde gode sjang- 
ser til å redusere etter 28 minutter 
ved E. Olsen, som skjøt like utenfor 
etter pent spill på høyresiden og Ski- 
fields gode skudd, men Holmene red
det pent.

Omlag 800 tilskuere.
Dahlgren var en god dommer.

II. A. H.

r T 
1 «!

treg. Th. Svonnungscn bl
Sv. ,Edin er for ensidig.

Kampen ble temmelig

7f

minutt scorer piJ I 

gen etter 42 min. på et ha;, j 
f.lassert skudd. ■ I '

Dommeren, Dahlgren, kur- > ’ 
noe mer for armbruk.

Omlag 13—1400 tilsku* p J • 
Skiens Ballklubb vant a*’

J ' p ’ oppsatte pokal med 4 po. [ 
Pors hadde 2 og Thistetf

Skiens B. K.—Thiste
Ved fotballkampen 1. piir : 

ret Skiens B.K. G—1 over i 
Idrætsklub. Danskene spilte., i 
re reserver på .grunn av sk

I
| iT 
r I I

d
I

Uttagningen av krets- 
laget.

Folballkretsen skal allerede 30. 
kan bli farlig for hvilken som helst sin førslc interkrelskamp

Pors’ løperrekke led tydelig under rnol Veslfold i \cslfold og ■!. juli 
mangelen av Lindstad. Forøvrig er det kommer Københavnklubben I\. B. ul 
ved denne rekken som ved de aller pOrS«runn for å møle kretslagel. 
fleste i Grenland, avslutningene det K;clscns uUagningskomite. som 

LteLpL.UJ.av Olav Gulliksen (Kildal), 

Olaf formann, Axel Fjeld, Pors og Willi
am Eriksen, Odd, har forleden sendt

Y3! TLe r I R \ I en henvendelse til kretsslyret om aIII imsteds første kamp holde en utlagningskamp mellom lo
, . . . , ullalle lag for å sc

på norsk jord hadde værgudene slup- .. ? enmlidi"
pet løs det sureste vær som juni mil-1 aksJon s‘ 
ned kan by på. Denne dagen skulle styret skal drøfte saken pa 
vært selve høydepunktet i turneringen »k. mandag sammen 
og arrangørene hadde lagt alt til rette 
for en riktig fotballfest, men på grunn 
av forholdene møtte det fram bare 900 
tilskuere, som selvsagt aldri kunne 
finne den riktige stemningen.

Kampen fikk en høytidelig åpning. 
Mens begge lag sto 1 giv akt på banen 
spilte et musikkorps de to lands na
sjonalsanger.
«vvT°hiiSPa1 snakke om kunne det 
Ikke bli på den såpeglatte banen 
ens Ballklubb åpnet sterkest og Sco- 
Sr^ie?Ade etUr Ct par mhmtter ved 
pJ? I J°nsen °E etter et kvarter øket

, skudd i ^eIen. Et

m flott hjomeskudd. Like før omgangens /fl 
■ slutt øket Georg Larsen atter Ball-11 
M klubbens ledelse. Annen

Skiens Ballklubb vant selv sine.
I men på grunn av værforholdene trakk 
ikke kampene så mange tilskuere som

1 | ventet. Pinseaften var det en. 1300 
innenfor portene, 1. pinsedag bare 900, 
og 2. pinsedag ca. 2300. Hele formann
skapet var innbudt til den første kam
pen Thisted spilte.

En stilig middag
i Festiviteten med etterfølgende fest 
var den offisielle avslutning på dan
skenes opphold i Skien. Alle spillerne 
på de tre lag som hadde deltatt 1 tur
neringen var innbudt, det danske lags 
formann Fredriksen og treneren Blunk, 
Skiens ordfører Herman Hansen, Pors 

ble det 2—0-seir over Pors, og første pinsedag hele formann Beckstrom, dommeren Dahl- 
selrcn sikret. Annen pinsedag spilte så Thisted pren’ andre som hadde deltatt på 

en eller annen måte 1 turneringen. Det 
ble holdt en rekke taler, og flere av 
talerne ga uttrykk for gleden over å | 
li o «n a ««Am ClHTlSpLC

broderby som gjester. Thisted Idræts- 
klubs formann uttalte at reisen hit 
opp hadde gitt deltagerne på turen 
inntrykk både av naturen og av den

. som de i 
aldri ville glemme. Han overrakte Ski
ens Ballklubb en «gæstebog» med 
klubbens merke på forsiden, Thisteds 

hamle opp med våre lag, har de all ære av sin opp- byvåpen og T.I.K.s merke på bak- 
nnnraarks ambassadører. siden. Ordføreren, Herman Hansen, baDanmarns danskene ta med tilbake til hjembyen

Thisted stilte mod reservekeeper en hilsen og en takk for den hjelpen 
Mads Odgaard i sin forsto kamp, mens vi fikk etter frigjøringen. Deretter 
den ordinære keeper Carl Korsgaard overrakte han alle spillerne et sølv- 
spilte mot Pors. Begge gjorde ganske merke med Skiens byvåpen. Videre 
godt arbeid mellom stengene. I det litt talte Ballklubbens formann Tveitan, 

| for nonchalante forsvar for øvrig likte Pors’ formann Beckstrom,
vi best høyre back og venstre half. Blunk, Ballklubbens kaptein Harald 
Av loperne var det innervingene og Karlsen, Thisteds kaptein Aage Hebs- 
ytre venstre som stakk seg foran de gaard, Olaf Skilbred og Ingart Han- 
ovrige.

-

-------- --- a narrer senere!
reduserte Thisted tU 2—1 ved I.v. nå /

UJ------------- -  • I-

Jlutt øket Georg 

lenge jevn, og ingen greide å score. ■ 
Men så, kort før slutt scoret Ballk.ub- M 
ben hele tre ganger på bare et par mi- » 
nutter, ved Birger Johnsen, Per An- 
dersen og Wilhelm Olsen.

I kampen mot Pors ■ 
tikk en et bedre og antagelig riktigere 
inntrykk av Thisteds lag. Ved be-l« 
demmelsen av det må en først og 
fremst ta hensyn til at det var et me- 
get ungt lag (yngstemann var så vidt M 
vi hørte bare 17 år), og det var sikkert M 

i ikke herdet i en cstruggle for life- .■ 
I terie> gom Grenlandsklubbene. Dertil M 
I hadde det en lang reise bak seg. Men ■ 
I. at de kunne spille fotball viste de™ 
I tydelig nok. Pussig nok ser det ut til ■ 
I Et det danske laget har noen av de ■ 
| fiarrime vansker å kjempe med som® 
I egne, en angrepsrekke hvor av-® 
I ‘‘Utningene har vondt for å lykkes, og® 
i\ forsvar med svake utspill. Ikke de-B 
• mindre viste løperrekken tenner ■ I W Pors. Allerede etter fem minutter ■ 
' ^sluttet ytre venstre en flott kom-w 
1 med et ditto skudd i stolpen 
n p8 og 1 løpet av kampen måtte
I i en rfekk© cornere. Pors scoret
II -crate omgang ved Lindstad og Thor 
m og dertil øket Thisteds v.b. ® ved selvmål. Et frispark på

16-meter satte Thisteds i.v. kon- 
i maskene. . i

. ^nnen omgang øket Lindstad Ul 
gjestenes i.h. reduserte til

Ved flott skudd.

Skiens Ballklubb 
flotte pokalen

Thisted. Dermed var 
tapte 4—2.

største begivenhet var Imidlertid Ikke kampen om pokalen,
den danske klubben. Og en kan trygt sl at dø kom, så og vant-1 ha representantene for vår 

ikke turneringen så i hvert fall hele Sklens-publlkummots udelte sym- -------- -------------- •
i med besøket deres var jo forøvrig ikke & vise Oss dansk fot

balls styrke (det er v! redd vl får se mer enn nok av på Ullevål søndag). Hen
sikten var først og fremst å knytte forbindelsen mellom de to byer, og den I gjestfrihet de hadde mott her. 
kontakt som ble sluttet gjennom dette besøket lover godt for det framtidige ------- ------------- -
samarbeid, både på de sportslige og andre områder. Selv om de danske gjester 
denne gang ikke kunne ’

treden som Thisteds og

Turneringens første kamp
mellom Pors og Skiens Ballklubb ble 
jevn som oppgjørene mellom disse to 
pleier, men ikke så god som ventet. 
Pors manglet Lindstad i løperrekken 
og stilte med Karl Skifjeld som ccnter- 
løper. I annen omgang rykket han ut 
på sin vante plass på venstresiden og 
virket straks mer effektiv. Etter at 
Solstad i den siste tiden har spilt flere t«i -l.-xi, 
svake kamper, har det hevet seg tall- 3 Bo 
rike røster for å få provet Aksel Fjeld 
igjen. Denne gang stilte han opp, men 
fikk dessverre ikke noe helt vellykket 
come back. Begge kampens mål må 
han nok ta på sin kappe. På ett om
råde har imidlertid mange av kretsens 
målmenn noe å lære av Fjeld, nemlig 
når det gjelder utspillene. Han spiller 
lige godt ut med begge ben, og det er 
sjelden hans skyld når ballen havner 
hos motspillere.

Skiens Ballklubbs første mål kom

en

stakk fram på en ball et
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1. runde i fotballførste runde?gjennom
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Pors ■ Skote t-2.<

/

I

I

«r

Ogser
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n. A. H-Stillingen i 1. divisjon
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23.

over Fredensborg.
. Corner.

1 .1

er pr. i 
Borg 
Storm 
Grane 
Pors 
Odd 
Skiens Bk. 
Urædd 
Skotfoss 
Gimsøy 
K.S.K. 
Sundjordet 
Tollnes

7— 4
16— 8
14— 14
15— 7

I

I
i

IO-t-17 
12—13 

5—23 
7—21 
2—13

II
I

16—8
14— 14
15— 7
14—7
16— 17
12—13
5—23
7—21
2—13

1
3
3
4
4
3
2 
->

2
2
1 
0

9
9
8
8
7
5
5
4
4
3
0

0
0
0
2
2
2
3
3
4
4
4
6

2 
3 
3 
0 
0 
1
1 
1 
0 
0 
1 
0
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Norgesmesterskapets

leder i

iihk 
< • ’ ;

1’1 . ‘ ‘ ’
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Kretsstyrct holdt møte i 
men med klubbformennene i 1. 
visjonskhibbene. LL.™ 
slaget om å holde en uti: 

Ir ’ ■ ’ 
| pene mol Vestfold i

Urædd mot Oslo-laget Aasen i Porsgrunn. — 
m TT1 f ** “

dag:
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6 
6
6

sammenslutning her ville mu- 
værc el eksempel for andre 

og først da ville det være 
i om noen ar at- 

indskluh- 
N.

i * 11

fl■ ■■•>

I; l•' 
iI ’> 

.

3 'hllil.

d 
ii ■ S-3

■ t 

d

for kretslaget.
i ga r sam- 

’ .. di- 
Man drøftet for- 

 -.lagningskamp 
for kretslaget med henblikk på kam- 
-----  ' .. . i Sandefjord 30.ds. 
og mol Københavnlagel K.B. i Pors
grunn 4. juli. Flertallet av repre
sentantene var mol utlagningskam- 
pen da en fant at den pågående kva- I rfiseringsserie var så viktig og lar 
rå megen tid og når en så har tre
ningen å passe i tillegg til delte kan 
de aktive ikke greie mere. Videre 
har jo klubbene endel skadede .spil
lere. Det blir derfor ingen kamp.

3—1 
2—1 

• 2—1
1 —0 
7—1 
0 -()

er poeng-stil-
1. divisjon (målaverasjen til

10 pts. ,9— 2

s>
» 

»

»

»

z>

»

jenstår ennå 16 runder, hvor-
J avvikles våren

Borg 
divisjon

Etter seks runder 
lingen i 
slutt): 
Borg 
Storm 
Grane 
Pors 
Odd 
Skiens B.K. 
Urædd 
Skotfoss 
Cimsøy 
K. S. K. 
Sundjordet 
Tollnes 

Det g,
av de 5 siste først skal 
1947.

-------3*Pors til Ulefoss og Borg til Solbergelven.
Fotballforbundet har igår fastsatt 

kampene i fotballmesteskapets 
runde, som skal spilles søndag 
juni. Vi hitsetter en del kamper:

(Førstnevnte klubb har hjemme
kamp.)

Fredrikstad—Kolbotn.
Sprint, Moss—Storm.
Frigg—B. 14.
Skeid—Nordstrand,
Sander—Lyn, Oslo.
Bøn—Sarpsborg.
Vardal—Mjøndalen.
Vikersund—Tønsbergkameratene.
Strøm sgod set—0 rn.
Jevnaker—Fram.
Vestfossen—Odd.
Solberg, Dramipen—Borg.
Borre—Borgen.
Tønsberg Turn—Stabekk.
Sandefjord—Akademisk B.K.
Larvik Turn—Li-Ull, 
Snøgg—Freden sborg.

Vi tror Telemarkøklubbene kan væ
re godt fornøyd med denne rundeopp- 
settingen. VI tror faktisk at de fleste 
av dem kommer igjennom første run
de uten større vanskeligheter. Storm 
skal møte Østfold-klubben Sprint. 
Dennes saga 1 de kvalifiserende run
der er: 4—0 over Kambo og 2—1 over 
Kråkerøy, ikke særlig imponerende. 
Odd har bortekamp mot Vestfossen, 
som vant 10—1 over V. Spone i før
ste kvaliflkk og 2—0 over Eiker i an
nen. Den tredje som skal kjempe uten
for Telemark er Borg, som skal møte 
Solberg. Dette laget har seire med 
6—0 over Sylling og 10—2 mot Åmot. 
Det ser altså ut til å ligge et par klas
ser over de motstandere de hittil har 
møtt, men vi tror likevel Borg klarer 
biffen. Snøggs motstander Fredens
borg vant i første kvalikk knepent 
2—1 over Sinsen og beseiret deretter 
Myren. Sandaker som møter Skiens 
Ballklubb vant i første kvalikk hele 
10—1 over Progrcss. I annen kvalikk 
spilte laget først uavgjort 2—2 mot 
Fossum (som igjen hadde vunnet 
14—1 over Bygdø). Laget ser altså 
ikke ut til å være av de svakeste. 
Urædds motstander Åsen har seire 
med 5—1 over Høvik og 3—2 over 
Grane, Sandvika. I kampen Ulefoss — 
Pors mister jo. Telemark ett lag, og 
det blir vel Ulefoss. Gimsøy har hjem
mekamp mot Grane, Arendal. Sist
nevnte vant i første kvalikk 6—0 over 
Risør og i annen kvalikk 4—1 over 
Kragerø.

9—2 . 10 
9 
9 
8 
8 
7 
5 
o 
4 
4 
3 
0

FOTRA LLRESULTA TER- 
Seriekamper:

Skiens B. K. - - Gimsøy 
Sarpsborg ■— Fredrikstad 
Sel bak — TorpSparla, Sarpsborg — Rolvsøy
Sprinl. Moss ■ Fremad 
Lisleby Kvik, Halden

I Fram, Larvik • Sandefjord 
Pors c — K. S. K. e.
Slorm c — Skiens B. K. c.

Ur

Ingen uttågnmgskamp

Skiens B.K.—Sandaker. ' I 
U rædd—Åsen, Oslo.
Ulefoss—Pors. I
Gimsøy—Grane, Arendal.

• ■

I I
Av Grenlandsklubbene bør Urædd I

kunne slå den tidligere A.I.F.-klubb 
Aasen i Porsgrunn. Pors, som har 
fått en lei kamp på Ulefoss, bør al
likevel vende hjem med en seir. 
'.Borg slår Drammensklubben. Ellers 
er det sannsynlig at Storm, Skiens 
Ealklubb og Gimsøy sikrer seg ret
ten til 2. runde. Odd er knepen fa
voritt mot Vestfossen, men her kanl 
det gå galt.

Snøg vinner

Første runde i Norgesmesterskapet 
«om spilles 23, juni er satt opp slik:

1) Kvikk—Jordal. 2) Rakkestad— 
Kjelsås. 3) Sparta—Tune. 4) Selbak 
—Strømmen. 5) Fredrikstad—Kolbotn. 
6) Moss—Aurskog. 7) Sprint—Storm. 
8) Frigg—B 14. 9) Gjøa—Skarnes. 
10) Skeid—Nordstrand. 11) Sparta- 
cus—Varg. 12) Løren—Lisleby. 13) 
BFG—Odd, Oslo. 14) Asker—Reidulf. 
15) Lillestrøm—Mesna. 16) Bjørke
langen—Nydalen. 17) Sander—Lyn, 
Oslo. 18) Kongsvinger—Vålerengen. 
19) Nannestad—Lyn, Gjøvik. 20) Bøn 
—Sarpsborg. 21) Hamarkameratene— 
Rena. 22) Fremad—Eidsvoll Turn. 23) 
Kapp—Skiold. 24) Raufoss—Kolbu. 
25) Vardal—Mjøndalen. 26) Slemme
stad—Birkebeineren. 27) Vikersund— 
Tønsbergkameratene. 28) Strømsgod
set—Ørn, Horten. 29) Jevnaker— 
Fram. 30) Vestfossen—Odd, Skien. 
31) Solberg—Borg. 32) Drafn—Liv. 
33) Drammens Ballklubb—Rapld. 34) 
Borre—Borgen. 35) Tønsberg Turn— 
Stabek. 36) Sandefjord—Akademisk 
Ballklubb. 37) Larvik Turn—Li-Ull. 
38) Snøgg—Fredensborg. 39) Skiens 
Ballklubb—Sandaker. 40) Urædd— 
Åsen. 41) Ulefoss—Pors. 42) Gimsøy 
—Grane, Arendal. 43) Bjart—Start, 
44) Flekkefjord—Donn. 45) Viking— 
Egersund. 46) Ålgård—Brodd. 47) 
Djerv 1919—Vard. 4S) Stavanger IF. 
—Bjergsted. 49) Hardy—Årstad. 50) 
Minde—Brann. 51) Voss—Pallas. 52) 
Djerv—Stord. 53) Falken—Fjellkamo- 
ratene. 54) Rollon—Hødd. 55) Molde— 
Kristiansund. 56) Clausenengen—Åle
sund. 57) Orkanger—Freidig. 58) 
Ranheim—Wlng. 59) Nation al/Djerv— 
Rosenborg. 60) Kvikk—Røros. 61) 
Lyn, Trondheim—Brage. 62) Sverre— 
Nidarvoll. 63) Verdal—Nessegutten, 
64) Nesset—Skogn, Falken.

Førstnevnte klubb er arrangør.

|M. M- ■ fotball-
De fleste telemarksklubber

Etter de mange store seirene som ! 
Skotfoss har vunnet i de siste kam
pene var det ventet at oppgjøret med 
Pors skulle blitt en meget jevn a.f- 
fære. Istedet ble det så overlegen sei
er som 6—2 for Pors. Riktignok gir 
ikke dette det riktige bilde av spil
let, for med bedre avslutning i angre
pene ville Skotfoss greid et langt be
dre resultat. Imidlertid ble det for 
mye småspill denne gang, og skudde
ne manglet den fres vi vet Skotfoss- 
løperne kan gi dem. På den annen 
side var Pors i godt slag, og fikk det 
til å gli godt i angrepene.

Pors scoret to ganger i første om
gang, ved Skifjeld og Lindstad. Med 
mer hell kunne Skotfoss også scoret 
på enkelte store sjangser. I annen 
omgang scoret Thor Berntsen to gan
ger og Lindstad og Skifjeld en gang 
hver for Pors, mens Skotfoss kvitter
te for to av målene. Scorcre var ' 
Leopold Åsen og Øivind Rund. I den
ne omgang hadde hjemmelaget en 
stor del av spillet.

Lindstad, Skifjeld og Skilbred viste 
god form denne gang, og Thor Bernt
sen kom ganske pent fra kampen. 
Forøvrig var laget jevnt godt. Hos 
Skotfoss var det Karsten Haglund

. som leverte den største innsats, 
Per Walestrand ser også ut til å 
komme for alvor.

Dahlgren dømte godt.

Pors til Skotfoss i 
kveld.

Pors har foretatt flere forandrin
ger på laget til seriekamp på Skot
foss i kveld. Alf Mikelsen og Sverre 
Halvorsen er forhindret fra å være 
med. Laget blir fra mål og høyre: 
Bjørn Reinholt, Arne Kås Andersen, 
Olav Skilbred, Ivar Wåge, W. Rich- 

i ter, M. Thorstenscn, Andreas Skil

bred, Lindstad, Thor Berntsen, Erling 
Olsen og K. Skifjeld.

Pors-Skotfoss 6-2.
Seriekampen på Skotfoss igår ble 

meget livlig og underholdende. Begge 
kg spilte meget energisk og Skotfoss 
bekreftet at de kan være farlige, men 
Pors, som spilte med flere reserver, 
ble allikevel for sterk for dem og sei
ren var fortjent. Selve spillet var ik
ke noe særlig overbevisende, men 
dennegang var det løperne som satte 
sitt preg på kampen. Da særlig Lind- 
srad, som var i slag igår, og Thor 
Berntsen med sine 4 mål, alle etler 
gode prestasjoner. Erling Olsen spilte 
godt som i. v. og Karl Skifjeld var 
god som vanlig, men fikk for lite bal- 

• Irr. Bjørn Reinholt ble skadet tidlig 
i kampen og Solstad, som overtok, var 
meget god. Forsvaret ellers var u.ik- 
kert, med • Skilbred og Wåge som de 
beste.

Skotfoss hadde også sin styrke i ld- 
perrekken. Den var jevn, med Rund 
som bestemann. Keeperen kan ikke 
testes for noen av målene og var god. 
Ccnterbacken spilte også godt.

Pors vant målvalget og fikk sol og 
vind i ryggen i 1. -omgang. Etter 20 
minutter leder Pors 1—0. Det var 
Berntsen som scoret fikst. I omgan
gens siste minutt er Berntsen framme 
igjen og scorer pent.

2. omgang ble målrik. Allerede et
ter et par minutters spill får Skifjel'1 
en nydelig ball fra Lindstad og 3—0 
cr et faktum. Bare 2 minutter senere 
reduserer Skotfoss etter en misfor
ståelse i Pors’ forsvar. Pors Øker 
igjen forspranget i det 7. 
Berntsen får en god ball fra Skifjeu 
og setter den pent i maskene. Samffl; 
mann blir ulovlig stengt 3 ganger 9*‘ 
rad i meget gode posisjoner like u_e - 
for 16 ni., men frisparkene gir 
noe resultat. I det 12. minutt koninj-r 
Lindstad fri og scorer på et n.vde• b 
skudd. Skotfoss’ indre venstre se 
i det 25. minutt. Pors’ forsvar 
svært passive her. Lindstad, 
straks etter skadet og går pa 
Pors kommer igjen i slutten ay 
gangen og i de siste minutter k* •_ 
Berntsen solo og legger ballen 
hjørnet utenfor keeperens vekkevn -•

Dommeren Trygve Dahlgren, l '• j 
hadde hele tiden kampen i sin 
og var meget god.

Omlag 500 tilskuere.

; ■ ■ Juniorkamper. 
Odd — Skiens B. K. 
Skotfoss — Gjerpen 
Grane — Gimsøy 
l'i-æ(l<l — Tollnes 
l',Oir. - Sundjordet 
Borg — Pors

«^r.> II I —«III-

Sammenslutning 
av klubbene?

Lill om fotballen i Porsgrunns- 
distriktet.

Del cr en kjent sak at fotballen 
her i Grenland ikke ligger på ct så 
høyt nivå som en kunne ønske.

Årsaken til delte cr det vel ingen 
som cr i tvil om. Det cr altfor man
ge klubber, da hvert distrikt rotter 
seg sammen i de rene syklubber av 
bare opportunisme mot lag som vi
ser seg å være dem helt overlegne. 
Resultatet cr gitt på forhånd.

Det cr opplagt del glade vanvidd 
al vi her i distriktet har 4 klubber 
som spiller i 1. div. — del viser jo 
oversikten over poeng-stillingen el
ter de 6 første runder i serien.

Ville del ikke være en tanke om 
de respektive klubbledere forsøkte 
på et samarbeide slik al f. eks. 
Urædd—Sif. og Pors—Tollnes kun
ne slå inn på den samme linje som 
f. eks. Gimsøy og K. S. K. Det viser 
seg jo at hverken Sif. eller Tollnes 
på noen måle kan bli i 1. div., og 
cn kan være sikker på at de vil Jjc- 
bolde sine sørgelige jumboplasser to 
the bitter end.

En 
ligens være cf eksempel for 
klubber, i " -æ 

, muligheter for at en r 
' ter kunne regne med Grente 
bene i norsk fotball.1
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Forreste rekke fra venstre: 
‘ ’ - William Jensen.

Henning Mortensen, Erik Nielsen, Børge Malhiesen, Carl Poulscn, Egon 
Vielsen, Kurt Jacobsen, Poul Niclsenog trener Carl Hansen (Skomagern).

Købenliavnklubbcn B 1903, som 
har engagert Karl Hansen (Skoma- 
geren) som fast årlig trener, skal i 
«iden 24. — 30. juni på Norgesturnc. 
Det er Pors som slår for arrange
mentet. Danskene spiller sin første 
kamp på turen mot Pors på Vestsi
den tirsdag 25. juni. Etterpå skal 
det spilles i Stavanger 27. og i Kri
stiansand 29. juni. Vi bringer her 
en omtale av lagets spillere:

Målmann Kurt Mølgaard er 24 år 
gammel og cn utmerket keeper. Han 
var reserve til et åv slcvnclagcnc 
mol Huddersfield.

Høyre back Henning Mortensen 
er kun 19—20 år gammel, men han 
har i fjorårets kamper utviklet seg 
overordentlig meget, og man venter 
seg helt store ting av ham. Han er 
stor og sterk, lacklcr hardt og godt, 
og avleverer utmerket.

Venstre back Holger Petersen 
72 år gammel. Han 
stort emne. Siste høst 
tale til 
cn skade 
igjen for

■SBii 1
Kurt MøUgård.

crx1Tirsd^ 25‘ JunI får Porsgrunn be- 
søk av Carl cSkomagers» klubb Bold- 
klubben 1903. Det er et meget godt 
lag som plaserte seg som nr. 6 1 den fotball, men på klubblaget 
danske L divisjon, så en har grunn ---------- -  -------------------
til a glede seg over besoket.

P°rs’erne venter storinnrykk av pu
blikum til kampen og har i dette ho- 
vet gått i gang med å utbygge tribu- 
nearrangementet. Det er tanken å pla- 
sere cn fast benkerad på ostre langsi
de og 2 benkerader bak hvert mål. En 
regner med at det vil bli 3-100 sitte
plasser med dette. Pors lag vil i denne 
kampen bli forsterket på en rekke 
plasser, men u. k. har ennå ikke fått 
klarlagt hvilke spillere som blir med. 
Vi skal komme tilbake til dette senere.

Det danske laget har med flere av 
Danmarks beste spillere på turen.

Kurt M ø 1 g å r d, lagets målmann 
er 24 år gammel og var uttatt som re
serve til et av lagene mot Hudders
field. Han skal være en utmerket mål
mann.

Henning M o r t h e n s o n, som 
«piller høyre back er en av lagets yng
ste spillere. Eare 19—20 år gammel, 
er han allerede nådd så langt at en 
venter at han vil bli en toppfigur i 
dansk fotball.

V. back, Holger Pedersen, er 
22 år gammel. Han var på tale til det 
danske ungdomslandslaget, men ble 
skadet. Han var med mot Huddersfield 
og ligger for tiden som soldat på Born
holm. En venter likevel at han kan bli 
med til Norge.

Høyre half, Bent Mathisen, er
 —T~ *• * — » WWW»* <• 1 
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Danskelaget mot Pors.
Købenliavnklubbcn B 1903 kom

mer til Oslo mandag kveld med fly. 
Her blir det hentet av Pors med 
buss. Eller kampen mol Pors fk. • 
tirsdag får danskene cn flott lur over 
fjellet via Haukcli, Syldal og Sand 
til Stavanger med buss og bal I 
Stavanger spilles det mol Kladnos 
beseirer, Sif. tirsdag 27. juni.

Derfra går turen videre med jern
bane til Kristiansand, hvor del skal 
spilles mot forsterket Vigør-lag løi- 
da|’Tilbajketurcn til Porsgrunn fore
tas så med buss. Med pa luren bhi 
17 dansker, treneren Karl Hansen 
(SkXgcren), Pors’ formann Beck- 
strøm og kasserer Rolf Asdal.

let. Var reserve lil 
kampen forleden.

Venstre halfback Børge.Malhiesen 
har spilt flere landskamper. Han er 
27 år. Er en lilen lerrier, som arbei
der cn hel kamp igjennom. Han er 
cn av Danmarks beste teknikere og 
var sterk aspirant lil landslaget. 
Spille både den første og den tred
je kamp mol Huddersfield .

Høgre gire Kurt Bentzen 
pådrall seg benbrudd og blir ikke 
med på Norgcsluren. Hans plass blir 
overtalt av don ordinære senlcrlø- 
per Knul Jacobsen, som er cn hurtig 
spiller med ulmcrket hodespill, men 
dessverre or hans teknikk ikke så 
god som ønskelig.

Som høgre indre i lagets siste kamp 
spilte Carl Poulscn som før Bent 
Malhiesen var høyre half. Carl Poul- 
ccn kom lil skade i første tur- 
neringskamp (hjerncryslclse), men 
er nå frisk igjen. Han er cn fremra- 
kende tekniker, som dribler (for 
megel), han har ualminnelige gode 
finlcr, men er lill for langsom som 
indre ving. En morsom spiller.

Ccnterløpcr blir sannsynligvis 
Egon Nielsen, som innlil sislc 
kamp spille høyre indreving. Han 
har vært cenlerløpcr før, men er 
lill for lilen og sped. Han er cn ut
merket tekniker, men skal helst trille 
ballen i mål — langskudd er ikke 
noe for ham. I sin første kamp pa 
divisjonslaget scoret han hat-lrick 
(mol den kjente og flcrårigc Dan- 
marksmcslcr Frem).

Venstre indre William Jensen er 
dribler og tekniker utover det 
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POKS B-LAG ER UBESEIRET.
I 1. rcservelagsscrie er Pors frem- 

. deles ubeseiret, idet laget slo Grane 
j—1. Pors høyreback Sigurd Hjcrl- 
ås, som er juniorspiller leverte en 
meget god innsats. Pors leder nå 
i serien med 8 poeng elter ‘1 kamjicr.

/■ o /..r

Internasjonal fotballkamp 
. juni.

ag mot Boldklubben 1903.
Også en helt ung spiller. Han blir skil
dret som en ‘utmerket tekniker og er l 
av Dansk Boldspill Union uttatt til 
fellestrening for landskamper

Centerhalf, P o u 1 N i e l s e n, er la
gets kaptein og også eldste spiller. — 
Han er 31 år gammel. Han har god 
teknikk og et godt overblikk over spil- 

f let.
Venstre half, Bor ge Mathisen 

1 har vært tidligere landslagsspiller og 
var også denne gang aspirant. Han er 
27 år og blir betegnet som en terrier 
som spiller for fullt hele kampen og 
er en av Danmarks beste teknikere.

Høyre ytre, Kurt Jacobsen, 
har tidligere spilt senterforward på la
get. Han er hurtig, men teknikken 
hans ligger ikke på høyde med de an- I (h‘e-

Indre» høyre, Carl Poulsen, blir I betegnet som en utmerket tekniker, 
I men har lett for å overdrive drlblln- 
Igen.
I Centerforward Egon Nielsen, 
I er en ganske liten fyr. Han er sitt lags 
I storscorer, men vil gjerne for langt inn 
I for han skyter.

Indre venstre, William Jensen, 
er også en av sitt lags beste kort. Han 
er litt for langsom, heter det, til inter- 

||f- ■ * ” J er
han en sterk kar. Han er utmerket til 
å drible og har god teknikk. Han spilte 
på laget mot Huddersfield og vant der 
mange dueller med engelskmennene. 1

Ytre vedtre har en ennå ikke fått > 
klar Det ér mulig at den skadede Si
mon Marthinsen kan bli frisk igjen.

hit lil Porsgrunn 
etterpå ; " • -

mot Sandjordet i 
kveld.

Til scric-kampcn på Sundjordet i 
kveld stiller Sundjordet følgende lag 
fra mål og høyre:Helge Andersen, Anker Pedersen, 
Øivind Johansen, Hans Lysa, Herman 
Oksum, Olav Hansen, Sigurd Ok- 
sum, Rolf Anundsen, Walter Carlsen, 
Birger Wahlstrøm og Ivan Oksum.

Pors lag blir: Th. Solstad, Ragnar 
Svendsen, O. Skilbred, I Wåge, W. 
Richtcr, M. Thorstensen, Sven Edin, 
Lindstad, Th. Berntsen, E. Olsen ogj
K. Skifjcld. *

er 
er likeledes el

var han på 
ungdomslandslaget, men fikk

og kom først til å spille 
cn måned siden. Deltok 

forleden på et utvalgt lag mot Hud
dersfield. Han er for tiden soldat på 
Bornholm, men cn venter ham med 
lil Norge .

Høyre halfback Bent Malhiesen 
er kun 19 år gammel. Han er bror 
1>I venstre half Børge M og v. i. Si- 
ln°n M., som er skadet og ikke kom- 

!,nei nict^ Bent M. er en fin tekniker, 
!b°.1.11 s,lla^s k°m P*1 B 1903’s divisjons

..i ble senior. Dessverre 
an så i stampe og ble salt'av 

tgjen. Nå har han fålt sjangsen 
" utnyttet den så godt, al

-.i har uttatt 
fellcslrcnincon Mr lands-

_ . Nielsen er lagets
President med sine 31 år, og' 
r hlhke kaptein. Er stor og

”*n har en forlrinlig lek- 
01 80dt overblikk over spil-
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j lag, da han
. ‘slodh;

v laget igi
°R han har
Bansk Boldspill Union 
ham lil fellestreningcn før 
hampene.

i . Senterhalf Poul ?
‘■'IdcrsprcsidcnL med sine 31 år, 
han er tillike kaptein. Er stor 
fcraltirf
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Forsterket Pors-Iag mot
danskene.

Til årets førslc internasjonale fot-1 
Lallkamp i Porsgrunn ' 
benhavnerklubben B 1903 og Pors vil 
Pors forsterke sitt lag på flere plas
ser. Det er avgjort at Alf Mikkclsen 
som ble skadet forleden blir med 
mot danskene. Hva forsterkningene 
angår har Pors’ U.K. ennå ikke truf
fet noen avgj^clse. Danskene ven
tes hit lil Porsgrunn fk. mandag. Da-, 
gen etterpå spiller de mot Pors. |

Pors

sa

• .v‘ - \ •
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________ ________

Bent Malhiesen, Børge Ox- 
Bakerslc rekke fra venstre:
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og vant vår første landskamp-! 
seier i fotball etter krigen.

HOS DANSKENE
la. en best merke til venstre back, cen-
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DANSKENES STORE 
CHANSE

til å utligne kom ikke lenge etter. 
Blom har løpt ut på banen, danskene 
skyter forbi ham, men en av de nor
ske spillere står godt plasert på mål- 
linjen og avverger faren. På slutten 
av omgangen har Norge igjen et lite 
blaff, men dommerens floyte går for 
full tid med norsk seier 2—1.

' ’li-
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Boklkllulblben 1W3
København

I

DET NORSKE LAGET
Blom viste i kampen mange gode 

ting. Han har et godt grep på ballen 
og reddet det som reddes kunne. Gu
stav Rehn var best av backs. I half- 
rekken slet de to vinghalfer meget 
iherdig i forsvaret, men noen kontakt 
med løperrekken klarte de ikke å hol
de. Oddmund Andersen var god som 
senterback. I løperrekken var Osnes 
bestemann, men Nordahl rett etter.
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„ . - -------------19,30 (7,30).
i o mtpriSpr: wrll?Une kr‘ 2,o°’ BenkePlasser kr. 1.50. Ståplasser kr. l.oo.

Dommeren som lå langt tilbake ble 
blendet av solen så det var ikke godt 
å avgjøre for ham om ballen var in
nenfor.

1

u

Seriekampen på Siwdjordcl i 
mellom Pors og 4 
samlet «500 tilskuere.

Pors mølle med Bjørn Beinholt ‘ enn 
som målmann i stedet for Solstad.

Herman Oksum var ikke med på 
Sundjordels lag. Arvid Anundscn 
rvkkel derfor aller inn som senter- 
back.

Det ble en kamp med mye spar- 
king og mange spolerte målsjangser. 
Kombinasjonsspill var det ikke me
get en fikk se av.

Pors vant 5—1 elter 3—0 ledelse 
ved pause. Laget levcrle imidlertid 
'cn svært beskjeden innsats og det 
må nok flere forandringer lil ellers 
kan del lell gå galt på Ulefoss. Sver
re Halvorsen og Alf Mikkclsens fra
vær var synlig merkbart. Særlig var 
fcrsvarspillet for åpent i går. Når 
del gikk så bra allikevel skyldes del 
den forferdelige sløsingen med til- 
dels utmerkede sjangser fra Sand
jordets side. Pors derimot utnyttet 
si ne tilbud langt bedre og resultatet 
ble 5 scoringer, mot Sundjordels 
ene.

Bjørn rieinholt i Pors-burel liad- 
gode redninger, men ellers 

hadde han ikke ovcrveltes meget å 
bestille. Olav Skilbred var vel lagcls 
bclemann. Sentcrbacken W. Richler

- —.............. /• ;; zz •—^7

Pors sikret seg to nye poeng.
Seiret 5-1 ©vei- Sundjordet.

Sundjordet 5-1M s!0 feKtlK II feRti M I Tannleg
«il r fta

«Mer. B

Trygve Dahlgren, Uroådd, 
dømme kampen i Porsgrunn mellom 
1. divisjonslaget B 03, København og 

. det forsterkede Pors-lag. Det er nå 
avgjort at Anker Bråthen, Tollnes, 
skal være ytre høyre på Pors-laget.
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Norge fikk en heldig revansje over 
i Danmark i landskampen på Ullevål 

søndag. Det var en oppreising for det 
store nederlaget ifjor, og den første 
seir over danskene siden 1935.

I det herlige været var det rekord- 
innrykk av tilskuere og omlag 37,000 

.kranset banen. Arrangementet var i 
• alle deler helt vellykket.

„PORS"
(Forsterket)

bane. Det ble det da heller ikke mel
lom Pors og Sundjordet tirsdag, og 
det er vel banen som får ta den ve
sentlige skylda her. Noe banespill er 
det ikke godt å få laget til, men på 
den annen side er det stadig farlige 
chanser feran målene.

Pors var det absolutt beste laget og 
deres seier var helt fortjent. Det før-

Det danske laget stilte opp som an
nonsert, mens det på det norske var 
forfall for Kvammen. I hans sted 
rykket Hans Nordahl ,Skeid inn.

NORGE ÅPNER GODT
Den norske kaptein vinner målval

get og laget får fordelen av sola i 
ryggen i første omgang. Laget kom
mer godt igang og det er driv over 
spillerne. De får igang flere gode 
oppløp på høyresiden som danske av
verger ved å gi corner. I det 3. min. 
er Spydcvold framme med et godt 
skudd, og den danske keeper redder 
flott. Norge fortsetter med å beholde 
overtaket og endelig

NORGES FØRSTE MÅL
Etter omlag 8 minutters spill er 

Norge igjen framme og Osnes stik
ker en delikat ball fram. Gunnar Tho
resen lar den passere til bedre plas- STATSMINISTER GERHARDSEN 
erte Nordahl og han sikret Norge le- i OM KAMPEN

Blant de mange tilskuere var også 
vår statsminister Einar Gerhardsen. 
Vår medarbeider vekslet noen ord med 

. ham etter kampen og han fortalte at 
1 det var et morsomt oppgjør. Danske
ne var nok det beste laget og burde 

men det er måla som

i ir i 

■ 

Eta 
bpHler på Pors Stadion tirsdag 25,'6 1946 kl.
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HVA DANSKEN MENER
KØBENHAVN, 17. juni.

(AP) — De danske avisene er enige 
om' at den norske landskampseieren I
var fortjent. «Berlingskc Tidende» 
kaller den heldig. I fjor trodde man, 
skriver cNationaltidende», at det ville I 
ta flere år for Norge ko mpå høyde , 
med Sverige og Danmark, men alt nå 
må det konstateres at det ikke er no- • 
en klasseforskjell på dansk og norsk 
fotball, «Sosialdemokraten» lykkøn
sker Norge med seiren, som skyldtes 
kraft og bredde der dansk lekefotball 
og 75 pst. av spillet ikke slo til. «Po- 
litiken» karakteriserer det danske 
landslaget som det slappeste man kan 
minnes. Så matt og søvndyssende 
minnes cn ikke å ha sett et dansk ' 
landslag spille, skriver bladets refe-

: rent.
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deisen med et knallhårdt skudd. Et. 
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par minutter etter er Spydevold igjen 
framme i god posisjon, men skuddet 
hans går utenfor. Senere er Nordahl 
framme med en ny kanon, men kee-

; per står godt plasert og ryddet opp. I
DANSKENE KOMMER hatt seieren,

Danskene har nå fått spilt seg var- teller ,sier han diplomatisk, 
me og de overtar ledelsen av bane- I 
spillet. Det er morsomt å se hvor le
kende spillet går fra mann til mann, 
men laget er svært ineffektivt foran 
mål. Det norske forsvaret har tendens 
til å la spillerne komme langt inn, 
men i det avgjørende øyeblikk henger 
de på som terriere og de klarer opp 
situasjonen. Danskene mangler skyte- 
ferdighet og mange chanser ble spo-

| lert av den grunn.

DANMARKS UTLIGNING
I det 25. min. kommer Danmarks 

utligning. Nordahl skal sende en ball 
tilbake til Blom, men den blir for løs 
og danskenes indre høyre er kjapt 
framme og sender ballen 1 maskene. 
Det er tydelig at Norges lag dabber 
endel av etter dette og spillet blir nå 
vesentlig ført på Norges banehalvdel 
med enkelte spredte norske oppløp.

Like før pause må Brustad gå ut på 
grunn av skade og I hans sted kom- ! 
mer Ame Eriksen, Sarpsborg, som 
går inn på hans plass.

: W1112am Erik®ens Sportsf., Øivind Andersens kolonial, Osebakken 
vXmp8’ S^°r vl’ StorgtZ’ Porsgrunn, og Andr. Aasland, Vestsider ’ 
Vestsidens Musikkorps spiller fra kl. 19.

ors junior har gratis adgang mos framvising av betalt medlemskort 1946.

...________________ PORS FOTBALLGRUPPE, arr.

Mange misbrukte scoringssjangser
h oiwujui uv» i går Ivar svak. Halfen Ivar Wågc var cl 
Sundjordet hadde riklig arbeidsjern med ypperlig kon- 

| disjon." Løperrekken var laminere 
i vanlig. Lindslad spille 

forsiktig og lok ingen sjangser 
nærkamper.

Sundjordet ville nok med cn be
dre skyller i rekken fall cl langt be
dre resultat dennegang. Laget lir) 
dertil meget under silt svaklspillcn- 
lende indre forsvar. Halfcncs pla- 
sering er det endel å ulscllc på. De 
tr forlile med i spillet på banen. 
Forsøket med forsvarsspilleren Wal
ter Carlscn og Rolf Anundscn i lø
perrekken falt ikke heldig ul .Selv 
hell opplagte scoringssjangser ble 
misbrukt.

Pors venstre half Malhias Thor- 
stensen ble skadet i første omgang, 
hvoretter Karl Richler kom inn på 
laget.

. Pors’ målscorerc var Sven Ed in 
(2), Thor Berntsen (2) og Lindslad 

Ivan Oksum scoret for Sund
jordet.

J. Baugerød, Borg, som var dom
mer, burde brukl fløylen flilligcre, 
særlig overså han ulovlig armbruk. 
Han virket heller ikke sikker i off- 
side-avgjørelsene.

I ' 1’Ét W

Det ser ut som om det er umulig I Sundjordets beste spiller var, denne- f 
å lage noen god kamp på Sundjordets gang venstre half Olaf Hansen. Han 

- ‘ .... ............... ’ stopper og tackler godt og avleverin
gene er utmerket. Keeperen Helge 
Andersen hadde dennegang flere helt 
gode redninger og at ikke nederlaget 
ble større kan i stor utstrekning tak
kes ham. Anker Pedersen kom også 
godt fra kampen. I løperrekken var 
Ivan Oksum den som fikk mest til. ’ 

Reinholdt \ Porsburet Jover ganske l 
ste målet får de etter 22 min. spill. I godt. Han arbeider godt i feltet og j 
Det blir den rene kanonade mot Sif- hans mange helt gode redninger sikrer 
målet, i det tre Porsere skyter, men ! ham vel plassen framover. Olaf Skil- 
ballen spretter ut igjen. Thor Bernt- I bred spilte som vanlig utmerket og

' sen avslutter med å nikke ballen i var forsvarets bestemann. Wåge slet, 
i maskene. 3 min. senere får Pors til hardt, men han bøi* slutte med drib- i 
en god kombinasjon. Erling Olsen leg- lingene for de slipper han aldri heldig 
ger fram til Lindstad og denne legger I fra. I rekken var det Lindstad som 

; en fiks ball fram til Thor Berntsen I framhevet seg med sine mange gode 
. > som er påpasselig framme og netter, framlegg. I det hele tatt viste rek- 

Lindstad avslutter scoringeen i denne I ken dennegang en større måleappetitt
11 enn vi har sett på lenge, men det 

trenges litt mer styrke i forsvaret.
Dommer var Baugerød ,Borg.

—Id.
Pors’ venstre half Mathias Thors- 

tensen ble stygt skadet i første om
gang under en kollisjon med en Sif- 
spiller. Han ble kjørt på Porsgrunn 
luth. sykehus.

omgang med et flott fluktskudd, 
annen omgang øker Sven Edin til 4. 
Ivan Oksum reduserer til 4—1 for Sif. 

log Thor Eerntsen avslutter med Pors’
5. mål etter gjennombrudd av Karl 

iSkifjeld. Sundjordet hadde 2 mål til 
inne, men de ble helt riktig annulert. 
Det første ble slått inn med hånden 
og det andre var klar offside.
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Norgesmesterskapets 1. runde

grei-
men

kjemper nå fantastisk for 
kommer i 2. ekstraom-

I

0—1
4—1
6—1,

i
I

1—1 
5—0 
8—0’

0—5
3— 0
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8— 0
1— 5 
0—5
4— 0
2— 3
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2—2
1— 2
2— 2
0—2 
4—0

3— 0 
3—2

1—1
1—5

0—6
1— 3
2— 2
i-i:
0—9

4

4—0 
3—1
3— 1
4— 1
3—0,

inn på hverandre 
harde dueller < 
sjonsspill var det lib 
se kom fra Por? f

•. c/ \

Åtte Telemsrksl ag 
til 2. runde ?

favoritt,
Ulefoss-banen

ekstraomgang benytter 
“ misforståelse i U 
setter ballen rolig i

1. RUNDE

U. Skil bred, 
5‘. Olsen, 
Berntsen,

nå meget hardt, men den ordinære tid 
går ut med 1—1. Iste ekstraomgang 
lå Pors godt over og øker til 2—1 
ved Thor Berntsen. Annen ekstraom
gang blir meget jevn og Ulefoss 
er å utligne 5 minutter før slutt, 
det målet burde som sagt vært an
nullert. . R. A.

I 
f

pen ble meget hard 
Banen var dårlig . 
at den er liten, så en kommer 

og det blir 
om hver ball. Kombina- 
’ ' :i_' v. Det en fikk

En rekke sensasjoner. — Gjøa (Oslo), Ørn (Horten), Lisleby og 
Stas Ballklubb utslåil.

fk. søndag, så det spørs om ikke in- j 
terkretskampen mot Vestfold (fk. ' 
søndag) må utsettes.

Av de ni Teleinarkslag som over
levde de kvalifiserende runder er det 
teoretisk mulig for åtte å overleve 1. 
ordinære runde, idet bare Pors og 
Ulefoss er satt sammen.

Vi regner med at Pors slår Ulefoss, 
j Dermed er altså den ene Telemarks- 
i klubben ute av dansen. Urædd bør 
i slå Åsen, og Porsgrunn skulle således 
I få to lag i annen runde. Borg skal 
ut og mote Solberg, og selv om laget 
ikke overbeviste i sin kamp mot KSK, 
bør seiren være godt innen rekkevid
de. Storm drar til Moss og møter 
Sprint, og går høyst sannsynlig vide
re. Vi tror også at Odd vinner borte 
i Vestfossen, med Holmberg i godt 
slag igjen og det indre forsvar forster
ket med Kjell Johansen. Skiens Ball
klubb har kanskje fått den sterkeste 

. motstanderen i Sandaker, som holder 
seg godt fremme i Oslo-serien, men 
Oslo-fotballen later ikke til å være: 
stort mer pålitelig enn vår egen, så 
vi tror Ballklubben er det jevneste og 
mest pålitelige av de to. Gimsoy skal 
vel også streve for retten til å gå vi- ( 
dere, men vi tror de slår Grane, Aren
dal. Til slutt har vi Snøgg som mø
ter Fredensborg. Seier for Snøgg.

Dette skulle altså se bra ut. Åtte 
lag til neste runde av åtte mulige? — 
Det er vanskelig å tro at det vil slå 
helt til. Vi må nok regne med ube
hagelige overraskelser og ikke ta sei
rene på forskudd. Generalprøvene til 
våre klubber har vært alt annet enn 
overbevisende. Men det heter jo: dår
lig generalprøve — god premiere. Og 
1. runde er likesom permieren i NM- 
serien. ■ Fjeld.

PorssUletoss 24 
etter ekstraomganger.

Pors fikk virkelig kjempe i runde
kampen mot Ulefoss på sistnevntes ba. 
ne, og det hadde ikke vært noe å si 
på om USF hadde tatt Pors-skalpen 
denne gangen. USF hadde en gnistren- 

. de (jnergi, og på den lille, dårlige ba- 
aen hadde de også alle chanser til å 
lage en aldri så liten sensasjon. De 
var hurtigere på ballen enn motstan
derne, og lot til å ha kondisjrnen i or
den. Banenns beste spiller var senter- 
back Jacke Jacobsen som var en lei • 
nøtt å knekke for Pors-rekken, til tross 
for at senter Berntsen spilte en £v si- 
ue beste kamper.

USF’s keeper Ivan Nilsen var sik- 
ker mellom stengene og i feltet. Back- 
paret kjempet drapelig og vinghalves 
Bjerke og Jensen fikk bruk for sin ko
lossale kondisjon. I loperrekken vai 
det morsomt å se igjen Kase Olsen 
(nettopp arrivert fra England). Han 
blir en god støtte for laget framover. 
Han ble skadet denne gangen, men 
han kommer igjen! Indre venstre, 
Haugen, leverte en je./n, god kamp.

Porserne fant seg som sagt ikke til- 
rette på banen, og hadde vanskelig for 
å finne ut av motstanderne. Best likte 
vi senter Berntsen og v. back Olaf 
Skilbred, som taklet utmerket. Bjorn 
Reinholt i mål var god.

USF fikk annullert et mål etter ba
re 6 minutters spill, mens Thor Bernt
sen scoret for Pors midt i omgangen.

Midt i annen omgang brente Skot- 
foss straffespark, men noen minutter 
senere er Sandbakken heldig på en 
fluktball, som han setter kontant for
bi Reinholt.

I første
Berntsen seg av en 
S F’s forsvar og l. 
nettet.

Ulefoss
utlikning, som
gang ved Sandbakken.

Med 2—2 som resultat var de 2 
klubber like langt kommet i kampen 
om å få spille i 2. runde, og omkamp 
må spilles søndag i Porsgrunn.

Gundersen, BOIF, var god dommer.
i
i

B 14 og Skarncs i Oslo. Bergensklub
ben Hardy ble slått av ArstacL

Ellers blir det hele 9 omkamper 
om retten til annen runde. Blant dis
se er Fram, Larvik som spilte på 
Jevnaker.

Her cr endel rundercsultator:
Urædd—Aasen (2 timer) 
Ulefoss—Pors (2 timer) 
Solberg—Borg (2 timer) 
Vestfossen—Odd (2 timer) 
Skiens B. K.—Sandaker, Oslo 
Gimsoy—Grane, Arendal 
Sprint, . Moss—Storm 
Snøgg—Fredensborg 
Larvik Turn—Li-Ull (2 timer) 
Sandefjord—Akademisk B. K.,

Oslo 
Tønsberg Turn—Stabækk 
Borre—Borgen, Østfold 
Strømsgodset—Ørn, Horten 
Kvik, Halden, Jordal 
Jevnaker—Fram,Larvik (2 timer) 1—1 
Selbak—Strømmen (2 timer) 
Fredrikstad—Kolbotn 
Moss—Aurskog
Frigg—B. 14 (2. divisjonslag i Oslo)

Gjøa—Skarnes 1—2
Skeid—Nordstrand 9—1
Lørcn—Lisleby (2 timer, protest) 3—2 
Lillestrøm—Mesna (2 timer) 
Sander—Lyn, Oslo 
Kongsvinger—Vålerengen 
Nannestad—Lyn, 
Bøn—Sarpsborg 
Kapp—Skjold (2 timer) 
Raufoss—Kollbu (2 timer) 
Vardal—Mjøndalen

(runderekord)
Slemmestad—Birkebeineren 
Vikersund—Tønsbergkamr. 
Drafn:—Liv, Hønefoss 
Drammens B.K.—Rapid (2 timer) 1—1 
Bjart—Start
Flekkefjord—Donn 
Viking—Egersund 
Si f, Stavanger—Bjergsted 
Hardy—Årstad 
Minde—Brann 
Voss—Pallas 
Molde—Kristiansund

2. runde skal ikke spilles før 11. 
august. Omkampene holdes antagelig

Norgesmesterskapets 1. ordinære 
runde bød som vanlig på atskillige 
overraskelser. For å ta de lokale kam
per, så skal det sies at Grenlands- 
lagene leverte forholdsvis beskjedne 
prestasjoner. I hele 4 av de 7 kamper 
Grenlandslaga var engasjert i måtte 
det spilles i 2 timer og 2 av disse er 
fremdeles uavgjort.

2. divisjonslaget Aasen holdt nes
ten på å lage den av Verdens Gang 
bebudede sensasjon i Porsgrunn, mot 
Urædd. Takket være større rutine og 
regulering av kreftene ble det allike
vel en fortjent Urædd-seier.

Pors hadde en stri tørn på den 
lille Ulefoss-banen og etter 2 timers 
kamp var klubbene like langt og om
kamp må til dennegang i Porsgrunn.

Borg hadde en hard nøtt å knekke 
i Solberg, men etter 2 timers kamp 
sikret Borg seg retten til å gå videre.

Gimsøy vant en forbausende stor 
men fortjent seier over Grane, Aren
dal i Skien. Storm sikret seg en solid 
seir på Moss over Sprint. Odd spilte 
uavgjort på Vestfossen og vinner vel 
omkampen i Skien. Dermed gjenstår 
Urædd, Borg, Storm og Gimsøy 4- 
forhåpentlig både Pors og Odd til 2. 
runde, men da er det vel å frykte for 
at noen faller fra. Skiens Ballklubbs 
nederlag for Oslo-laget Sandaker var 
uventet for oss.

I de øvrige kamper fikk en direkte 
knallsensasjoner som kvartfinalisten 
Lislebys nederlag for Akerslaget Lø
rcn. Her er det protestert. Årsaken 
var at Lørens back ble skadet og 
reserve satt inn. Så ble den annen 
back skadet og da tillot dommeren 
Løren å la den tidligere utbyttede 
spiller rykke inn på laget igjen. x

Ellers fester en seg ved Ørn, Hor- 
tens 4—1 nederlag for Strømsgodset, 
Oslo-klubben Frigg og Gjøas tap for

Pors til Ulefoss.
Ved Norgésmcsterskapskampen på 

Ulefoss i morgen har Pors endret litt 
lagoppstillingen. Det blir fra mål 

og høyre: Bj. Reinholt, R.. Svendsen, 
, I. Wåge, Sv. Halvorsen, 
S. Edin, Lindstad, Th. 
K. Skifjeld og Andreas ■

I Skilbred. Reserver: Solstad, K. og W.
I Richter og J. Holtan. Alf Mikkelsen 
' or skadet.

Pors er favoritt, men på denne 
forholdsvis lille Ulefoss-banen kan 
det bli vanskelig å få spillet til å 
gi*;

Pors—Ulefoss 2-2 
etter ekstraomganger.

Rundekampen på Ulefoss søndag 
hadde samlet 700—800 tilskuere. Det 
var en stekende sol, så det ble en 
hard påkjenning for spillerne. Kam- 

.1 og spennende, 
og dertil kommer 

helt 
da

Det blir hele 9 omkamper, bl. a. for Pors mot Ulefoss og Odd 
mot Vestfossen.
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gens mann med flotte gj ; L 
og driblinger. Hans skudd • T 
le dager venter en framle , 
fjeld hadde for lite å g 
viste gode takter. 
Det er ikke tvil om 

de norske spillere lærte mege 
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Grenlandsfotballen ikke 
som en så lett har for å uti; 

4500 tilskuere var : 
med tribune- og benk-arrai

c
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Gode danske kombinasjoner, men

Fors har taterkd sitt lag på 4| c 
plasser til taapea aot S 1903

Det 
noe 

og den sene an-

i går sin annen 
neen. ~ ' ’ ’ - 
i Stavanger.

Lislebys protest på 1. rundekampen 
i"ot Løren er godtatt. Omkamp spil
les
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for pen innsats mot 
. men det spørs dm

Øvre Telemark har Snøgg igjen, mens 
spille omkamp mot Pors.

Erling

som netter kontant. Danskene går 
straks opp og centerforward vipper 
ballen over. Skifjeld har ennå et skudd 
men det går også utenfor. I det 37. 
min. får Pors mål nr. 2. Wåge legger 
en lang ball fram til Skifjeld, denne

går hardt i stolpen til indre hoyre som 
skyter høyt over. Lindstad er framme, 
men får ikke skuddet til, så målman
nen redder lett. Så får en igjen se 
en flott dansk kombinasjon fram mot 
Pors-buret. Skuddet er heller ikke den
ne gang innsiktet, så det går utenfor. 
Pors får sitt forste mål etter 28 min. 
spill. Berntsen får tak i ballen, legger 

lag ære av sin innsats denne gang, den pent over til g‘odt plaserte Skifjeld 
Spillerne høstet sikkert atskillig ...................
lærdom av danskenes banespill. Det 
er nettopp gjennom kampen mol før
steklasses utenlandske lag en kan få 
erfaringer og lære de'mange detaljer 
å kjenne.

Det danske laget finner seg først 
tilrette og de briljerer flott ute på ba
nen. Det norske laget virker noe ner
vøse og det tar litt tid før de kommer 
i gang. Det er den rene skolefotball 
danskene varter opp med, med lekende 
spill fra mann til mann, men de er 
ikke friske nok i avslutningene.

Porserne får etterhvert litt mer ro 
* over seg og i det 8. min. er Bråthen 
: helt framme, men skuddet går over. 
Et par minutter etter har danskene et

fl

I
D 'I 

' t

Olsen cr noen slitere på half- 
plassene. Løpcrrekken var både og 
.... Lindstad hadde gode utlegg til, 
Anker Braalen (Tollnes) på ytre 
høyre, mens samspillet på venstresi
den mellom Dagfinn Nilsen (Grane), flott tilbud ved ytre venstre. Skuddet 
og Karl Skifjeld ikke var så bra. 
Thor Berntsen fikk utrettet svært 
lite, men han skal dog ha ros for 
si ne overlegg ved begge Pors-scorin- 
genc. Lindstad var rekkens beste
mann, men skuddene hans savnet vi.

AH i all har det forsterkede Pors-

■* i
il ’’ i
• | »

bhl•' «

Interkretskampen mot 
Vestfold skal spilles 
i Sandefjord.

Etter hva formannen i Grenland fot- 
| ballkrets, Halvor Teksten, opplyser til 
oss skal interkretskampen mot Vest
fold spilles son lag, den 30. juni på 
Sandefjords gressbane.

Kretslaget fra Grenland vil bli tatt 
■ ut fk. onsdag.

Storm—Sprint 
Sandaker—Sklens B.k. 
Urædd—Åsen (ekstraomg.) 
Ulefoss—Pors
Glmsøy—Grane, Arendal 
Snøgg—Frcdensborg 
Odd—Vestfossen
Borg—Solberg (ekst.omg.)

blir oppvar- 
vU bli alt for

‘i

In
Trygve Dahl ■ 

bortsett fra et par feilaktig. I 
avgjørelser, helt utmerket. r J

Onsdag morgen reiste dai 
dere til Stavanger over Hauk 
var en tur som de gledet 
til.

dårlige avslutninger.

8elv om v! nok ojmot ot svakt »åp on. A fA se samtllg0 TeUmarksklubber 
SJ& seg Igjennom HI 2. rundo (bortsett fra Pors og Ulefoss 80m 
mot hverandre), sA ble vl likevel gledelig overrasket over at det gikk 
etter programmet som tilfellet ble. VI hadde gjerne sett at ogsA Sklena b’ n 

klubb hadde fulgt med, men overfor en motstander som Sandaker var det Ilke’ 

vel pent A klare 0-2. Ellers mA vel Storms seir over Sprint sies A være en av 
de bedre prestasjoner. 4-0 er aU ære verd. LikesA GImsoys overbevisende 4-n 
ovor den ukronede Sørlandsmester Grane, Arendal u

Skal vl bil enig om at det ikke står så aller verst tU 
Dallen f øyeblikket?

Uvre Telemark har igjen Snøgg som skal ha honnør ' 
Fredensborg. Ulefoss overrasket også med draw mot Pors * 
do vil klare seg i utekamp mot Lindstad, Skifjeld og Co

B 03 — SIF. 2—2.
Købenliavnerklubben B 03 spilte 

kamp på Norgeslur- 
. Del ble uavgjort 2—2 mot Sif. 

_ Olil VUIlgv a • Danskenes siste kamp 
på turen holdes i Kristiansand i 
morgen. • - y

Det danske lag B. 03’s besøk i Porsgrunn 
venhet. Det er lenge mellom hver 
tet med slike lekre saker, 
lenge til neste gang.

På grunn av det dårlige flyvæfet kom
benhavn for kl. 10 tirsdag formiddag og var først i Porsgrunn kl. 
var selvsagt en del reisetrette.

Før kampen tok til overrakte det danske 
ten fane med det norske og danske flagg. Så ble de to lands 
sunget og kampen kunne begynne.

Den største fotballbegivenhet 
Grenland med det forste er utvilsomt 
Pors’ mote med den danske klubben 

.B. 1903 tirsdag. B. 03 er blant de le
dende klubber i den danske 1. divi
sjon og det skal bli interessant å se 
hva de kan by Grenlandspublikummet 
iv fotball. ’

Pors har forsterket sitt lag på 4 
dasser så det vil få følgende sammen
setning. Fra mål til ytre venstre: 
'ore Simonsen (Storm), Harry Bal
gen (Skiens Ballklubb), Olav Skil-

lags kaptein Porserne en li- 
nasjonalsang

legger pent over til Anker Bråthen 
som gir seg god tid og netter kontant. 
Omgangsresultatet blir 2—0 til Pors.

2. omgang er ikke mer enn 2 min. 
gammel før danskene er oppe ved 
Pors-buret. Simonsen halvklarer det 
første skuddet og redder flott retur- 
skuddet fra ytre venstre. Danskene får 
sitt mål i det 37. min. etter frispark 
Danskenes ytre venstre får tak i bal
len og netter knallhardt fra kort hold. 
Simonsen er borte i ballen, men har 
ingen sjanse til å redde.

Nordmennene kan være godt for
nøyd med resultatet.

Danskene vårtet som nevnt opp mea 
et flott banespill, men de skal altfor 
langt inn før de kan bestemme seg 
for å skyte. De var friske i tacklin- 
gene og leveringene var gode, men de 
overdrev småspillet slik at det norske 
forsvaret alltid hadde god tid til å 
komme i posisjon. Særlig var lagets 
indre venstre, Børge Mathisen, en spil
ler av rang, men ellers var de jevnt 
gode alle sammen. Målmannen som 
var reserve virket ikke helt sikker og 
ytre venstre som- var B-Iagsmann, 

lang ball fram til Skifjeld, denne 1 holdt heller ikke tritt med de øvrige.
------------ -
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pen og det ga også det in ,
■ ■ ■ "_.j er I. i'

jr 
møtt | j

i ;
på Pors bane hadde alle go ■ 
over kampen. Nevnes bør og 
med den overbygde pressetr 
Pors skal ha honnør for.

Dommeren

n
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rPors-laget var en pos
skeise. Det viser helt klå

av forsterket Pors»! 
over B. 03.
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Erllng Olsen viser stadig ; i H 
men det er adressene soeI- !.i 
Wåge er svært iherdig og 
må se å få mer adresse p 
ler. I løperrekken var Li. B

<1obbclti*e<li>hiK frn klosi*| Ul Stavanger 
(SkhuiH B. K») I 

l*ii<-ltplll>;>; slllpp (lutiwkcr 
for liv H.ynv.

.bnui V(ir <<ii nv liigvls høslø 
i b»i< krn Svrrre Hul 

^•'•ppH Ifiii. Iv»ir Wfq»e Og

ga seier 24i | bred, Ivar Wåge, Sverre Halvorsen, C* 
Erling Olsen, Anker Bråthen (Tollnes 
Ballklubb) Dagfinn Nilsen (Grane), 
Thor Berntsen, Leif Lindstad og Karl 
Skifjeld.

Porserne har lagt ned et stort ar
beide på stadion for at alt ting skal 
være i orden og ved reisningen av de 
nye benkerader rundt banen har en 
fått sitteplasser til 3400 tilskuere.. Det 
er vel ikke tvil om at det komnr.er til : 
å bli folksomt på banen.

FOTBALLBESULTATF.R: 
Odd c — Pors 
Grane c 
Drammens B. K. 

beineren

1. RUNDE:
Suksess for Grenlandsklubbene

det er på tre plasser, lag: jt, 
spillere. Knabbe 1 form på : 
stre kan lett remplaserc f i

I * ' Dagfinn Nilsen. Simonsen 
ved flere anledninger atj-! j I 
keeper av høy klasse, og ' ifr- 
i feltet var meget godt. * 
bred hadde vansker i ti. 
med å finne ut av dans' ’ ‘ 
ytre høyre, men senere h: ' ,i 
og reduserte denne sterk i 
som drar på en skade, 
tidligere, men han slapj 
kampert. Halfrekken 
Pors-rekke, var meget gc 
Halvorsen som en utmerk

i ' ’ !/7Omkampene i Norges
mesterskapet.

Pors mot Ulefoss søndag.
Fotballforbundet har bestemt at 

omkampene fra 1. runjie i Norges
mesterskapet skal holdes fk. søndag, t På Vestsiden møtes Pors—Ulefoss og 
i Skien Odd—Vestfossen. Pors og 
Odd er favoritter.

A

Om selve spillet skal vi ikke gå 
i detaljer. Bortsett fra noen løse 
langskudd og el kraftig slolpeskudd 
fra ytre venstre var det ikke så svært 
mye danskene oppvartet med foran 
Pors-buret i 1. omgang. Pors hadde 
også noen sjangser. I det 29. min. 
kom kampens første mål. Thor 
Berntsen fikk kranglet til seg en 
ball, hvoretter han havnet ule på 
høyresiden med den. Overlegget 
gikk til Karl Skifjeld som scoret 
kontant. Øyeblikket elter hadde dan
skene en kjempesjangse, mens Si
monsen løp ut i feltet for å klare 
opp, ballen ble imidlertid salt like 
over tverliggeren. Bare fire minut
ter etter det første mål ledet Pors 

lildels | 2—0. Thor Bernlsens overlegg fra 
venstresiden havnet hos Anker Braa
len som scoret fra kloss hold. Det 
var jo cn kald dusj for danskene 
og de slappet da også noe av.

Eller pausen gikk danskene hardt 
inn for å utlikne. Allerede i de før
ste minutter fikk man cn fenomenal 
dobbcllredning av Tore Simonsen 
på skudd fra nært hold. Begge lag 
hadde sjangser, men danskene av
gjort de fleste. 8 min. før slutt på
dro Olav Skilbred seg ct unødig fri
spark for benkrok. Ballen ble lagt 
hell over til danskenes ytre venstre 
som scoret uten sjangse for Simon
sen til å avverge. Flere mål ble del 
ikke.

Trygve Dahlgrcn, Urædd, var 
ikke påpasselig nok overfor offside- 
posisjonen i begynnelsen av kam
pen, men ellers slapp han godt fra 
domniervervet.

Danskene drar i dag over fjellet 
1 for ft spille mol SIF. 

P/i lllbakrtiircn spilles del 
fornlrrkvt VJgør-Ing i Kri- 

hllaiinand hirdng. Sømlnp, kveld tar 
Pmwrne iivnkjed mod ll. U3 I Por?< • 
grunn. Gonmr,

Godt banespill
Fotballkampen på Pors stadion i 
mellom det danske L divisjons

lag B 03, København og det forster
kede Pors-lag ble cn interessant og 
livlig forestilling. Danske og norske 
flagg vaiet side om side på stadion.

Kampen hadde samlet 4500 til
skuere som utvilsomt satte stor pris 
på det cn fikk se.

Pors har nå fått reist hovedtri-/ » 

hunen som gir plass til om lag 2500
i tilskuere. Dertil cr det satt opp ben- 
! ker på kortsiden bak målene og på 
den annen langside. Gjerdet cr al
ler på plass.

| | For oss pressefolk var det sør
get for egen overbygd avdeling på 
loppen av hovedtribunen. Pors bar 
i det hele nedlagt ct stort arbeid på 
å få bygd opp silt stadion påny eller 
tyskernes forferdelige rasering av 
det prektige anlegg. Ennå gjenstår 
å legge nytt dekke på gressbanen, 
men delte må utstå inntil forenin- 

| gen får ordnet seg med cn trenings- 
bane.

Etler at Vestsidens musikkorps 
hadde spill de lo nasjonalsange ble 

• Pors’ kaptein Leif Lindstad over
rakt en erindringsgave fra B 03’s 
kaptein og deretter tok kampen til.

Danskene som spilte med reserve 
for målmannen og ytre venstre, tok 
straks ledelsen av spillet og samspil- 

i let gikk da også flott fra mann til 
mann og ballen ble hele tiden holdt 
nede pa grcssmalla. Dc var også

■ usedvanlig hurtige i starlen på bal-
■ len, men driblingcnc ble
■ overdrevet. Løperne var ineffeklive 
Ifcran måt idet de skulle temmelig 
| langt inn for å skyte. Forsvaret var 
I smarte til å stille Porserne offside
cg en rekke angrep ble derfor stop
pet. B 03 var et sympatisk lag uten 
svake punkter. Ballkonlrollcn var 

god over hele linjen, særlig var brø
drene Bent (half) og indre venstre 
Børge Mathiesen smarte teknikkerc. 
Ytre høyre Knut Jacobsen var rask 

log slapp da også flere ganger forbi 
l-in opppasser Olav Skilbred. 
lvar merkbart at danskene var
■ “Hine etler' reisen i 
^Fomst til Porsgrunn.

Del forsterkede Pors-lag kom noe 
‘ænl -i gang, men etterhvert ble del 

fart i laget, og del lykkes da 
I lidelsen i siste halvdel nv før- 
1 Tore Simonsen (Storm)

i utmerket biirvoktcr som høs- 
'■ h|itnpphiUH for endel red- 

'»”,rlig var publikum brgei-

V;;;
! lo? »
Bk"”" u

tirsdag ble en strålende begl- 
gang vårt fotballpublfkum

og en får bare håpe at det ikke
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I Grenland:

Grane sikret seg to heldige poeng 
i kampen mot Pors fredag. I det su- 
re vær var det flere hundre tilskuere 
som trosset regnværet og nå fikk en 
virkelig anledning til å være takknem
lig mot Pors for den ypperlige pres- 
setribune. Det ble en frisk og velspilt 
kamp som det er lenge mellom hver 
gang en ser og det var Porserne som 
var det desidert beste laget.

2. reservelagsserie (Kl. C.) 
Grane — K.S.K. 3—2. 
Odd — Pors 2—0. 
Storm — Borg 3—0.

målre

vekpilW tamp.

W- w -w

på

mere.
Arnt Nilsen Viste sin klasse med 

flere fantastisk gode redninger. Dag
finn Simonsen var best av backs, men 
både han og Einar Pedersen spiller på 
grensen av det lovlige. I rekken var 
Nordahl og Rolf Hansen de beste.

Er» -.... 1&,

Norsk
Går Odd og Pors videre ?
Søndag går altså omkampene fra 1. 

runde og vi får i Grenland 2 harde 
oppgjør. Pors som måtte slite seg til 
omkamp oppe på Ulefoss siste helg, 
er nok atskillig sikrere på å klare 
seg på hjemmebane, og vi tror nok at 
Grenlandsklubben vil slå seg gjennom 
til 2. runde.

Odd har en lettere oppgave enn 
Pors og bør absolutt bakke ut ct ty
pisk grushjemmelag som Vestfossen. 
Men de må sette alle kluter til, og ikke 
slappe av et sekund. Så håper vi hjem
mepublikumet ordner resten.

Odd stiller uten Odd Johansen, 
de bør likevel klare seg.

Grenlands-laget 
mot Vestfold.

Pors har endret litt på lagsoppstil- 
Hngen ved sin kamp mot Grane 

i kveld i Porsgrunn. Jacob Holtan 
skal være indre vensirc og Thor
bjørn Svendsen ytre høyre. For
svaret er del vanlige. Henry Han
sen, K. S. K. skal være dommer.
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Vestfold.
Til interkretskampen mellom Gren

land og Vestfold i Sandefjord søndag 
blir Vestfolds lag fra mål til 
venstre: Finn 
Johs. Lysebo, 
Kruge, Fram, 
fjord, Th.

Finnland nedjablel 12-0
Norge stilte nok som Idar favoritt 

mot Finnland i Bergen igår; men 
ingen hadde nok dromt om at vårt 
lag var i stand til å sette ny lands- 
lagsrekord i scoringer Jden gamle var 
også mot Finnland, 9—0 på Ullevål 
1 1938).

Det var finnenes første landskamp 
lår, og da kampen ble spilt i regnvær 
og på glatt og vanskelig bane, vet 
vi av gammel erfaring at finnene er 
sterkt handlcaped. De kan ofte være 

I vanskelig nok å greie på tørr bane — 
I men en grønnsåpematte som den Igår 

kveld er ikke finnene teknisk gode 
' nok til å mestre.

Det norske lag leverte en meget 
veiskillet og god kamp og lå jevnt og 
stort over i begge omganger med 6 
scoringer i hver av dem. Tngen av vå
re 5 angripere scoret mindre enn 2 
mål ’— og scoringene fordelte seg 
slik: Thoresen 3, Sæ trang 3, Osnes, 
Nordahl og Kvammen 2 hver.

Selv om finnene hadde enkelte

ergen i gar.
spredte og tildels ganske farlige an- | 
grep hadde hele det norske forsvar 
en lett dag. Våre forwards dominerte 
stort, delvis også sidehalfene Boye ; 
Karlsen og Per Frautzen, og det fin- ; 
ske forsvar ble fullstendig utmanøv
rert av våre gutters store fart og den 
langt sikrere måten de på den sleipe j 
banen fikk kombinasj l ene til å gli i 
på. 1

dig med skuddene. En seier for Pors 
ville vært helt rettferdig, men det ble 
altså Granes.

Reinholdt i Porsburet spiller seg opp 
for hver kamp og det var mange flot
te redninger han noterte seg for fre
dag. Banens beste spiller var uten 
tvil Olaf Skilbred som er i toppform 
nå. Han har dempet spillet sitt slik 
at han også er med på å bygge opp 
angrepene. Ragnar Svendsens innsats 
var også god. Sverre Halvorsen ryd
det bra opp og hans lange befriende 
utspill klarnet mange situasjoner. Er
ling Olsen og Wåge spiller fortsatt 
bra, men spesielt Wåge må være mer 
forsiktig med sine overdrevne driblin
ger. Lindstad var rekkens beste
mann, og hans mange flotte tilrette- 
legginger av angrepene var av klasse. 
Skifjeld var den som fulgte ham nær
mest, men han går for meget ledig. 
Berntsen klarer seg dårligere på våt 
bane og Holtan er for treg og sen.

— Vigør forster- 
i ket 1—0.
«Skomageren* reist fra Porsgrunn. 

Pors danske gjester B 03 har nå 
. ( avsluttet sin turne i Norge. Lørdagi Store IL K. 

kommer 4 juli,
Asbjørn Halvorsen forteller oss, at ' 

i hvet fall han — men sannsynligvis 
også både Jeia Gundersen og Kåre 
Lilleberg — kommer hit 4. juli for å . 
se hva guttene kan by på 1 K B.-kam- 
pen. I

Det blir U.K.’s første offisielle re- 1 
■Dreacntasjon i Grenland i sommer.

1 morgen.
Morgendagen byr på ikke 

dre«enn lo inlcrkrelskainper 
Grenland.

Fotballens folk 
folds sterke krelslag i 
Grenlandslaget er sterkt 
ved al Pors. Odd og Skicns Ball
klubb er forhindret fra å stille spil
lere til krelslagel dennegang. Vest
fold er derfor klar favarill. Arnt 
Fiihrc, Drammen, er dommer .

1 Porsgrunn møtes Grønlands og 
Nedre Buskeruds damelag til inler- 
kretskamp i håndball. Iler er del 
innlagt en herre- og juniorkamp 
mellom Grenlandslag.

•••

Pors, Odd og Skicns B. K. 
spillere blir ikke med.

Grenlands første interkretskamp 
i år blir mot Vestfold i Sandefjord 
søndag.

På grunn av omkamper i Norges
mesterskapets 1. runde må Grenland 
dennegang stilte et sterkt redusert 
lag uten Pors og Odd-spillere. Skiens 
Ballklubb er reist på Danmarkstur. 
Uttagningskomiteen som består av 
Olav Gulliksen, Storm (formann), 
William Eriksen Odd og Axel Fjeld, 
Pors, har uttatt følgende lag fra mål 
og høyre: Amt Nilsen, Grane, Nils 
Olsen og Harald Andresen, Storm, 
Einar Gundersen, Borg, Hans Olsen, 
Storm, Arthur Nilsen, Grane, Anker 
Bråthen, Tollnes, Finn Arvesen, 
Urædd, Trygve Warholm, Borg, Dag
finn Nilsen, Grane og Per pddberg, 

■ Urædd.
Reserver: Tore Simonsen, Storm, 

Kristian Kristiansen, Grane, Håkon 
Wold, Tollnes, Einar Pedersen, Grane 
og Walter Andersen, Gimsøy. Vest- 
fold-laget som vi gjenga i går er 
ganske sterkt og det må også hol
des som klar favoritt dennegang. — 
Fram-spillerne utgår av Vcstfold- 
laget på grunn av omkampen mot 

,Jevnaker søndag.
Det blir nok atskillige forandrin

ger på Grenlandslaget som skal spil
le mot Københavns Boldklubb i Pors
grunn torsdag 4. juli og ved retur
kampen mot Vestfold G. oktober.

Flére forandringer 
krelslagel i fotball
Det blir dessverre flere forfall på 

krelslagel. Senlerbacken Hans Olsen
< har meldt forfall på grunn av skade. 

T hans slcd rykker Håkon Wold. 
Tollnes inn på laget, mens Hans Han
sen, Giihsøy, blir ny reserve. Sen- 
‘erløperen Trygve Warhplm. Borg.

, blir heller ikke med. . Anker Braa
then, Tollnes flyttes inn fra vlre 
høyre- lil senterplassen, mens Finn 
Arvesen, Urædd, blir ytre høvre og 
reserven "Walter Anderson, Gimsøy . 
kommer med som indre høyre. Del ' 
er ennå ikke avgjort om vensirc- 1 
backen Harald Andresen, Storm, 
kan spille.

• ble et forsterket Vigør-lag slått 1—0 
i Kristiansand. Danskene hadde van
skeligheter med spillet på grusbane. [ 

Danskene var vilt begeistret for 
turen over fjellet lil Stavanger og 

.heimturen via Kristiansand. I går-; 
aften holdt Pors en enkel tilstelling; 
for B 03 og i dag drar danskene 

’• heimover sammen med treneren Kar! 
I Hansen (Skomageren) som nå har 
| virket for Pors en måneds tid.

Landslaget mot 
I Finnland.
I Til fotballandskampcn mot Finn- 
JIand i Bergen førstkommende fredag 
har Fotballforbundet uttatt følgende 
lag fra mål og høyre.

Tom Blom, Lyn, Bjørn Spydevold, j 
Fredrikstad, Gustav Rchn, Skeid, Per • 
Frantzen, Pallas, Odniund Andersen,’ 
Mjøndalen, Harry Boye Karlsen, Lyn,' 
Gunnar Thoresen, Larvik.Turn, Rei-j 
dar Kvammen, Viking, Knut Osnes, 

m, Hans Nordahl, Skeid, Paul Sæt
rang, Skeid.

Reserver er: Arne Jcsscn, Sif., Eu
gen Hansen, Lyn, T. Sigvaldsen, 
Brann, J. Zachariasscn, Fjellkamera- 
tenc, G. Skagen, Brann, og Per Fig- 
ved, Sif.

Det er en debutant Per Frantzen, 
Pallas, Bergen, som er høyre half. 
Tor øvrig er det 8 mann på laget som ; 
var med på å slå Danmark i Oslo. De 
som er falt ut er backen Finn Moen, 
Sarpsborg, halfen Egil Lærum, Lar
vik Turn, og Arne Brustad, Lyn (ska
det). I disses sted er Bjørn Spydevold, 
Fredrikstad, satt inn som høyre back, 
mens han spiller indre venstre på 
Fredrikstadlagt, og det gjorde han og
så mot Danmark. Reidar Kvammen 
skal atter være med.

Det er Pors som åpner best og spil
let gir lekent fra mann til mann. Pors 
har en stor chanse til scoring idet 
Svendsen legger en lav ball tversover 
banen. Arnt Nilsen kaster seg, men 
rekker ikke ballen og Skifjeld skyter. 
En regner med at det blir mål, men 
som skutt opp av jorden kommer 
Arnt Nilsen og redder flott. En flott 

Det var | keeperprestasjon. I det 18. min. har 
morsomt å se hvor fint de fikk spillet Pors påny en stor chanse. Thorbjørn 
til å gli fra mann til mann spesielt i I Svendsen er helt Igjennom i senter, 
1. omgang. Laget var stadig igjen- men senterhalfen holder ham igjen og. 
nom Granes forsvar, men de var uhel-1 chansen blir ødelagt. Etter 28 min. 

kommer Pors’ første mål. Lindstad 
legger en ønskeball til Berntsen som 
fyrer av en kanon helt opp under 
nettaket, som ikke levnet Arnt Nil
sen noen chanse.

Grane går til et kraftig rush mot 
slutten av omgangen og i det 44 min. 
sender y. v. en ball innover foran mål. 
Reinholdt kaster seg men blir stengt 
så han ikke når ballen og y. h. har • 
bare å sette benet til den. 1—1. i 

Grane kommer farlig igjen i 2. om
gang og har flere farlige angrep i de 
første 5 minutter har de flere angrep. 
Pors fortsetter med sitt pene spill, 
men de er fortsatt uheldige med skud
dene. I det 35 min. tar Grane ledel-: 
sen. Det er Wåge som er opphavet 1 
til målet, idet han somler seg bort | 
med en ball. Han sparker den plut- ! 
selig bakover inn i faresentret og Rolf | 
Hansen er framme og skyter i stolpen 
og Willy Aslaksen er framme og net
ter. Straks etter har Pors et farlig 

Thorbjørn Svendsen var bedre enn tid-1 angrep på venstrevingen. Skifjeld og 
ligere, men han må få dempet spillet | Arnt Nilsen løper om kapp på en ball 

og Skifjeld er 10. delen før. men skud
det går utenfor. Dc to spillere fikk 
seg en bra dult da de tørnet sammen, 
men det så ut til å gå fort over. 5 
min. før slutt har Pors en kjempe- 
chanse til utligning. Skilbred legger 
et frispark rett til Lindstad. Denne 
header flott til Th. Svendsen, som sky
ter høyt over for åpent mål.

Dommeren Henry Hansen KSK had
de en vanskelig kamp å dømme og 
han slapp heller ikke godt fra den.

—Id.

ytre 
Bredesen, Tønsberg, 

Larvik Turn, Odvar 
H. Pedersen, Sande- 

Svcndsen, Sandefjord, Egil 
Lærum, Larvik Turn. G. Andreassen, 
Tønsberg, Gunner Thoresen, Larvik 
Turn, Rolf Syvertsen, Holmestrand, 
Arvid Havnas, Sandefjord, og F. Kri- 
stofersen, Ørn.

Reserver: Roald Thoresen, Fram, 
I P. Paulsen, Oddvar Andersen, Kr. Thu- 
ve, Kj. Stuen, Einar Anthonsen, 
Fram, O. Johannessen, K. J. Chri
stoffersen, Fram, og Martin Bjørnø. 

Grenlands-laget blir først uttatt i 
dag.

<
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Veslsiden igån
Grane knepen 2-1 Seier

sleipe banen. Engang krysser ballen 
Pors-stengene og det var ubegripelig 
flere ganger fram og tilbake foran 
at ikke en av Granespillerne fikk put
tet den 1 nettet, men tilslutt fikk 
Halvorsen måket den ut. Granes cen- 
terforward runder en gang flott cen- 
terback Halvorsen og skyter meget 
pent, men Reinholt redder like pent.

ODD og PORS 
i omkamper imorgen.

Som tidligere meldt skal 
og Odd opp i 
begge burde 
komme : 
1 begge kamper 
raskelser......

Pors
Porsgrunn. C 
Skiens Ballkl

Pors tok 
blir det 
tatt at 
hansen . 
stedetfo,
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Foran omkampen Pors 
— Ulefoss.

Omkampen fra 1. runde i 
ije.smcslcr.skapel mellom Pors 
Ulefoss holdes i Porsgrunn i

Grane—Pors 2—11
Det var regnvær og glatt, vanske

lig bane til seriekampen mellom Gra
ne -og Pors på Pors’ stadion igår 
kveld. Kampen ble allikevel ganske 
god. Pors leverte særlig i 1. omgang 
meget. pent banespill, og hadde for
tjent ledelsen ved pause, men de var 
ikke heldig med skuddene. Grane la an 
på å spille lange baller for å rive 
Pors’ spill istykker og det lyktes til- 
ce.ls i 2. omgang.

Grane var heldig igår og kan tak
ke sin gde målmann Arnt Nilson for 
<le 2 poeng. Han hadde flere helt go
de redningcr. De 2 backer spilte hardt 
og kontant, særlig Dagfinn Simonsen 
som stadig gikk over grensen av de*, 
tillatte.

Centerback var stø cg pålitelig. | 
Begge sidehalfs slet godt. I løpcrrek- j 
ken var Dagfinn Nilsen, Nordahl og |

Nor- 
°gj 

mor- • 
gen. Kampen på Ulefoss sluttet som 
bekjent 2—2 eller 2 limer.

Pors forsøker denne gang med 
junioren Ragnar Bjåland Johansen 
som ytre høyre, ellers er lagel ufor
andret.

Pors, som i morgen spiller sin 
4. kamp i løpet av 8 dager, må alli
kevel holdes"* som favoritt. Del er 
imidlertid ingen grunn lil å la seiren 
på forskudd.

John Johansen, Odd, er oppnevnt 
som dommer.

arets beste kamp P ors—Ulefoss
4—1. i

Omkampen fra Iste runde i Norges
mesterskapet mellom ovennevnte lag 
Pa Pors’ stadion igår var imøtesett | 
med stor interesse -og det var fram-! 
møtte omlag 2500 tilskuere, derav en 
stor kontingent fra Ulefoss.

Det ble ikke noen velspillet kamp, 
en < et var fart og spenning helt til 

s>ste kvarter, da Pors var sikret sei- 
cicn, og begge lag slappet av.

• ors som hadde sin 4de kamp på 
8 dager spiltc ikkc som vanIigj men 
hadde flere gode perioder, da spillet 
feikk pent og bragte scoringene. Pors 
stilte samme lag som mot Grane.

Bjøm Reinholt var bra i mål Det 
indre forsvar spilte nervøst og usik. 
Kart igir. Olaf Skilbred var ikke som 

nanhg. Sverre Halvorsen hadde ett 
par bommer, hvorav den første gav 

I Ulefoss mål, men var ellers bra. Rag
nar Svendsen er fremdeles treg og 
må derfor markere sin mann bedre. 
Erling Olsen slet godt hele kampen, 
mens Wåge ikke var som vanlig. 
Leif Lindstad var igjen rckkens bes
te mann. Karl Skifjeld var også god, 
men far forlite baller. Thor Berntsen 
var noe passiv dennegang. Jacob Hal- 

' tan spilte atskilig bedre enn mot 
Grane, mens Th. Svendsen var svak.

I Ulefoss-karene gikk alle som en 
inn for kampen. De hadde god kondi- 

,|sjon og var raske på ballen.
Laget spilte kup med lange baller og 

var periodevis meget farlige. De had
de sine beste folk i målmannen, cen
terback, høyre back, venstre half, ind
re venstre og centerløperen.

Det blir Ulefoss som får den første i 
gode målsjangse, men y. v. header 
utenfor. Pors får sitt først mål etter 
7 minutter. Spillet går pent på vens- 
tre-siden og Skifjeld legger pent inn 
til Lindstad som netter på et godt 
skudd. Så har Ulefoss igjen en sjang
se, som ikke lykkes. 17. minutt: Bernt
sen er- helt igj.ennom, men setter bal
len rett på keeper. Like etter får vi 
et godt skudd av Holtan, men keeper 
redder flott. Ulefoss får et skudd på 
høresiden som legges pent inn. En 
Pors-spiller header feil og det ser ut 
t’.l å bli selvmål, men ballen treffer 
tverrliggeren og går til corner. Hjør
nesparket blir lagt godt fram, men 
Reinholt redder. Ulefoss har flere far
lige oppløp og Pors’ forsvar spiller 
nervøst. I det 35. minutt bommer Sv. 
Halvorsen stygt og ballen går til y. 
v. som legger den fram foran mal og 
y. h. har bare å sette benet til 
1_ 1. Minuttet etter får Pors et godt
angrep som Lindstad avslutter med 
en pen scoring. Før omgangens slutt , 
kommer Berntsen igjen fri, men og-1 
så dennegang skyter han rett pa kee
per.

Ulefoss åpner hardt i 2. omgang 
får straks 3 cornere, som ikke gav 
, resultat, men de er stadig farlige

* ballen enn Pors, så 
ofte stygt ut, og P-ors’ forsvar 
hard tørn. Pors kommer imid-1 

lertid i gang og har en god sjangse 
ved Lindstad som glir igjennom Ule
foss’ forsvar, men skuddet strykeri 
over tverrliggeren. De tar fra na av. 
mer Og mer hånd om spillet og Ule
foss’ keeper har nok å gjøre. 19 nu 
notter ut i omgangen lykkes det Pors 
å øke forspranget. Lindstad kommer 
godt fram, vipper ballen til Bern- 
svn som header i mål. Ulefoss har na 
bare noen ufarlige angrep og har øy-1 
ensynlig tapt gnisten. Etter 30 minut
ter øker Lindstad til 4—1 for Pors, 

’ etter godt ungrep.
Dermed var seiren sikret og kampen 

ebber ut uten at noen av lagene grei- 

cr å score, ........— ——

I

chostvær»

A se oppgioret 

og Pors. Vi P- 
mens andre 
katter, satt 
Grcnlands l 
‘"ogX til kampen. 

’negbXer hele tatt flott på 
Og Cranes spillere flyr en tid 
XTimellom, men foran mål er det 
som det stopper opp for porserne. 
Berntsen er jo heller ikke ekspert på 
våt bane og Holtan ble altfor sen og 
tung. Kampens første store sjangse 
har Pors etter lav sentring fra y. h. 
Svendsen. Arnt kaster seg ut, men 
når ikke ballen og Sklfjelu skyter 
og målet ser ut til å være et faktum 
Og så kom Arnt. Som skutt ut av 
en kanon fyker han i været og i ed
der helt fenomenalt — årets beste 
keeper-prestasjon. Pors fortsetter med

I | sitt pene spill. Angrepen bygges opp 
I i helt fra Skilbred og fram til Granes 
I 16 meter, men så ér det slutt. Endelig 
■ lykkes det etter en halv times spill 
| Lindstad legger en stikkball til Er- 
I < ling Olsen som er gått i posisjon. Han 
I : dribler av en mann, legger til Skifjeld 
I i som tvervender kjapt. Centringen går 
I i til Lindstad som helt nydelig legger 
I ballen med innsiden i bena på Bernt- 
I sen. Kanonen fra Berntsen føk over
I Arnts armer og i nettaket 1—0 for

Pors. Ypperlig forarbeide og ypper- 
1 lig fortjent scoring. Grane setter nå 

farten opp og tllriver seg en del av 
spillet og deres lange baller mot mål 

|» er farlige. I omgangens siste minut
ter får y. v. Birger Nielsen (bror av 
Arnt og reserve for Kastnes) en ball 
flom går helt opp til ddølinjen. Han 
sender en lav ball inn foran mål, 
Reinholt kaster seg ut, men kommer 
Ikke ned blant de mange bein og bal
len passerer gjennem til y. h. Willy 
Aslaksen som bare har å sette benet 
til og stillingen er 1—1,

Pors fortsatte delvis sitt gode spill 
1 2. omgang, men Grane fikk nå mye 

, bedre tak på kampen. Pors’ småspill 
hadde nok tatt en del på kreftene og 
ea må man huske på at det var tredje 
kåmpen siden søndag. Altfor meget. 
Granes lange baller skaper nå stadig 
farlige sjangser og vi tror det var 

I fornuftigere å spille slik 1 går på den

Pors åpnor
ballen på bakken 1 Minuttet etter har Lindstad en ka

non like utenfor. Så kommer et flott 
Graneskudd som Reinholt ligger rett 
ut på. Ballen går under ham og tril
ler centimeteren utenfor mål. Ca. 12 
minutter før slutt lager Wåge mål for 
Grane. Han har en helt ufarlig ball 
melom benene på ca. 30 meters av
stand fra sitt eget mål. Og så la
ger han et fatalt helspark til Erling 
Olsen som Rolf Hansen er så frekk 
å tillate seg å snappe opp og han går 
et par meter og skyter enmarkkry- 
per i stolpen og påpasselige Willy 
Aslaksen kan atter engang sette be
net til ballen og Grane leder 2—1. 
Like etter spurter Arnt og Skifjeld 
om kapp. Skifjeld er et 10. dels 
sekund for, men ballen går utenfor. 
Begge to fikk seg forresten en god 
dult da de tornet sammen. Noen 
minutter for slutt får Pors et litt ube
gripelig frispark som Skilbred legger 
pent inn. Lindstad header videre til 
udekkede Svendsen på hoirevingen 
som broler over for åpent mål og 
dermed rok sjangsen til utligning.

Uavgjort resultat ville vært det 
mest rettferdige. Pors lå langt over 
effektivt og sjangseskapende. Hos 
seierherren leverte Arnt som vanlig en 
i banespill, men Granes spill var mer 
meget god kamp. Dagfinn Simonsen 
var best av backs og i halfrekken tok 
Adolf Svendsen prisen. Berntsen I 
klarte ikke å forsere ham en eneste 
gang. Einar Pedersen på venstrehal- 
fen er god, men spiller på grensen av 
det lovlige. Kristensen og Viggo An
dersen kom også godt fra det. Ander
sen hadde jo en svært vanskelig opp
gave mot bevegelige Lindstad.

I loperrekken lå både Rolf Hansen 
og Nordahl et lite hestehode foran 
«Daffa» som ikke fikk ordentlig sveis 
på det i går. Han kommer sikkert 
igjen for full fres i Sandefjord sondag. 
Willy Aslaksen skal ha ros for sin 
påpasselighet ved begge scoringer.el- 
lers hadde han ikke stort han skulle 
ha sagt mot Skilbred i går. Birger

Nielsen gav ikke 
ter.

Banens beste spiller i går var uten 
tvil Skilbred på backplassen. Han er 
i førkrlgsform Olav nå. De lange I 
resultatløse utspill har han lagt av seg I 
og nå er han med på å bygge opp 
angrepet. Ragnar Svendsen spilte slk I 
kert og forståelsesfult. Det samme var 
tilfelle med Halvorsen. Hans befrien
de utspill var på sin plass 1 går. Rcin- 
holt 1 målet vokser for hver kamp. 
Både Erling Olsen og Wåge spilte 
godt, men oppleggene bør bli bedre. 
Wåge må vite at et helspark kun 
skal brukes når han vrir kroppen så 
han har utsikt bakover. Rekkens 
beste var Lindstad tett fulgt av Ski- |

det sure var det
mange tilskuere p& Pora Sta- 

t mellom Grane 
i pressefolk likte oss godt, 

ble våte som druknede 
vi fint og tørt. Håper 

ovrige klubber følger Pors’

over Pois.

ken var Dagfinn Nilsen, Nordahl 
y. v. Birger Nilsen de beste.

Hos Pors var Bj. Reinholt god i I 
mal. Olaf Skilbred leverte igjen en 
god kamp. Ragnar Svendsen var bra, 
men virket noe sen. Sverre Halvorsen 
\ar rolig og sikker. Erling Olsen og 
Ivar Wåge slet godt som vanlig, men 
sistnevnte overdrev driblingcn for 
meget og får ta Granes 2net mål på 
sin kappe. I løperrekken var Lind
stad bestemann, fulgt av Karl Ski
fjeld. Thor Berntsen mestret ikke 
helt den glatte bane. Jacob Holtan var 
fer sen og hans pasninger var upre
sise. Thorbjørn Svendsen spilte iher
dig, men må få mer ro over sitt spill. 
Pors åpnet godt og har straks 2 gode 
skudd ved Lindstad som skjøt over 
og Skifjeld like utenom. Etter 17 mi
nutter får Pors en stor sjangse ve 1 
Th. Svendsen, men han blir ulovlig 
hindret av centerback somt ydelig 
b: ukte armene, men dommeren lar det 
passere. Straffespark hadde vært nå 
sin plass her. Bare 2 minutter senere 
kar Skifjeld en ypperlig sjangse et
ter at Arnt Nilsen har halvklart et 
overlegge fra Th. Svendsen. Han får ' 
returballon og skyter et løst halv
høyt skudd mot mål, men Arnt Nilsen 
er raskt oppe igjen og redder flot-.. 
Etter 28. minutter scorer Berntsen ny
delig på Lindstads gode pasning. Gra
ne får i stand noen farlige angrep i 
slutten av omgangen og har et godt 
skudd, som Reinholt redder. Minuttet 
etter kommer utlikningen. Det var y. I 
h. som scoret på et overlegg fra y. v.!

Grane åpner best i 2. omgang. | 
Nordahl har et godt skudd utenfor og • 
center et flott skudd, som Reinholt 
redder like flott. Litt senere redder R. 
Svendsen på målstreken. Pors kom
mer etter hvert til hektene igjen og 
Lindstad har 2 gode skudd som Arnt 
Nilsen redder. Granes seiersmål kom 
etter 34 minutter. Granes center får 
ballen i offsideposisjon, hans skudd 
går i stolpen og y. h. scorer. Pors 
sliter hardt for å utlikne, men Arnt 
Nilsen tar de skudd som kommer. I 
kampens siste minutt har Ih. Svend
sen cn opplagt sjangse, men skyter 
over fra kloss hold.

Dommeren Henry Hansen mestret 
ikke den harde kamp.
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ved Leif Lindstad.
Pors hadde sine beste folk i v. h. 

Erling Olsen, h. h. Ivar Våge og y. v. 
Karl Skifjeld.

Ulefoss’ og banens beste spiller var 
v. b. Gode var også keeperen, c. h. og 
i. v.

Utmerket dommer var John Johan
sen frå Odd.

2500 tilskuere overvar matchen.

videre til annen runde.
mannen redder. Omgangen går ut med 
2—1 for Pors.

Ulefoss som får fordelen av sol og 
vind i ryggen i 2. omgang kommer 
farlige igjen. De forste 10 min. har 
de et eneste press på Pors banehalvdel 
og det er mange prekære situasjoner 
som Porseme får reddet seg ut av 1 
siste øyeblikk.

vinket og-| 
_.i så ‘

Skien i går.
Omkampen mellom Pors og Ulefoss 

. o
ble fra forste øyeblikk typisk cupbe- 
tonet og farten var hel tiden på topp. 
Ulefoss laget en innbitt insats og had
de utvilsomt fortjent et bedre resultat, 

plassen. Ragnar Svendsen kommer og-1| stin.ngen ved pause var 2_x etter.

' scoring av i. h. Leif Lindstad og et 
adresse ' ved selvmål. Ulefoss’ scoring kom ved 

y. v- '
I annen omgang satte Ulefoss alle 

kluter til og det vår adskillige fare
truende situasjoner som nær hadde 

Pors

, Rolf Jlolmberg
delta På krélslagel mot K. B, tors-

v --------
i 
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angrep. De øvrige i løperrekken var 
gode fotballspilere, men fikk ikke alt 
til å gli. Senterbacken Poul Nielsen 
var klippen i forsvaret, en sterk spil- 

*

ler med stor aksjonsradius. De nevnte 
reserver var lagets’ svakeste. Felles 
for alle de danske spillere var at de 
brukte kroppen mer enn sine norske 
kolleger og deres kroppsfinter var av 
høy klasse.

På Pors’ lag spilte T. Simonsen i 
mål en god kamp, med godt feltarbeid 
og en redning i annen omgang av et 
kanonskudd fra kort hold vakte spon
tan begeistring. Backparet Balchen— 
Skilbred åpnet famlende, men spilte 
seg godt opp etterhvert og avsluttet 
i stor stil. Senterbacken Sverre Hal
vorsen leverte en meget god kamp og 
«korket» forsvaret godt.

Av halfene gir vi prisen til unge 
Ivar Våge, som alltid prøvde å spille 
riktig, at det ikke lyktes så godt må 
han ikke ta så nøye, det kommer. 
Best i løperrekken var Leif Lindstad, 
som med sine gode opplegg gjorde 
B 03’s forsvar usikkert mer enn en • 
gang. Ytre høyre, A. Bråthen hadde 
en ypperlig fart og var stadig farlig. 
Han mangler en god del teknisk sett. 
De øvrige i rekken lagde en respek- 

uten noen gang å nå

Idag reiser Pors’ danske fotball- 
gjester B. 03 med fly tilbake til Kø
benhavn etter en pkes opphold i Nor-

Danskene som sist torsdag spilte i 
Stavanger og lørdag i Kristiansand, 
foruten kampen de hadde mot Pors 
tirsdag, har til tross for de for dem 
uvante lange reiser virkelig vist oss 
fotball som det skal spilles ute på 
banen. Lafet er imidlertid hemmet av

1 mangelen på skyteferdighet.
Etter rundekampen i går var B 03 

og Pors’ spillere samt en del innbudte 
samlet til en liten middag på Sjø-

1 mannshjemmet i Porsgrunn. Der veks-- 
, let det med taler på dansk, norsk og 
svensk, idet svensken Ahlstrøm som i 
juli måned skal trene Pors, ble presen
tert for porserne av Carl Hansen.

Danskene var mildest talt imponert 
over den turen over Hdukeli til Sta
vanger, som de hadde hatt, og det,var 
ikke løgn når de påstod at de ofte 
hadde følelsen av å kjøre i løse lufta 
til himmelen på enkelte steder av 
veien, uttalte hr. Jørkov i sin tale. «Vi 
var sgu nervøse alle sammen», sa 
han.

Etter middagen var danskene med 
ved en danseaften for Pors medlem
mer i Rådhuset.

Ca. 4500 tilskuere var møtt fram 
for å overvære kampen mellom B 03, 
København og Pors (fortserket). Pors 
hadde for anledningen fått utlånt 
Storma Tore Simonsen,, backen Harry 

. Balchen fra Skiens Ballsklubb, indre 
venstre Dagfinn Nielsen fra Grane og 
Tolnes’ ytre høyre Anker Bråthen. Det 
duskregnet både før og under kampen 
og banen var åv den grunn sleip.

Gjestene åpnet i stor stil, utmerket 
anført av sin gode indre venstre Borge 
Mathiesen, som til vanligvis spiller 
venstre half. Ballen gikk fra mann til 
mann og ved hjelp av noen herlige 
kroppsfinter satte de motstanderen ut 
av spill. Et skudd i stangen, en flukt- 
ter av indre høyre fikk tilskuerne til 
å ane uråd. Men------- det viste seg
at danskene var uhyre ineffektive 
foran mål. Det varte ikke lenge før 
Pors kom til hektene og i det 28. min. 
scoret y.tre venstre Karl Skifjeld på 
et overlegg fra høyre. 19 min. senere 
øket Anker Bråthen til 2—0 ved et 
skudd fra ca. 10 m hold. Den danske 
keeper burde dog reddet.

I 2. omgang var det Pors som mot 
formodning overtok spillet, men av
slutningene var ikke på høyde. B 03 
fikk sitt mål 9 min. før slutt ved 
ytre venstre uten sjanse for keeper.

B 03 stillte med reserver* for mål- 
vokter og ytre venstre og den omsten
dighet at de entret banen like etter 
ankomsten fra Danmark gjorde at vi 
ikke fikk se hva de virkelig var god 
for. Lagets bestemann var interna
sjonale Børge Mathiesen som utrette
lig var på farten både i forsvar og

•uubui 00S
-spiaqJB uø pøui jøuSøj trj -u 
-søq in Sub3 UnJ I QJæA [ia on; 
-3ø[uu-ujnv al» uøåuråSkqiQ

------------------------------- -rPors gar
4-1 over Ulefoss.

Det var ren rundestemning på 
Pors stadion søndag under omkampen 
fra 1. runde mellom Ulefoss og Pors. 

, Ulefoss haddo møtt med en solid heia-1 
gjeng og de heiet trofast på sine ynd- 
linger så lenge det var håp. Porserne 

(yar heller ikke snauere og med Carl 
, Skomager som oppmann lød heiaro
pene taktfast,

2400 tilskuere overvar kampen.
Ulefoss lag spilte energisk. Særlig 

1 1. omgang og det første kvarter av 
2., men så klarte ikke laget å holde 
tempoet. Flere av spillerne var helt 
utkjørt og det oppstod stadig farlige 
luker i deres forsvar som Porseme 
utnyttet fikst. Lagets målmann viste 
ved flere anledninger godt spill, og må
lene kan ikke lastes ham. Centerhalfen 
var sitt lags bestemann og han levnet 
ikke Thor Berntsen mange sjanser. I ’ 
rekken var ytre høyre og i. venstre 
de beste. I

Porslaget bar tydelige merker etter 1 j 
de 3 harde foregående kamper. Det var 
ikke den farten over det som f. eks. 
mot Grane, men en skal heller ikke 
vente det umulige av spillerne. Allike- ■ 
vel leverte laget en utmerket kamp og 1 
broderingene ute på banen var meget | 
gode. Foran hvert av målene gikk det 
flere trekk og avslutningene som ga 
resultater var pene. j

Reinholdt i buret leverte på ny en , 
god kamp. Skilbred var stø på back-1

Grenlandslaget mot K. B. 
i Porsgrunn torsdag.

Grenlands kretslag leverte en 
forholdsvis god innsats i Sande
fjord i går. Men til kampen torsdag 
disponen en også Pors- og 

| Odd-spillere og derfor blir det et be-

tabel innsats, 
sitt beste.

Dahlgren, Urædd, var litt ustø 1 
offside, men ellers god som vanlig. 
Reiseleder er klubbens internasjonale 
spiller gjennom mange år, Carl «Sko
mager» Hansen, som i år har virket 
som trener for Pors og Odd.

Vikar.

havns Boldklubb).
frispark mål og høyre: Arnt Nilsen, Grane, 

Harald Andresen, Storm, Olav Skil
bred, Pors, Einar Gundersen, Boi;g, 
Hans Olsen, Storm, Rolf Holmberg, 
Odd, Anker Braathen, Tollnes, Dag
finn Nilsen, Grane, Thor Berntsen, 
Pors, Leif Lindstad, Pors og Karl 
Skifjeld, Pors.

Reserver: Tore Simonsen, Storm, 
Kr. Kristiansen, Grane, Isak Ander
sen, Borg, Arthur Nilsen, Grand, 
Walter Anderson, Gimsøy og Odd 

[Johansen, Odd.

så for hver kamp. Sven Halvorsen var j 
halfrekkens bestemann fulgt av Erling i 
Olsen. Ennå er det'litt dårlig J
på avleveringene der. En savnet far 
ten og gløden til Wåge denne gang. ■ 
men som sagt skal en ikke forlange; 
alt. I 2. omgang passet han sin mann 
bedre enn i 1., og han kortet litt av på 
driblingene, noe som han tjener me-1 gitt mål, men det lyktes ikke, 
get på. . overtok etterhvert mer og mer

Lindstad er fremdeles 1 flott form. ■uuiuow spillet og øket til 4—1, begge goalene
og er en tilrettelegger av angrepene 
av rang. Skifjeld briljerte flott på vin- j 
gen og bekreftet på ny sin klasse. Hol
tan spilte svært beskjedent 1 1. om
gang, men han kom seg betraktelig i 
2. Berntsen var hardt kjørt, så han 
fikk ikke vist noe særlig i kampen. 
Th. Svendsen er fremdeles for vill- og 
må nok dempe spillet ganske betrakte
lig-

Første omgang begynner med svært 
urolig spil. Uefolss har en farlig sjan
se etter 4 min. spill, h. y. legger en 
ball tvers over banen til y. v. som 
skyter og ballen passerer rett foran i 
mål og ut. j

Pors åpner scoreingene i det 8. min.
En får nå se de flotteste kombinasjo- i 
ner og etter 5 trekk scorer Lindstad 
knallhardt.

Så veksler det med angrep for Ule
foss og Pors. I det 18. min. er Bernt
sen helt igjennom alene, men han set
ter ballen rett på keeper. Minuttet et
ter legger Sverre Halvorsen pent til 
Lindstad som tar ballen ned, legger lydelig sterkere lag en stiller mot den 
den til godt plaserte Holtan som sky- sterke danske klubb K. B. (Køben- 
ter. Keeper redder flott. havns Boldklubb). Laget blir fra

Straks etter får Ulefoss
som Erling Olsen vipper rett over må
let. Corner gir ikke noe resultat.

Skifjeld er også framme og prøver 
seg med et skudd — over stangen. 
Ulefoss får en god sjanse, men skud
det fra i. v. går rett, utenfor, I det 
35. min. kommer utligningen. Y. ven
stre legger en pen ball over til y. h. 
Hans Sandbakken som netter kontant.

Pors går nå rett opp fra senter og 
Lindstad skyter via en Ulefoss-back 
1 nettet på overlegg fra Berntsen. I 
det 40. min. gir Lindstad en pen ball 
tu Berntsen som fører av, men mål-

Vestfold—Grenland 2-1.
Interkretskampen i Sandefjord 

i igår mellom Vestfold og Grenland had- 
! de samlet 4200 tilskuere. Grenland 
1 møtte med et suppleantspekket lag. 
' De 11 var fra mål og høyre: Arnt Nil
sen, Grane, Nils Olsen, Storm, Kri
stian Kristiansen, Grane, Einar Gun
dersen, Borg, Håkon Wold, Tollnes, 
Arthur Nielsen, Gimsøy, Finn Arvc- 
sn, Urædd, W. Anderson, Gimsøy, An
ker Braathen, Tollnes, Dagfinn Niel
sen, Grane, Per Oddberg, Urædd.

Etter pausen var Arvesen 
venstre, Anderson centerøper 
Braathen ytre høyre.

Vestfold hadde reserver for ___
nar Thoresen, Larvik, og backen Kru- 

i ge, Fram.
Vestfod tok ledelsen 2—0 før pau

sen. Det første mål kom etter en lang 
ball som Arnt Nilsen feilregnet. Han 
var blendet av solen, men kunde al
likevel reddet lett. Vestfolds annet mål 
Lie scort fra tydelig offside-posisjon. 
Linjemannen fra Vestfold A...^v 
så av for offside, men dommeren 
det dessverre ikke.

I annen omgang reduserte Walter 
Anderson'til .1—2 for Grenland. Fle
re mål ble det ikke.I 1 ■   ■ — — ” • — 

7? 
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Z.s- 
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er skadet og kan ikke H’ | 
mot K. B. tors-

|!l// I

Lindstad er framme . 
med et skudd rett over etter 15 min. 
spill og Porseme begynner å få over-

I det 27. min. øker 
Berntsen til 3 ved heading etter over
legg fra Lindstad. I det 28. min. setter 
Lindstad punktum med nr. 4 
overlegg fra-Berntsen.

Seieren var helt på sin plass, og ik
ke for stor, da Pors var det obsolutt 
beste laget.

Dommeren John Johansen, Odd, var 
meget god. —Id.



meget til

i

■■ *•.*1

&

/

.•

i
/■‘ør.s yr.

på
- over Langesund.

r

* — —
—Storm ble ikke noe*

I

«

i.
I

■

■a

■—

t 
I

Grenland Krets - Køben 
havn Boldklub.

Alder, 
ungd.-

19—5
12—3
17—3 
22—11 
16—20

I 
4

fra Malmø og har selv 
de senere

i vært 
ansatt som trener for B 93 som i år 
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Einar Pedersen, Grane, 
er uttatt som ny halfreserve

kretslaget mot K.B.

GRANE opp på lederplass.
Stillingen i 1. divisjon: 

. Grane 
Borg 
Storm 
Pors 
Odd 
Ski ens Ballklubb 
Urredd 
Skotfoss 
K.S.K. 
Gimsoy 
Sundjordet

9
S
7
S
9
7 18—9
8
7
8

. - •

17— 8
18— 21
6—31

8 15—18 
9—28 
2—14

ig som 
torsdag 

sesong i år og de lo 
i Norgesturnccn i 

■. vunnet med

...........................1

Det er intet mindre enn en begi
venhet. Grenland kretslng mot en av 
store lille Danmark aller beste Bold- 
klubber, den berømmelige fra Kø-| 
benhavn, se det er noe som vi ikke 
bys mer onn en gang 1 lopet av se
songen.

Øyenvitner til oppgjorct mellom 
KB og Skeid er overbegelstret for 
danskene. «De trillet rundt med 
Skcid-forsvaret. En fabelaktig in- 
nertrio som lekte fotball». Jo-Jo, vi 
gleder oss tit å få se Bennike, Jør
gen Hansen & Co. i aktivitet.

Men det vi er mest spent på, or 
selvfølgelig om våre utvalgte vil 
klare seg så noenlunde anstendig 
gjennom stormen, og vllover 1 alle- 
fall forelobig i håpet. VII våre gut
ter ta fram sitt aller beste, så k a n j 
det bli kamp. Og skulle det vise seg 
at vi Ikke har så mye vi skal ha 
sagt, ja, se da gleder vi oss til å se 
Arnt Nlelsen I aktivitet. Og vi hå
per og tror at han nå for alvor vil 
overbevise «Jeja» & Co. om at Gren
land har landets besto keeper. For 
det har han allerede bevist før han 
stiller opp for å vokte Grcnlands 
bur mot løvene fra KB. .
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Første rekke fra venstre:
N. Bennike, Jørn Lund. Bakerste rekke: G. Paalsen, Jørgen W, Hansen, 

P. Kolind, E. Koppen, Di on ørnvold og Harald Lyngså.

Grenland har fått følgende brev fra 
København Boldklub:

Vi har nu fornøjelsen at vedlægge 
et fotografi af vort 1. hold, således 
som det er udtaget til at spille i vore 
norske kampe. Det er dog muligt, at 
h. back, Koppen, ikke kommer med, 
da han for tiden ligger in de som sol
dat.

Vort hold havde en meget fin efter- 
årsseson, hvor det sluttede som nr. 1 
med kun een tabt kamp. I foraaret, 
hvor vi har maattet undvære Oscar 

• Jørgensen, der har trukket sig tilbake, 
gik det knapt så fint, men vi sluttede 
dog som Danmarksturneringens nr. 2 
med 21 points for 16 kamper. Maal 
for 53, og maal mot 22. Nr. 1 blev 
B. 93 med 28 points og 61 maal mot 
29, medens Akademisk Boldklub blev 
nr. 3 med 21 points og 42 maal mod 
33.

Vi vedlægger ogsaa en statistik over 
vore spilleres alder, an tal turneringa- 
kamper for K.B., Landskampe m. v.. 
ligesaa navnene på de spillere, der 
forefinnes paa fotografiet er angivet 
i den orden de sidder og staar.

| v ' ■' •••1 *Norges-niésterskapets
1. runde.
Omkampene igår.

I Odd vant 3—2 over Vestfossen igår 
(tter å ha ledet 3—0 ved pause. Hohn- 
berg ble skadet og gikk ut ved pau

sen. Odd leverte en 
annen omgang, men 
å vinne kampen 3—■: 
Grenlndslag

Carl i Kristiansand har kommet | Tolln^fl

Juniorserien:

Herkules og Pors 
holder ledelsen
I går ble det spilt full runde i 

kretsserien for junior. Lederlagene 
Herkules og Pors vant sine kamper 
og holder ledelsen på tabellen.

Resultaene ble: Grane—Storm 0—1, 
Skotfoss—Gjerpen 1—0, Herkules— 
Odd 1—0, Kragerø—Pors 1—7, Sand
jordet—Urædd 1-—L

I gutteserien har Pors vunnet hele 
G—0 over Kragerø.

I smågutteklassen i går ble resul- i 
tåtene: Herkules—Odd 0—2, Sund- 
jordet—Urædd 1—0. Kampen Grane 1 
_ *’ ’ av da Grane ! 
hadde vansker med å stille man- j 
skap.

maalm., 105, 3, — 
h. back, 84, — 1 

v. back, 227, 3, —

*

Langesund jr. 3—2.
Ved juniorkampen i Langesund i 

gnr vant I ors 3—2 over Langesund. 
I ors spille med stor fart og god opp
dekning. Langesundsgultene skuf
fel dennegang. 
- ----------

K.B. til Grenland i dag.
Spiller mol krclshif/cl i Porsgrim | 

i nwrgen. 

ivns Boldklubs k
• mol kretslaget 

*

Erik GI urner cr la- 
år, 3 landskamper 

227 I. divisjonskamper. 
Høyresiden i

Palsen (26 år) har <’ ’
A- og ungdomslandslaget, rnens in-

Hanscn (21

1.
landskamper.) 
Eigil Nlelsen, 28, 
Erik Koppen, 23, 
Erik Glumer, 30, 
Aksel Pilmark, 21, h. half, 11, —, — 
Dion Ørnvold, 24, c. half, 65, —, —? 
Jørn Lund, 21, v. half, 17, —, — 
Gustaf Paalsen, 26, h. wlng, 113, 1, 1 
Jørgen W. Hansen, 21, h. inner, 28—3 
Povl Holind, 23, c. forw., 48, —, — 
Niols Bennike, 21, v. inner, 39, 1, 2 
Harald Lyngsaa, 28. v. wing. 140, 1, 1 
Erik Hanson, 23, forward, 58, —, — 
Martin Kristensen, 24, forward, 2------
Borge Holst, 35, målmann, 64, — — 
Jørn Jegsen, 26, halfback 57, 2 —
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| Købenlu
|skal spille

, har hall en floll 
førslc kamper
Bergen og Stavanger ble
7—0 og 6—0,

Lagel har i all med seg 19 mann 
og ventes hil i dag. Vi brin

ger her en lilcn oversikt over spil-

l /—

' på luren

. lerne.
Målmannen Eigil Nilsen cr 28 år

3 landskamper og 
for K. B. 1 

Køppcn cr 231 
i cn ungdomslands-1
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Carl Hansen —
Sportsmannen og Skiensfjordene 

Presse har begge forvekslet Carl Han
sen («Skomageren») som har vært 
trener for Pors, og dansken med sam
me døpenavn som har virket som tre
ner i Kristiansand. Både Carl og Han- 
sen er jo temmelig alminnelige dan
ske navn, så en må jo være ekstra 
våken når begge to er trenere i Norge 
på samme tid. Den kjære «Skomager» 
har nemlig fått ansvaret for de utta
lelser < 
med om litt av hvert nede på Sørlan
det. Når vi så forteller at Carl Hansen 

/«Skomageren» var med B. 03 på be
søk 1 Kristiansand siste helg og altså 
Carl Hansen var der fra før, ja da 
undskylder vi Sportsmannen og hvem 
som helst om det begynner å gå litt 
rundt. |

... ^^KUTERER’

usedvanlig svak j 
klarte allikevel (

2. Dermed er 6 
klar for 2. runde.

Raufoss—Kolbu 3—2.
Lillestrøm—Mesna 1—0. (2 timer).
Rapid, Moss—Drammens B.K. 3—0. 
Kapp—Skiold, Drammen G—0.
Lisleby—Loren 3—2.

♦ ___

svenske fotball
er kommet.

svenske fotballtrener A h 1-! 
ji som skal trene Pors i juli 
<er nå kommet til Porsgrunn 
n med sin frue og en liten

lovrlgt er vor rejseplan som med
delt i vort brev af 4. juni og vl regner 
med, at der er hotelreservation for 19 
deltagere i to dage og to netter, idet 
vi ankommer den 3. juli.

Vore spillere glæder sig
denne tur, hvis ledere cr Einar Mid- 
delboe (K.B.s næstformand), Børge 
Pockendahl og vor trener, Adjunkt 
Mejlbo.

(Tallene nedenfor gjelder: 
holdskamper, landskamper,

’ "r '--

pf li •' 
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Svensken Alstrøm har 
begynt sin virksomhet 
i Pors.
Den svenske fotballtrener Alstrøm 

kom med frue og en liten datter til 
Porsgrunn søndag kveld. Han skal som 
kjent overta trenerjobben i Pors etter 
Carl Hansen som reiste hjem med sitt 
eget klubblag. Han er en høy kraftig 

• kar, 32 år gammel.
Vi vekslet noen ord med Alstrøm 

ved ankomsten, og noe av det første 
vi spurte ham om var selvsagt hva 
han mente om norsk fotball etter kri
gen. Med et lurt smil svarte han, at 
siden Norge slo Danmark og Danmark 
slo Sverige og i og med Norges store 
seier over Finnland, ja da er jo norsk 
fotball den beste i Norden.

• • < * x

Vel vi får se når vi møter svenskene 
om dette holder stikk.

— De kommer hit midt 1 fotball
ferien, tror De det går bra?

— Hvis Porserne er de karer Carl 
Hansen har fortalt de er, og guttene 
vil ofre tid på trening, skal det nok 
gå bra. En måned er selvsagt kort tid 
så vi må drive hardt og forsere tre- 

. . ningsprogrammet i julikveldene. «Jag 
skal i alla fall gjdra mitt besta».

) Alstrøm har siden august 1045
I Æl
, vant Danmarksserien med 5 

foran K.B. som vi torsdag får se mot 
vårt kretslag. Carl Hansen holder Al- 
strøms treningsprogram for å være, 
det beste i Norden, og det er også 
gjennom «Skomageren» Pors har 
skaffet seg denne læremesteren.

Alstrøm er ‘
vært aktiv fotballspiller. I 
år har han virket .om profeajonell 
trener 1 Sverige og Danmark.
"Vl enaker ham U1 lykko med

°B h&F" 8utUl'e der f»r- står å dra nytte av en «Uk ekppert 
selv om det koeter i gj på £rie

1 Hansen (Skomageren) ut- 
ini bekjent al Ahlstrøm, som 
rl trener for den danske mes- 
3, er Nordens beste, så Pors- 

HI ic har noe å glede seg til.
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og har dellall i
105 1. divisjonskamper

Høyrcbacck Erik 
år og har dellall i 
kamp.

Venstre back
gels. neslor, 30
og 227 I. divisjonskamper.

Høyresiden i løperrekken, Guslaf
............ dellall både på;

| dreløperen Jørgen AV.
ar) har vært med i 3 ungdomslands- 
kamper. Indre venstre Niols Bennike 

i (21 år) er internasjonal og har dcr-| 
lil 2 ungdonislandskampcr. Ylrc 
vcnslre Harald Lyngså var med da 
danskene slo Sverige og skal også 
være med mol Norge i København 
fk. mandag. Halfrckkcn Aksel Pil- 

rmark <(21), Dion Ørnvold (21 år) '• 
og Jørn Lund (21 år) og scnlerlø- 
peren Poul Kolind (23 år) er spil
lere som en venler seg meget av i 
arene framover.

Av reservene er halfen Jørn Jeyscn 
internasjonal 2 ganger .

f =
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Erik Glumer (anfører), A. Pilmark, Eigil Nielsen,
G. Paalsen,

■ >
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Københavns 
møte

ARNT NIELSEN, GRANE, og 
LÆRUM RESERVER.

Aksel Plilmark Erik Hansen
Gustav Pålsson, Jørgen W. Hansen, Poul Kolind, N. Bennike, M. Kristiansen.

*

Karl Skifjeld, Leif Lindstad, Thor Berntsen, Dagfinn Nielsen, Anker Bråthen.
Arthur Nielsen Einar Gundersen

Hans Olsen
Olaf Skilbred Harald Andresen

Arnt Nielsen
GRENLAND :

•i
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Lagsoppstillingen i kveld:
K. B.

Eigil Nielsen.
Knud B. Jensen Erik Glumer

Jørn Jegsen

Landslaget mot Danmark
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gå 100 prosent 
for treningen

,p 1

t sven-
Pors’ 

har 
mester 

Ir, ble av <Sko- 
Nordens bes- 

Ahlstrøm kom til 
med sin elskvei-

'4

Det vil ikke vare lenge før norsk fotballnivå 
atter er på høyde med Sverige og Danmark.

. vil en ha mye glede av å se i aktivitet 
mot kretslaget.

mot1
I

Jeg
og

4 F r ti 7'I
’ 11

Ved cn enkel tilstelning for spil
lerne etterpå uttalte K. B.s vise
formann bl. a. at det var cn jevn
byrdig kamp hvor Grenland had
de fortjent bedre å seire enn 
Skeid, som fikk uavgjort kamp i 
Oslo.

De fleste av danskene mente 
Grenland ble snytt for et straffe-, 
spark i slutten av kampen.

llb
| i

r
I

fll cn 
■<

Norge, men
io vanskelig å si noe om

i uten har jo fotballfolkene i Norge hatt 
’ 5—G års pause så det tar selvfølgelig 

1 - sin tid å få nivået oppover igjen. Jeg 
“ sti imidlertid cn del norske klubblag 

før krigen og mitt inntrykk var at de 
var sterke.

— Svensk fotball ligger vel langt 
foran oss nå?

— Det er cn helt feil oppfatning, 
hva landslaget angår. Årsaken er vel 
å finne i at vi har så mye større bred- 
de på fotballen. Hva landslagene be
treffer ligger svensk og dansk-fotball 
noenlunde jevnt. Norges 10—0-ncder- 
lag i Sverige skal en ikke ta så-hardt.’ 
Dere slo jo finnene med 12—0 og har 
dertil beseiret Danmark i år. Det vil 
nok ikke dra så lenge ut før Norge 
atter er på samme høye standpunkt 
som før krigen.

— Hvordan vil De legge Deres virke 
an hos Pors?

— Først og fremst gjelder det å få 
se hvilke mangler spillerne har. 
skal jo bare være her en måned 
derfor vil jeg sette opp et konsen- 

' | tvert program til glede og nytte for 
j Pors.erne. Det arrangement som Carl 
Hansen (Skomageren) hadde med å 
virke for to klubber samtidig, lar seg 
umulig gjennomføre på så kort tid. 
For Porsspillernes vedkommende gjel
der det å ta treningen alvorlig og 
derved vil en også selv få glede av

* sporten. For fotballspillerne gjelder 
( «et jo å ha både fysisk og psykisk 
’ kondisjon. En skal også huske på at 
fotballen er en lagsport og et intelli- 

« *gent spill.
■ — Hvordan er det danske klubbni- 

vå nå?
— Allerede tidlig i april var det

■ klart at sluttspurten om årets mester-

Københavns Boldklubb og krets-1 men slappet 
laget møttes igår på Pors stadion 
i overvær av 5500 tilskuere. Dan
skene vant 3—2 etterat Grenland 
hadde ledet 2—1 ved pause. Lind
stad og Dagfinn Nilsen scoret to 
ualminnelig flotte Grenlandsmål. 
Grenland burde etter vår mening 
hatt straffespark i annen omgang. 
Det var årets besto kamp i ^Gren
land. K. B. oppvartet med flott 
koinbinasjonsspill og alle spillerne 
var stadig i aktivitet. Grcnlands- 
spillernc fikk mange nye og ver
difulle impulser igår. La oss få 
flere førsteklasses lag hit. Kwts- 
lagct kom bra fra forsto omgang,

Norges Fotballforbund har tatt ut 
følgende lag til landskampen mot 
Danmark i København mandag 8. 
juli, regnet fra mål til ytre .ven
stre: Tom Blom, Finn Moen, Gu
stav Rehn, Bjørn Spydevold, Odd
mund Anøersen, Harry Boye-Karl- 
sen, Gunnar Thoresen, Reidar Kvam
men, Knut Osnes, Hans Nordahl og 
Paul SaJtrang.

Reserver: Arnt Nielsen, Egil Læ- 
rum, Erik Holmberg og Henry Jo
hansen. t

At Spydevold ble vinghalf forbauser 
oss ikke( ingen som helst slags plase- 
ring av Spydevold på landslaget for
bauser oss). Derimot er det påfallende 
at en har måtte ty til Sætrang på vin
gen igjen etter hans forholdsvis svake 
innsats i Bergen. Men det er jo også 
et sørgelig bevis på hvor dårlig vi er 
forsynt med venstrevings for tiden.

Finn Moen fikk også sjansen igjen, 
merkelig nok. Arnt Nielsen måtte og
så denne gang nøye seg med reserve- 
plassen. Det er synd fordi Arnt i øye
blikket er i storform. Lærum som et
ter vår mening er god for landslaget 
atter en gang, fikk altså ikke sjansen, 
men må sitte på tilskuerbenken. Men 
den karen er nok snart innenfor sag
muggen igjen.

Ellers er laget uten tvil det sterke
ste vi kan stille i dag.

C ----------
Pors mot Fram.
Helge Ahlstrøm som trener Pors 

har uttrykt ønsket om å se laget i en 
kamp for muligens å finne noe nytt 
til laget i rundene i Norgesmesterska
pet. Klubben har derfor fått i stand 
en kamp mot Fram, Larvik. Det skal 
bli interessant å se et Vestfoldlag igjen 
på våre kanter — og ikke minst se 
om Ahlstrøm går til forandringer med I 
Forslaget. |

Pors’ danske trener Carl Hansen 
(Skomageren) drog mandag til Kø
benhavn sammen med sin danske 
Klubb B 93. Samtidig overtok 
sken Ahlstrøm treningen av 
fotballspillere. Ahlstrøm, som 
vært trener for den danske 
B 93 ifjor høst og i f 
mager en» betegnet som 
to fotballtrener, 
byen søndag sammen 
dige frue og lille datter.

En av våre medarbeidere har'veks
let noen ord’med den sympatiske tre- 
ner.

— Hva inntrykk har De av norsk 
fotball?

— Etter krigen har jeg bare sett 
landskamp mellom Danmark og 

ingen klubblag, så det er 
vanskelig å si noe om det. Dess-

Noen ord med. Pors svenske 
AhIs Ir ø hk

skap vilde stå mellom B 93 og K. B. 
Disse to er da også Danmarks leden
de lag, mens A. B. Frem og B 03 lig- . 
ger noe etter.

— Fortell oss litt om 
Boldklubb (K.B.) som skal 
kretslaget i Porsgrunn torsda?

— K.B. er et betydelig bedre 
langt mere skuddsterkt lag. Det er 
egså betydelig snabbere enn B. 03. 
Særlig er de små indreløpere fantas
tisk gode teknikere. Hai* K.B. hele 
sitt serielag med seg på Norgesturne- 
cn, vil en få megen glede av å se 
klubben i aktivitet mot kretslaget i 
Grenland.

— Benytter de danske lag 
get .av offside-taktikken?

— Hvorvidt lagene benytter det på 
Norgesturneerie vet jeg ikke, men i 
turneringskampen i Danmark ble den 
ikke benyttet. Det er for farlig og vil 
lett koste for mye nå som lagene be
nytter treback-systemct. For ytre- 
vingene er det helt utilgivelig ikke 
å passe sin posisjon, for centerløper- 
nes vedkommende kan det selvsagt 
hende at han kommer i offsideposi- 
sjon 3—4 ganger i kampen.

— Hva var årsaken til at De ble 
fotballtrener?

Under cn kamp for klubben min, 
Malmø-kameratcne, i 1940 pådrog jeg 
meg cn skade i høyre ben og denne 
skade vilde ikke gi seg og gikk sta
dig opp igjen når jeg forsøkte meg 
i nye kamper. Etter dette slo jeg 
meg like godt på trenervirksomheten. 
Jeg virket i de 5 første år for min 
egen klubb i Malmø -og en rekke pro- 
vinsklubber. Ifjor høst ble jc.g an
satt hos Københavnklubben B. 93 og 
der har jeg fortsatt i vår. Til høsten 
tai jeg fatt på ny med B. 93-spiIlcrne. 
— B. 93 ble jo dansk mester i år?

— Ja, og det er jo også den høye
ste utmerkelse en kan ha av sitt vir
ke å se den klubb cn trener for går 
helt til topps — og bli mester. Der
til hadde jo klubben 5 mann på det 
danske landslag.

— Er det ellers noe De kunde ha 
lyst til å uttale?

— Jeg vil påny pointere at jeg hå
per at Pors’ernc helt og holdent går 
-00 prosent inn for treningen i den 
korte tid jeg er her. Jeg skal i et
hvert fall gjøre midt beste, så det bo
rer på guttene selv å gjøre resten.

Han uttrykker videre ønsket om at 
norsk fotball atter må komme fram 
lil det gamle høye nivå og gjerne en
nå et stykke videre.

Kretslagets kamp
K.B. i kveld.

Københavns Boldklub (K.B.) kom] 
lil Porsgrunn i går. Troppen bestod 
av 19 mann. I dag arrangerer krets- 
slyrcl cn båttur oppover Tclcmarks- 
vanncnc. Etter kampen i kveld hol
des en enkel tilstelning for danske
ne og krctslrget.

Til dagens kamp i Porsgrunn 
møter danskene med følgende 11 
spillere fra mål og høyre: Eigil Nicl- 
sen, K. B. Jensen, Erik Glumer, A. 
Pilmark, J. Jegsen, Erik Hansen, G. 
Pålscn, .J. AV. Hansen, P. Kolind, N. 
Bennike og Martin Kristiansen. Ha- 

’ raid Lyngsaa, lagets ytre venstre som 
skal delta mot Norge førstk. man
dag blir ikke med dennegang.

Grcnlandslagct vil nok gjøre sitt 
ytterste for å beseire K.B. i kveld. 
Danskene har hittil 2 seire og 1 uav
gjort kamp på Norgesturneen. I alt 
er det scoret 14 mål og tapt bare 1.

Alf Goberg, Storm, skal være 
dommer i kveld.

I årets beste kamp
atskillig på tempoet 

etter pausen. Flere av spillerne 
var direkte svake.

På grunn av strømstansen er vi 
dessverre avskåret fra å bringe 
nærmere referat fra kampen.

Porserne må
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| inntrykk
noe passiv på disse 
tok jo skudd som var 
2 som resulterte i 1.

Våre backs." ' * 
skenes fart, med Skilbred 
«•

Et syn som er like korrekt som det 
er lite originalt, og som en ikke kan 
få understreket sterkt nok. Men så 
har vi denne hersens serien da ... .

Vi takker våre danske venner for 
de kom, og ønsker dem god reise 
hjem igjen, der de skal ha seg en vel
fortjent fotballferie etter å ha spilt 4

om at Pors har 
~ ved å få Ahl- 

virkelig i

ble samtlige deltakere 
. slne respektive hjem- 

morgen tøffet våre 
rakk å bli så popu- 
jembanestasjon for 
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FOTBALLRESULTATER:
Urædd gutter Borg gutter
Vestfold — Aker

| Sverige — Sveits
■■ Mjøndalen — National
, Mjøndalen — Kvik, Trond-
I heim

» i går natt. — 
s styrke: Kameratskap

ETTER K.B.-KAMPEN
Kretslagets kamp mot K.B. var vel 

ikke fullt så spennende som vi hadde 
ventet. Den bedrøvelige 2. omgang får 
ta skylden for dette. Da ble jo våre 
gutter faktisk rundspilt til sine tider. 
Særlig våre halfs viste mye utilgivelig ( 
småspill for nær vårt eget mål.

Om danskene skal vi innskrenke oss 
til å konstatere at de viste fart — var 
smarte i nærkamp — alltid fant sin 
medspiller — men overdrev småspill 
og tilbakespill foran mål.

K.B. var nok mer effektivt enn vi så I 
B. 03 var mot Pors, men etter 2. om- I 
gang især — anser vi det for høyst 
sannsynlig at et grenlandsk klubblag

har
<1 r

1. og 2. mål. Det 
driblekunstnere, så det ble my | . , .. av at Amt Nielsen

scoringer, 
farligere < 
og 2. mål.

var så som så mot dan- 
J et hestehode

gir vi prisen til

| % en
Engang fikk 

fotball fra 
raskere i starten enn våre og de 

l/ene < 
unødig loping for våre som kjørte seg 

'ut.
I Det danske laget var jevnt og sterkt 
log det var morsomt å se hvor lett del 
I fikk spillet til å gli. Det var ingen 
I bortkastede baller og en hadde inn- I 
I trykk av at de stadig var ajour med | 
I hvor de hadde sine medspillere. Kee-1 
peren var av høy klasse og hans flere 1 

'gode redninger fikk applaus for åpen 
scene. Det var også fenomenalt å se 
ham kaste ballen over midtlinjen på 
banen. Ellers raket vel hoyre back, 
centerback, indre og ytre venstre en 
tanke over de øvrige.

ganske sikkert 
før han. neste

«Daf-

1—1
Sagene jr. — Rjukan A. I. L jr. 3—0 

(Aasens turnering).
Grane, Arendal jr. — Ginisøy jr. 3- 0
Skeid — Ulf, Sandnes

B. briljerte i 
ver Kretslaget 3—2,

En interessant og lærerik kamp. —

Det var deres 
jeste Norge også

t-e kursen for Grenland.
Idrettskretsens 

Barth holdt r 
engelske trenere , 
dessuten takket de £,_  
for kampen og Sigurd Johansen tak
ket til slutt for maten.

Danskene var begeistret for Kikut- 
hytta og dens omgivelser. Og da lynet 
"~*‘~ver natten for alvor begynte å gjøre 
det hett rundt åsene og det ene blaffet 
etter det andre lyste opp Skien og 
Gjerpensdalen som på høylys dag, se 
da var danskene elleville. De øredø
vende tordenskrallene formådde ikke å 
jage ynglingene vekk fra verandaen 
der de satt og fulgte skuespillet med 
fotrundring. «Dette var sandelig strå
lende arrangert av våre verter!> ut
brøt en av dem helt overbegeistret.

Og vi lot selvfølgelig som om slikt kamper på 10 dager i Norge, 
var hverdagskost her oppe i Norge, 
men vi nesten skalv 1 buksene og var 
enig med oss selv at vi ikke hadde sett | tivitet igjen snart som mulig.» 
noe liknende fyrverkeri fra skyen i

at : 

det kondi

Helge . 
ia, har 

virksomhet, 
og allsidig j 

anledning til å 
tekniske 
ballen, r 
foten, triangclspill 

Tempoet

Pors skal torsdag ha en priyatkamp 
mot Fram, Larvik i Porsgrunn. 
Det blir derimot intet av kampen 
mot Brevik bylag.

*

rem

fotballtrener, 
fra 
tatt fatt 
sat 

program hvor 
- •” a gjennomgå 

♦

/ • •

svenste trener

Brevik bylag mot Pors?
I Brevik skal det arrangeres en fot

ballkamp mellom Brevik bylag og ett 
av kretsens 1. divisjonslag til inntekt 
ibr en minnestøtte på Strøm tangen 
for de falne under krigen. Det er sendt 
innbydelse til Pors.

*

Pors jr.—Grane j 
3—0.

Ved en fottballkamp på Tollnes lør
dag vant Pors jr. 3—0 over Grane jr., 
Arendal.

fart, men 
den 

mot- 
linje fra 
mot måL 

turen bort-

f or mann Kristen 
en smukk tale for våre 
__j som deltok på festen, 

. _j to klubbkapteiner

'anskene da ds

I fc
I ID:

| itDet var nære 6000 tilskuere som
[ .pervar kampen mellom K.B. og Gren-

' nd kretalag på Pors stadion torsdag. | gens kretslag.
 ire 11 innfridde ikke de forventnin-

hadde stilt til dem, så en i 2.
se den rene oppvisning

danskene. De var atskil- | kampen om Tore hadd

DISKUTERER:

Selv om vi ikke trodde det, så hå
pet vi ærlig talt på en liten over
raskelse fra kretslaget i kampen 
mot RB. Vi visste at gjestene spilte 
fotball av høy klasse, men vi trodde 
også at kretslaget vårt var såpass 
sterkt at de skulle by danskene opp 
til en jevnbyrdlø- *“•*-

Det hele så r 
ste omgang gikk 
deise til 
atter spill 
len.

Men så kommer det ' 
tardhialbom som vl ikke hadde

/|J^«|ds^ret51a

K. '
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manns minne.
Ut på natten 

på turen kjørt til si 
styre og | steder, og fredag 

danske venner som 
lære, ut fra Skiens 
via Sverige å sette

1 land som tross alt står for dem 
det vakreste her i verden. (Det bør vi 
være klar over!): «Vårt kære, lille 
pannekageland, Danmarks.

Våre anelser etter det første inn
trykk vi hadde fått av våre gjester 
under kampen, viste seg å holde 
stilek. De sympatiske ynglingene var 
noen riktig skoyergutter, og en ting 
skinte igjennom klart og tydelig: 
Det er kameratskapet som er det 
alt overveiende og selve drivkraften 
innen rekkene i København Bold- 
klub. Det er derfor forståelig at 
Idtibben svært sjelden vil ta inn 
spillere fra andre Idnbber. De aller 
fleste blir alet opp fra de or gutter, 
og de lærer sine kamerater å kjen
ne som sin egen lomme.

Når KB dertil — som herr Mid- 
delboe trttatte — legger mer an på 
å spille riktig fotball enn på å vinne 
kampen, så må en ha lov til å stille 
denne klubben opp som idealet for 
en hvilken som helst klubb her i 
Norge. Middelboe hadde fått inn
trykk av at vi hor hjemme tenkte 
mer på å vinne kampen enn å spille 
riktig, en retning som han mente 
kanne være uheldig for norsk fot
balls utvikling og vekst.

satt på Kiktffihytten 
og var vitne til «fyrverkeriet» i 
Hemmeligheten ved KB. 
og sportsånd. —

om
par ord med 

Ahlsirøm som 
meget godt spille- 

og at del kjøres hardt på* 
synes i

-------«MM 

omgang og seiret
| elsen den tid han var med. HanI rasket vårt publikum 1 denne .... 

I flere ganger med å snappe balle 
| tacklinger.
I I løperrekken var Lindstad
I 3te, — mp’-’ ’J vil gjeme spørre 

han ofte virket 
isjonen ? eller 
medspilleres plase-

og Skifjeld den mest effektive ; 
som finner den korteste 

..•ens mål: den 
der han mottar ballen 

Hvorfor så alt for 
hjørneflagget?

Thor Berntsen må 
lære mer ballteknikk  
gang blir å finne på kretslaget.
' ‘ sett bedre før.

' var vel heller ikke

, Den beste kan
Wing.

tid han 
publiku
med å 

løperrekken
— men vi

• grunnen til 
ein. Er

han " 
ringer ?

i Bråthen AKNT eller TORE ? den mest
V4rt publikum diskuterte Ivrig etter • -

Je tatt danskenes | stanaer 
selvfølgelig helt 

men vi hadde likevel 
virket I om 

Han 
enn de

Våre populære dansk© venner, de 
herrer spillere fra Kcbenhavn Bold- 
klub var sammen med sine ledere 
cg Grenland kretslag med :

tmlet til en enkel fest på Kik- 
nthytta etter kampen torsdag kveld.

Ved bordet ønsket viseformann : 
ksetsen, Mathias Nilsen, velkommen 
og det ble holdt en anslående tale av 
kretsformann Teksten som overrakte 
KB.s viseformann Ejnar Middelboe en 
Etor, vakker sølvpokal til minne om 
k&mpen og Grenland fotballkrets. — 
Gronlandsspilleme ble overrakt hver 
sitt lille KB-merke av hen- Middelboe, 
noe som guttene satte uhyre pris på. 
Hvert medlem av kretsstyret ble over
rakt et KB-askebeger og KB-emblem.

Middelboe talte på danskenes vegne 
j og uttalte sin glede over å kunne gje

ste Norge. De hadde bare gode minner 
å ta med seg hjem igjen til Kongens 
København. Over alt i Norge var de 
blitt mottatt med en velvilje som dan
skene aldri vil glemme, 
høyeste ønske å få gj 
neste sommer, og da ville de atter set- 
J- - '

av \
kretslaget
de skulle v 

jevnbyrdig dans.
svært lovende
’ : nt med et 

Granland, en stilling 
og sjanser var helt I

den I 
Mal mo-'

på*

spiller-

detaljcr, 
passninger

Sc Ahfct 
svenske

kamratem 
sin
flott

■ne får ;
forskjelllige

av 
av

med ballen, 
melig hårdt.

Det er ingen tvil r 
vært usedvanlig heldig 
strøm som trener, 
noe å lære bort.

■h

Treneren Ahlslrøm 
Perserne.

Vi har vekslet el 
Pors svenske Irener 
uttalte at Pors har 
materiell r ' ’ 
linder treningen. Av spillerne 
han best om Lindstad.

*Da Pors og Borgs seriekamp! 
fk. tirsdag cr utsalt til høsten, bar 
Ahlslrøm ytret ønsket om en pri- 
vatkamp i stedet, for at han kan se 
laget i aktivitet.
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7—0. Borg er jmidlertid 
Borgestad.

Ellers bør 
strøm i Skien.

Gimsøys sjangser i Sarpsborg er ik
ke store. Larvik Turn blir vel for ster
ke for Odd. Kampen i Tønsberg mellom 
Tønsberg Turn og Snøgg blir temmelig 
jevn, og ingen er favoritt her.

Corner.

gang

chanse p& bal-
Karl Ski-

Thor

/•/

19—5
19—3
12—3 
22—11
16— 20 
18—9
17— 8
8—32

18— 21 
15—18 
10—30
2—16

r- >. joatfg •' •

1 Norgesmesterskapet i fotball

' ! 0

m

i'p straffespark på Finn Moen. Dette 
var hardt idømt. Danskenes center- 
back Arne Sørensen satte ballen kon
tant i nettet.

Vant 2—0 i en dårlig 
i København

- ° J? nti -

jevnt lag med 
K^uge og mål-

leggene er helt plantøse. Dette drar 
helhetsinntrykket av disse spillere 
langt ned, og får de først adresse 

på ballene vil de bli helt gode.
På Frams lag var målmannen god. 

Ccnterbacken var også av de en mer
ket seg.

Kampen er ikke mer enn 4 minutter 
gammel da Pors har et godt til
bud. Solstad på ytre høyre legger cn 
delikat ball inn til Thor Berntsen som 
denne setter rett på keeper. Fram tar 
overtaket på spillet og etter 19 mi
nutter får de sitt første og eneste mål

i Pors mot Borre i Porsgrunn — Borg—Sparta, Sarpsborg på 
Borgestad — Urædd til Oslo mot Sandaker

Fotballforbundet har nå fastsatt 2. 
lunde i Norgesmesterskapet i fotball, 
som spilles søndag 11. august. Kam
pene er oppsatt således (førstnevnte 
klubb har hjemmekamp):

Sarpborg—Ghnsøy.
Lisleby—Varg.
Rapid—B 14.
lyn, Oslo—Raufoss.
Vålerengen—Fremad.
Sandaker—U rædd.
Nydalen—Kvikk, Halden.
Kjelsås—Drafn.
Reidulf—Moss.
Skarnes—Fredrikstad.
Kapp—Skeid.
Lyn, Gjøvik—Selbak.
Birkebeineren—Odd, Oslo.
Mjøndalen—Hamarkamr.
Tønsberg Turn—Snøgg.
Sandefjord—Vikersund.
Fram eller Jevnaker—Strømsgodse:.
Pors—Borre.
Borg—Sparta, Sarpsborg.
Storm—Lillestrøm.
Odd—Larvik Turn.
Start—Sif, Stavanger.
Viking—Flekkefjord.
Vard—Årstad.
Brann—Ålgård.
Dje v—Voss.
Ålesund—Falken, Høyanger.

< Kristiansund—Rollon.
Freidig—Sverre.
Rosenborg—Ranheim.
Nesset—Lyn, Trondheim.
Verdal—Kvikk, Trondheim.

L divisjon i
Id boys:

Pors — Sta 3—1.

Fram mot Pors i kveld.
Etler treneren Ahlslrøms ønske 

har Pors truffet avtale om en kamp 
nnul Fram på Vestsiden i kveld. 
’ *

og 
flott ball 

netter kontant, 
øker Berntsen til 2 

fra9 pts. 17— 8 
7 pts. 8—32 
5 pts. 18—22 
4 pts. 15—18 
3 pts. 10—30 
0 pts. 2—1G 

august.

en finne mange tidligere stjerner som 
nok har atskillig de skal ha sagt enda.

Laget er fra mål til y. v.: Martin
Halvorsen. Johannes Pedersen. Olaf

i Kristoffersen. Thorleif Åsland, Frank
[ Olsen, Jakob Halvorsen, Karl Olsen, 
l Andreas Skilbred, Aksel Fjeld, 'Bjå
land Johannesen og Sverre Fjeld. :

9 k. 15 pts. 19— 5 
8 k. 13 pts. 19— 3
8 k. 13 pts. 12— 3
8 k. 11 pts. 19— 9
8 k. 10 pts. 22—11
9 k. 10 pts. 16—20
8 k.
9 k.
8 k.
8 k.
9 k.
8 k.

/ .

Stillingen i 1. divisjon'.^
Grane
Storm
Borg
Pors 
Odd 
Skiens Ballklubb
Urædd
K.S.K.
Skotfoss 

r Gimsøy
Sundjordet
Tollnes

eg Storms old boys 
på Pors stadion onsdag.
Det har flere ganger vært hevdet

1 at de aktive legger fotballen på hylla 
altfor tidlig. Det er en kjent sak at de 
i mange tilfeller kan varte opp med 

Grenlandsklubbene har fått kraftige I bedre spill enn mange av våre nå-1 
motstandere dennegang, men flere av værende aktive. Det blir anledning til 
dem bør allikevel sikret seg retten til å kontrollere denne antagelse i old 
3. runde. i boyskampen som skal spilles på Pors

Pors skal møte Skiens-Grancs besei- 1 stadion onsdag kveld. På Pors lag vil 
rer Borre i Porsgrunn og lar seg ikke 
slå ut. Borre har ellers vunnet over 
Vinn 5—2 og Borgen 3—1.

Urædd skal ha et av Oslos beste 
(nr. 4), 1. divisjonslag Sandaker, som 
vant helt fortjent 2—0 over Skiens 
Ballklubb i 1. runde i Skien. Oslo- I 
laget har ellers slått ut Progress 10 
—1 og Fossum 4—2. Det blir en jevn 
kamp hvor Urædd burde kynne sikre

Grenland.
Skiens Ballklubb slo igår Skotfoss 

1—0 i vårsesongens siste seriekamp. 
tSillingen er 
slutt): 
Grane 
Storm 
Borg 
Skiens B.K. 
Fors 
Odd 
Urædd 
K. S. K. 
Skotfoss 

A 

Gimsøy • 
Suhdjorddt 
Tollnes

Serien begynner igjen 1.
♦

Danskene tok revansje 
over Norge

, ■ --T.- T ■■ h==

Pors oldboys — Storm 
oldboys 3—L

Ved oldboyskainpen på Vestsiden 
i går var del 200 tilskuere. Pors slo 
Storm 3—1 elter å ha ledet 1—0 ved 
pause. Aksel Fjeld (2) og Andreas 
Skilbred scoret Pors mål.

Pors beste var Olaf Kristoffersen 
Andreas Skilbred og Jacob Halvor
sen. Best hos Storm var Olav Gul- 
liksen (Kildal).

Treneren Ahlstrøm var god dom
mer. /.

Ca. 500 tilskuere var møtt fram på 
Pors stadion torsdag for å se privat- 
kampen mellom Pors og Fram, Lar
vik.

Det var ingen god forestilling, da 
den var altfor feriepreget. Fram yppet 
seg godt i enkelte perioder i 1. om
gang, men i 2. omgang fikk en se lite 
til fotball fra den kanten. Pors var 
heller ikke som vanlig. De tok det me
get makelig, men så var det heller ik
ke noen poeng som klubbene hadde å 
kjempe om.

Pors stilte med vanlig lag i 1. om-
•med Th. Solstad som ny ytre I innsatt av ytre høyre på overlegg fra 

høyre. Med don minimale trening han | ytre venstre.
har spilte han likevel klokt og hans to 
flotte innlegg som Pors fikk sine før
ste mål på var helt perfekt. Han vir
ket litt sakt, men kan sikkert bli helt 
god på plassen med mer trening.

Ellers var Lindstad som vanlig 
slag. Det er vært penga bare å se 
denne karen i virksomhet. Hans flotte | ommøblering på sitt lag, 
gjennombrudd og delikate framlegg er 
alltid noe som vil glede cn tilskuer. 
Ellers var Olaf Skilbred stø og sik
ker og Karl Skifjold med sine raske 
gjennombrudd er stadig farlig. Han 
får fremdeles for få baller å arbeide 
med.

Pors vinghalves Olsen og Waage 
er slitere av rang. Do stopper og sam
ler opp mange baller i tom r um mene, 
men begge har den svakhet at opp-

sc-g retten til å gå virdere. Men da 
må det spilles for full speed hclo ti
den.

Borgs motstander Sparta, Sarps
borg, tidligi-e A. I. F.,- har slått ut 
liøgda 16—1, Grorud 8—0 og Tune 

favoritt på

De ca. 200 tilskuere som onsdag 
kveld så Storm og Pors Old Boys på 
Pors Stadion ble ikke skuffet. — Det 
var nemlig en morsom og sjangserik 
kamp.

Når vi ikke noterte mer enn 4 fri
spark under hele kampen, så forteller 
det jo at det også var pen fotball og 
fair play.

Pors lag stilte opp som nevnt ivår 
avis onsdag med undtagelse av at Rolf 
Asdahl spilte istedenfor Frank Olsen.

Storm benyttet følgende spillere: 
Th. Johannesen, Kildahl, M. Halvor
sen, Harry Nilsen, Goberg, Bj. Heidal, 
Tor Semb, Sam. Hauen, O. I-, ren, L. 
Knudsen, Jansen og Rustad.

Så vel Storm som Pors måtte på 
grunn av ferien benytte et par «re
server >i form av aktive og for unge. 
Dette tar unektelig vekk litt av char
men ved slike kamper og vil sikkert 
bli rettet på straks en krets- eller po- 
kalseric for Old Boys kommer igang.

Vi skal ikke kommentere spillet el
ler spillerne nærmere, men uttrykke 
håp om A få ae fijer av «gamlekara» 
trekke i trøya j år. Play

Minuttet etter er Pors framme 
utligner. Solstad legger en 
inn til Lindstad som -----
I det 37. min.
for Pors også etter pent overlegg 

i | Solstad.
I annen omgang foretar Pors en 

men denne 
kombinasjon er ikke så slagkraftig 
som den en så i 1. omgang. Pors 
scorer to ganger til i denne omgang. 
Forst ved Jacob Holtan med en kanon 
fra ca. 20 meter. V. back dekker kee
per så han har ingen <___ 
len. I det 42 min. legger 
fjeld cn flott ball over som 
Svennungsen løper i nettet.

Dommeren Olaf Kristoffersen var 
: | Eod.

Det var cn ytterst svak landskamp. 
Det norske lag forsvarte seg energisk, 
men hadde vanskelig for å komme i 
ggng, -og spesielt var løperrekkcn 
usedvanlig dårlig og fikk intet til. 
Tom Blohm i buret hadde en del gode 
redninger. Sidehalfen Boye Karlsen 
\ar energisk, men såvel han som Spy- 
devold lå for me^et tilbake i eget for- 
sva r.

Danskene hadde et godt og kontant 
forsvar. Den danske angrepsrekken' 
imponerte derimot ikke.

Fra København blir det meldt 
at det var forferdelig varmt under 
landskampen mellom Norge og Dan
mark igår. Resultatet ble at danske
ne vant 2—0, men sMiffelsqn over 
den dårlige landskamp var stor blant 
de 38,000 tilskuere

Danskene lå stort over i den første 
I halvtimen, men maktet allikevel ik
ke å score på det nervøst-spillende 
norske forsvar. Senere jevnet kampen 
seg noe ut. Etter 20 minutters spill 
ble den norske ccnterbacken Oddmund 
Andersen skadet og reserven Erik 
Holmberg, Fredrikstad, (debutant) 
rykket inn i stedet. Danskene scoret 
i det 38. minutt ved centerløper Carl 
Åge Præst. •

Midt i annen

' _

....

Pors stadion i hekt
I kveld kommer Fram, Larvik for 

å spille mot Pors.
Fram er et ungt 

kretslagsbacken Rolf 
mannen Thoresen litt i overkant.

Pors’ lag er som vanlig, bortsett fra 
ytre høyre som det atter skal eksperi
menteres med. Den tidligeer målman
nen på laget Solstad, skal debutere 
som. Alagets ytre-høyre. //

i f

ut Lille-
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Dommerlakslene for fotballens ved
kommende i Grenland er forhøyet 
fra kr. 3. til 6 kroner, plus reisc- 
godtgjørclse eller fastsatt tabell.

1 *

treneren •

Og

.treneren Gar‘1 Skomager 
sitt opphold

1'ulballkrelsén har nå opprettet eget 
kontor i Skien de 5 første dager i 
uken.

u c^-.s de spiller alt for li- 
å Skifjeld. Solstad kom hederlig 

debut på y. høyre.
Olaf Christoffersen var

protest på junior- 
s er latt til følge 
kampen ble av- 
Krelsstyrel har 

nkampen lil Pors sla- 
f f ' % 

S

Langesunds I. F.s ; 
kampen mot Pors 
på grunn av al 
blåst for tidlig, 
berammet oi ' 
dion 19. august.

•e*

— ——----- '

l>org of/ Pors’ utsalle 1. divisjons
kamp er av krelsslyrel omberam
met lil fredag 2. august.

4—
• <■■■ - >

Prvatkampen på Vestsiden hadde 
samlet 500—600 tiskuere. Kampen ble 
enkelte perioder god, med mye pent 
spill, og ross at en nå kaller det fe- 
iie. Seiren var helt fortjent. Fram 
stilte med et par reserver. De spilte 
godt på banen, men fikk lite til foran 
mål. Laget hadde sine beste folk i 
målmannen, høyre back S. Nilsen og 
ccnterløper Sverre' Hansen.

Pors stilte med flere forandringer i 
annen halvtid etter trener Ahlstrøms 
ønske. Karl Richter gikk h. back, 
Serntsen ytre høyre, Holtan center 
og Thor Svennungsen indre venstre. 
Pors spilte best i første og i slutten 
av annen halvtid. Reinholt i mål blir 
bedre for hver kamp han spiller. Han 
arbeider godt i feltet. Av de tre backs 
var Skilbred best. Halfrekken var 
jevn, løperrekkens beste var Leif 
lindstad. Det er en fornøyelse å se 
han spiller nå. Svennungsen har myt 
fotball i seg, men er dessverre for 
veik enda. Skifjeld, Berntsen og Hol
tan kom godt fra det. En feil som 
laget gjør»,er at <

' te på 
fra sin

Dommeren
god.

Fram åpner best og er do tonean
givende de første 10 minutter. Pors 
kommer nå bedre i gang og spillet går 
godt fra mann til mann. Fram får al
likevel det første mål ved ytre vens
tre i det 20. minutt ved at han vipper 
ballen over den framstormende Rein
holt, men ikke lenge etter skaffer 
Lindstad utlikningen ved et flott skudd 
fra 1G—18 meteren. Det var da gått 
21 minutter. Pors er nå de toneangi
vende resten av halvtiden og 
mange flotte sjangser, men ledelsen | 
får de ikke før i det 40. minutt ved 

I at Berntsen scorer ved et godt skudd.

I ; 
ket lill 
og aldri har 
lil spillerne, 
enn nellop her. 
vant Pors eller i 
til cnkcll mål, 
sle av, hadde 
mesterskapet med

neide hell fra bunnen av med hur- 
lighetslrcning, kondisjonstrening og 
balløvelser. — Pors bane som hadde 
det fineste gressteppe man kunne 
tenke seg, ble hell ødelagt av tysker
ne. Enda det var masser av plass like 
utenom banen, skulle der nellop på 
denne oppstilles fire store kanoner. 
Både tri buen som hadde plass til 
mellom 3 og 4000 sittende tilskuere, 
og banens innhegning ble revet ned 
av disse forbannede mennesker. Ba
re av trang og lyst til å ødelegge.

Pors fikk hurtig ordnet sine ba
neforhold igjen så spillerne kunne 
begynne å trene og spille kamper. 
Værre var det for den gamle heders- 
kronede Odd, hvor både stadion og 
to treningsbaner er blitt fullstendig 
ødelagt av tyskerne, således at den
ne khibbs spillere slett ikke hadde 
muligheter for å komme lil å trene, 
før de skulle påbegynne de harde 
kamper for å kvalifisere seg. Først 
på det tidspunkt, hvor jeg ankom 
(il Norge, hadde Odd — ca. iy2 må
ned elter at alle andre klubber had
de tørnet ut — langt om lenge fått 
lov lil å låne on jordflekk, hvor det 
før hadde vært potetåker. Denne ba
ne var av en sådan beskaffenhet at 
det var helt umulig å beregne bal
lens skvett fra jorden. Full av stør
re og mindre steiner, med huller og 
forhøyninger var den helt uegnet til 
fotball.

Dessverre spilte både Pors 
Odd fra lo til tre kamper om uken 
for at klubbene skal kvalifisere seg 
lil de forskjellige divisjoner. Tre
ningsarbeidet lcd selvsagt meget 
herunder, idet man jo ikke kunne 
kjøre fram som man normalt og 
gjerne ville, på grunn av spillernes 
overanstrengte muskler og stivhet i 
hele kroppen. Det var tydelig å se 
at det var mer enn de unge men
nesker kunne klare, for de løp me
get dårlig og hadde meget dårlig 
kontroll over sine bevegelser. — 
Manglende kamptrening (fem år er. 
en lang lid som nok skal sette sine 
dype spor) i forbindelse med spil
lernes ødelagte og stive muskler, 
gjorde al man bare ytterst sjelden 
så tilløp lil virkelig fotballspill.

Ballen sparkedes for det meste 
vekk, så snart on spiller hadde fått 
den. Det var likesom de var redd 
for ballen og ikke turde holde på 
den av frykt for at de skulle lage noe 
gall. Fullstendig mangel på selvtillit. 
Luflspillet dominerte neslen full

stendig i de kamper jeg ovcrværlel 
like i begynnelsen av mitt opphold, 
og det var bare ytterst sjelden man 
sa kombinasjoner spillerne imellom, 
hvor ballen gikk langs jorden. Spil
lerne var lei fotballen på grunn av 
de mange kamper og godt på vei til 
a bli helt ødelagt. Selv fotballspil
lere er jo også bare en slags menne
sker. I

Hvor gledelig det var å konslale-l 
re med hvilken illhu der blir arbei-l 
det innenfor klubbene, og å se dell 
store arrangement som er lagt lilret-l 
te av Norges Fotballforbund. Ulalli-1 
ge trenere er engasjert fra mangel 
forskjellige land og der arbeidet på 
høytrykk allevegne. Dessverre varl 
der stor mangel på fotballer og øvri-l 
ge materialer, og del var derfor me-l 

» get vanskelig for trenerne å få dell 
rette utbyttet av arbeidet. Når mani 
til mellom 30 og 40 spillere barel 
bar fem lil seks baller å arbeide med, 
går det dessverre for megen tid tapt 
med bare å se på. Der skulle jo helst 
være en ball lil hver to mann, for I 
å få tiden utnyttet fullt ul. Men mani 
målte jo ta besværlighetene som del 
var, og så bare beundre både ledel-l 
se og spillernes store interesse, un-l 
der sådanne slette og primitive f or-1 
hold. Med den store interesse som 
spores allevegne for fotballspillet il 
Norge, or det for meg ingen tvil om 
al norsk fotball snart igjen vil kom
me opp på førkrigstidens høye stade. I 
Kampene i de forskjellige turnerin-| 
ger samler flere tilskuere enn noen-' 
sinne før, og også i Norge regner 
man nå fotballspillet for landets 
sjonalsport.

Litt 
om at n 
førkrigstid
Den dnnSJjc f(SkoinJseren) 

Carl »’ oss et lengre bre': 
har sendt ® Lffentiifigjøres i 

e^AÆe'deY«"rt '

ned. Del 'ar khlbb si0 nemlig 
meg. Xorgesmeslcr 11
O1'd fF ,ed kke mindre enn ire mål 
ga"gnr i finalen om kretsmesterska- 

lpCL|id"fiSnflnn°hn''lIc sammenkall 

mennesker lil et møte i klub
bens lille usle omkledningsrom og 

hset av en gammel tranlampe 
tavlcdenionstrasjoncr om Ire- 

back-systemef, noe for disse spillere 
helt ukjent. Hvorledes jeg hadde fatt 
i hver enkelt spiller i forsvaret og 
forklarte og forklarte og sa hl dem 
|2t kunne de ikke gjøre del som na 

blitt fortalt dem om det taktiske, 
-j kunne do likeså godt grave 
støvler ned oppe i fjellet, for 

så var de ikke gode nok til å spille 
fotball, men burde heller spille Ludo.

Det var med bange anelser jeg 
imøteså denne kamp, og jeg kunne 
se for meg, hvorledes jeg ville bli 

I steinet ul av byen, hvis det gikk galt. 
Og der er jo stein nok i Norge. Jeg 
satte meg på en liten trebenk hell ute 
i hjørnet av banen, vekk fra alle 
mennesker. En meget nervøs liten 
mann var det. Odd presset hardt like 
fra kampens begynnelse, men angri
perne nådde aldri lenger enn til 
siraffesparklinjcn og kom ikke lil å 
skyte, fordi Pors-spillernc salt i 
dem før de nådde så langt, og dek
ket brillianl opp for hverandre — 
Det så virkelig helt lovende ut .0" 
da Pors scoret det første mål etter 
ea. 1= times spill, ti||ot je„ , 
S"Cl n SCllC mCg P5 
"et de"’, Uni,e i0 sl(je Si' nie- 
fø Inlv i '™ SOm Like
'r hakhd scoret Pors det annet 

lende midt nåafn7”eS PlU,Se’ig Sit’ 
flokk fl. p‘ .rribuncn mellom en 
«ere. For eiTjubV^0™ P°rstilhcn"

Ln junel der var’
P^en var jeg innc og frjs_
• PP pa den nybakte taktikk, 

c> den ros jeg utdelte 
'ærl mer på sin plass 

~ Annen halvtid
- jevnbyrdig spill med 

1 g da dommeren blå- 
e P°rs sikret seg krets- 

‘ en seir på 3_0.

Pors’ og Odds spillere — 
orsk fotball suart igjen 

• o mva
Som den gamle landslagskjempc 
Nils Eriksen sa eller kampen — en 
fullt ut fortjent seir. Publikum stor
met fra alle fire verdenshjørner inn 
ever banen for å feire sine helter 
og ønske til lykke.

Var gleden stor hos både pub
likum og spillere, var den det ikke 
mindre hos meg. — Og jeg har vet 
lov å si at det er en av de største 
opplevelser jeg har hall i de mange 
år jeg har virket som trener. Klub
ben skjenket meg et nydelig mokka- 
sctl til erindring og blant publikum 
ble del samlet inn lil en gave lil 
meg av ren og skjær begeistring 
over det som var skjedd. At det var 
foregått en forandring i spillemclo- 
den stod dem klart, da de aldri før 
hadde selt senterbacken på cenler- 
forward, og sidebackene helt ule på 
vingene. Og de var også klar over 
at det var nettopp denne taktikk 
som hadde vunnet kampen for Pors. 
Ellers var det aldri gåll. Jeg fikk et 
deilig armbåndsur til minne.

Da jeg i år fikk henvendelse fra 
Pors om å komme lil Norge og tre
ne med klubbens spillere, slo jeg 
selvfølgelig straks til. Dessverre måt
te jeg denne gang også trene med 
Odd fra Skien således at jeg bare 
var fjorten dager på hvert sted. — 
Del var en skam både for begge klub
bene og også for meg selv, da jeg 
slett ikke fikk det ut av treningen 
jeg skulle ha hatt .Det var nemlig 
sørgelig å konstatere hvor slett del 
stod lil med fotballspillet i denne 
krets. Tre måneders trening med 
hver av klubbene hadde slett ikke 
vært for lang lid, for bare å få inn
prentet og lært de unge mennesker 
de mest elementære ting i spillet, 
som f. eks. å gå ballen i møte, å 
stoppe ballen, å plaserc seg o. s. v. 
Ikke minst del siste som jo er så vik
tig for å kunne spille riktig fotball, 
manglet neslen fullstendig. — Det 
er .ikke for meget sagt, at de fem 
forbannede år Norge hadde under 
tysk besettelse, nesten har ødelagt 
denne sport. Og måskje nettopp for
di den norske sporlsungdom stod 
fast samlet om å verne om frihet 
og menneskerettigheter, ødela tys
kerne så godt som alle fotballbaner, 
i hvert fall i dette distrikt av Nor
ge. Der har i alle disse år så godt 
som ikke vært spillet kamper og det 
er tydelig å se at det nettopp er 
kamptrening og rutinen som helt 
mangler. Det var nødvendig å ar-

enkell spiller 
forklarte og sa 

kunne do ikke
var 
p, sA 
fine ;
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Guttekamp.
Pors gutter—Borg gutter

Kampen mellom Pors og Brevik By- 
lag innbrakte ca. 850 kr. til minne- 
støtte over de falne fra Brevik.

Kasper
fri-idrett.

Rjukan.
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Først omgang endte med 2—0, mena 
i 2. orn

at bal- 
men med

NYE DOMMERTAKSTER.
Dommerne i Grenland har nå fått 

forhøyet sitt dommerhonorar fra 3 til 
6 kroner pr. kamp. Kretsstyret har 
tidligere sendt forslaget om dette til 
samtlige. klubber i kretsen, og disse 
har erklært seg enig i forhøyelsen.

—W, - %
Fotballklubbene får pen= 

kassa, - men
økonomisk beskyttelse.

Videre ble vedtatt å sende et rund- 
-! om at Kretsen nå;

Pors B-C
I en privatkamp på Vestsiden 

vant et kombinert B-C lag fra Pora 
6—0 over Start, Breviks B-Iag.

„taer-

’ f

X- h.

PROTEST TATT TI ff. FØLGE.
Etter kampen mellom Pors og LIF.s 

juniorlag for en tid siden protesterte 
Langesund fordi dommeren hadde blåst 
av 1. halvtid for tidlig.

Dommeren har innlemmet feilen og 
kretsstyret har tatt protesten til følge. 
Omkampen spilles på Pors stadion 19. 
wgust.

Urædd førsførfæt med 
Giissgr Thoresen, 
Lindstad og Kihle.
Det har nå gått i orden med Urædds 

forsterkninger til kampen mot «Lilla . 
Stadslaget». Anker Kihle står 1 mål, 
Lindstad spiller centerforward og 
landslagets ytre høyre Gunnar Thore
sen, Larvik Turn, overtar også denne 
plass på Urædd-laget.

Vår eneste innvending er at vi hel
ler hadde sett Lindstad som indrelø
per. Hans force er jo de delikate til- 
rettelegginger av angrep, meu noen 
annen og bedre centerforward finnes 
vel heller ikke i kretsen.

Grenlgnd fotballkrets 
har åpnet kontoret
Grenland fotballkrets har i disse da

ger sendt ut sirkulære til klubbene, 
der det meddeles at fotballkretsen nå 
har åpnet kontor og har fast kontor
tid de 5 første dager i uken fra ki. 
17 til 19.

Borg-—Pors 2. august.
Som kjent måtte seriekampen mel

lom Borg og Pors utsettes da krets- 
laget spilte mot KB på den fastsatte 
dag. Kampen er nå av kretsstyret be
rammet til fredag den 2, august.

fl

Fotballkretsens styre holdt møte 
fredag. Følgende saker ble behandlet: 
Den utsatte kamp Borg—Pors ble be
rammet til fredag 2 august.

Bylagkampen Brevik—
Til bykampen 

stiller Pors med dette laget, fra mål 
til ytre venstre: Bjorn Reinholdt, Karl 
Richter, Olav Skilbred, Ivar Wåge. 
Sverre Halvorsen, Erling Olsen, Thor 
Svennungsen, Leif Lindstad, Thoi 
Berntsen, Jacob Holtan og Karl Ski- 
fjeld.

Pors har også tatt ut en rekke re
server, så det er sannsynlig at det vil 
bli foretatt endringer på laget i 2. om
gang.

Osebakken fikk en advarsel for a 
ha uteblitt fra kampen mot Eidanger 
som ble tildelt sine 2 points I

fotballsesongen faller det jo en masse 
arbeid på klubbenes styre og sports- 
utvalg. Det er gratis og blir gjort med 
glede og interesse. Lønnen for stre
vet består også her i gleden over de 
sportslige resultater klubbens egne, 
spillere oppnår på fotballbanen. I 

; De fotballklubber som ikke er øko- 
: nomisk rammet av krigen har allerede 
nå begynt å vifte med store planer for 
bedring av treningsvilkår, og i det he
le tatt skape hygge og fordeler for i 
sine spillere og medlemmer. j

MaterielL
Fotballmateriellet er som alt annel; 

steget i pris etter krigen. En ball av | 
noenlunde kvalitet koster ca. 60 kr. I 
i dag. Fotball støvler som enda ikke er 
av beste kvalitet, koster ca. 45 kr.

Så er det jo også en kjent sak at 
fotballkamper mellom B., C- og junior- | 
lag her hjemme som oftest går med 
underskudd.

Men-----------
w VI nevnte at fotballspilleren selv al- 

høster noen som helst økonomisk 
1 amatørfotball. Tvert om — 

l°P koster sporten ham
> «V tapt arbeidsfortje-

ger
Spillerne bør ha mer

ga like

—<—• 

Landslaget nttatt.
ALF MARTHINSENS 25. LANDS

KAMP.
(N.T.B.) — Norges Fotballforbund 

har uttatt følgende spillere til å 
presentere Norge mot 
den 28. juli, regnet fra mål til 
venstre: Tom Blom, Lyn, 
Moen, Sarpsborg, Gustav 
Skeid, Hjalmar Andresen, Sarpsborg, 
Erik Holmberg, Fredrikstad, Harry 
Bøye-Karlsen, Lyn, Gunnar Thore
sen, Larvik Tura, Reidar Kvammen, 
Viking, Alf Marthinsen, Lillestrøm. 
Henry Johansen, Fredrikstad, Knut 
Dahlen, Raufoss.

Reserver: Arnt Nilsen, Grane, Egil 
Jcvanor, Lyn, Egil Lærum, Larvik 
Turn, og Knut Osnes. Lyn.

Dette er 25. landskamp Alf Mar
thinsen spiller. Knut Dahlen er de
butant.

❖

•----- 3*-----

Breviks bylag mot Pors
Et bylag fra Brevik skal spille 

cn fotballkamp mol Pors til inntekt 
for minnestøllen. Brevik har latt ut 
delle iQget, regnet fra mål og høyre: 
Hans Johannessen, Start, Alf Samu- 
clsen, BOIF., Arthur Løberg, Start, 
Gustav Johannessen, Start, Nils Nil
sen, BOIF., Arne Larsen, Start, Arne 
Arvesen, Start, Odd Ødegård, BOIF., 
Gunnar Haniøen, Start, Nils Roen, 
BOIF., Erling Hansen, BOIF.

Reserver: Nils Øberg, Start, Kå
re Løberg, Start, Henry Hansen, B. 
O.I.F., Fredrik Ødegård, Start.

Pors’ lag er ikke latt ut enda.
A

I

I; 1

Langesund? protest på jiniorkam- 
pen mot Pors ble tatt til følge, idet 
dommeren hadde blåst av 1. omgang 
for tidlig. Kampen ble annulert, og 

. vil bli spilt om igjen på Pors hane 
19. august.

7.' 7

Lilla Stad slag et» 
sterk motstand.

Gunnar Thoresen, Lindstad og 
Kihle på Urædd-laget.

Eltcr de opplysninger Urædd har 
• jnoltatl om sine svenske gjester 

<Lilla Sladslagel» fra Stockholm, var 
del opplagt al Urædd målte ly lil 
gode forsterkninger, og del har lyk
kes.

På høy rev ingen vil man mandag 
finne vår nye stjerne Gunnar '1 h o- 
r e s e n fra Larvik Turn. Han spiller 
jo indreving på silt klubblag, men 1 
i mangel av habil høyreving fant 
Asbjørn Halvorsen & Co. at Thore
sen kanskje var mannen, og han 
visle fullt ul al han var mannen. Del 
er mange år siden at Norges lands
lag har hatt en så sterk høyreving. 
Ved siden av at han er cn ypperlig 
ballhehandlcr, er han nemlig også 
cn eminent skytler.

Delle var altså internasjonal spil
ler nr. 1 på Urædds lag mandag. 
Som centerforward kommer nr. 2, 

%

nemlig Leif Lindstad, Pors. Al 
den gode Leif vil bli hyperfarlig 
mellom Arvesen og Even Hansen er 
vi viss på.

Pors.
mot Brevik i kveld

PORS 13 — START B 7—0.
På Vestsiden i Porsgrunn seiret 

Pors h 7—0 i en privatkamp mol 
Start b, Brevik, i går.

Vi husker fra i fjor den store disputt : 
blant klubbene i Grenland Fotballkrets 

f om delingen av pengene som kom. inn 
ved de kamper kretsen satte i gang 
straks etter frigjøringen — Beskjefti- 
gelseskamper — som de ble kalt. Det 
var B- og C-klubbene som skulle hjel
pes på fote ved hjelp av «de store 
penger» som kom i kassa når A-klub- 
bene hadde kamper. Som kjent skap
te dette litt mudder fra noen av de 
«store», men heldigvis — man kom 
da til enighet i siste øyeblikk.

Da publikums interesse for fotball 
i dag snarere øker enn avtar er det 
klart at det kommer penger i kassa 
til både klubber, krets- og forbund, —

Kiva brukes pengene til?
Spørsmålet har vært behandlet i 

Sportsklubbens medlemsavis på Not-
1 odden og i Pors-bladet.

Sjelden tenker man nøyere over 
hvem alle disse penger går til og hva 
fotballpengene brukes til.

Av seriekampene som spilles nå og 
som inntil divisjonene er fastsatt ad
ministreres av kretsen, går 10 % av

• bruttoinntektene til fotballkretsen. — 
Har klubben som arrangerer kampen

• egen bane, beholder den altså resten: 
! 90 %. Hvis klubben må leie bane må
den betale 25 % av bruttoen for dette.

Det er derfor klart at banespørsmå- 
let også er av vital betydning for en 
fotballklubbs økonomiske eksistens.

Norges Fotballforbund er vel det 
i økonomisk sterkeste og mektigste sær

forbund i norsk idrett. Vel — det går 
nok atskillige tusen til administra- 

i sjonsutgifter, men en god del blir av
satt til lånefond og gavefond som igjen 
brukes til hjelp for ubemidlede fotball
klubber utover landet. Litt spares vel 
også til å møte magre år.

Fotballkretsene derimot pleier aldri 
å være særlig rike..I år får de vel for 
resten større inntekter enn noen gang | 
tidligere. Så skal da også kretsene for
søke å hjelpe opp fotballen på steder 
hvor de økonomiske forhold hindrer 
sportens utbredelse og framgang.

Adimnistras jon.
Administrasjonen av klubbene kre-; 

ver jo en del penger selv om alt ar-' 
beid er gratis. Bare et par av våre 

| storklubber har lønnet forretningsfø
rer. Kretsene har lønnet sekretær, og 
Norges Fotballforbunds kontorperso
nale er selvfølgelig fastlønnet. I hele

Pois har tatt opp igjen sine tradi 
sjonelle lekterturer til øyene. Sønda- 
sleper Kolbiørn hele Pors til Bjerkøya.

Det er mgen fotballferie oa Vestsia 
Treningen under Ahlstrø.-ns ledene gar 
med liv og lyst. Det arbeides med en 
kaina mot Larvik Turn.

skriv til' klubbene
har eget kontor \ Skien, med kontor
tid de 5 første dagene i uken.

Dommertakstene er nå forhøyet fra
3 til kr. 6, plus reisegodtgjerelse

Værst er det for spilleren som blir 
skadet. Han får ingen erstatning for 
tapt arbeidsfortjeneste utover det sy
kekassa betaler, altså toppen kr. 4.— 
pr. dag. Norges Fotballforbund har nå 
en slags ulykkesforsikring for fotball
spillere som klubbene tegner og beta
ler for sine spillere. Det er opp til 
klubben hvor mange spillere den vil 
ulykkesforsikre og som regel er det 
vel A-lagets spillere som da nyter den
ne lille fordel. Som forsikringen er 
ordnet i dag må spilleren brekke ar
mer eller bein for å få utbetalt et par 
hundre kroner.

Det bør være Norges Fotballfor
bunds første oppgave å få i stand en . 
kollektiv ulykkesforsikring av fotball-, 
spillere som gir erstatning for skader 
som påføres under trening eller kamp 
og som medfører skoft fra arbeidet, 
altså en betraktelig utvidelse av de 
nå gjeldende satser for erstatning, — 
og ulykkesforsikringen bør være obli
gatorisk — uavhengig av den enkelte 
klubbs økonomi. Play.

Start helt mistet ethvert tak 
gang. Brevikguttenc må lære 
len ikke skal sparkes på tåa, 

i vristen eller innsiden av foten.
På Pors’ lag likte vi best Arne Han

sen. Han er moden for større oppga
ver straks han får opp mer fart og 
kondisjon.

neste. Riktignok kan de større og godt 
situerte klubber betale spilleren for 
tapt arbeidsfortjeneste i den tid han 
er opptatt i anledning en kamp som 
laget spiller f. eks. utenbys, — men 
det er svært mange av våre fotball
klubber som ikke har anledning til 
dette.

Godtgjørelse til skadede 
spillere.

Internasjonal 
leir“ i Porsgrunn,

Det har vært en internasjonal 
«trenerleir» på Sjømannshjemmct i 
Porsgrunn i de siste dagene. En
gelskmannen C u r t i s og svensken 
A 1 s t r 6 m og nordmennene Kasper 
B ø h n og Leif Olsen har bodd 
der med sine familier. De to først
nevnte er fotballtrenere. 
Bphn er fylkestrener i 
Igår reiste han hjem til 
Leif Olsen fra Oslo er kommet hit 
til distriktet for å overta treningsar- 

t

beidet etter Bøhn. z
*

I mål kommer internasjonal spil- 
t\nker K i h 1 c. Denne 

hans Urædds forsvar 
Det vil sikkert

godt sofn sist — da holdt han målet 
rent. Urædder.
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Grane skal tirsdag spille mot 
kombinasjon av Urædd, Borg og Pors. 
Kombinasjonslaget er tatt ut således:

Bjørn Reinholt, Pors, Øistein An
dersen, Borg, Olav Skilbred, Pors, 
Jeisen Gundersen, Borg, Isak Ander
sen, Borg, Fred Lundberg, Urædd, Hå
kon Johnsen, Borg, Leif Lindstad, 
Urædd, Trygve Warholm, Borg, Even 
Hansen, Urædd og Karl Skifjeld, Pors. 
Reserver: Leif Bjørntvedt, Borg, Kåre 
Sørli, Urædd, William Nilsen, Urædd, 
Ivar Wåge, Pors, Per Odberg, Urædd 
og Arne Warholm» Borg.

var på Sørlandsturné 
seire. Lørdag vant 

Kragerø Turn juni- 
og Rag-

Spillet.
Det begynte straks med vekslende, 

friskt spill. Etter 5 min. må svenske
ne gi corner fra venstre og Oddberg 
legger inn en god ball. Lindstad hea
der den inn som bare han her i kret
sen 'kan gjøre det. — Det må sees. —

y r . /,<

P or s-^-

*

Norgesmesterskap for 
juniors i fotball.

Fotballforbundet har besluttet å 
sette i gang et Østlåndsmesterskap 
for juniorkrclsnieslrcne i høst. Del 
blir spillt elter utslagsmetoden. 1. 
runde holdes 1. september, 2. runde. 
8. sept. 3. runde 22. sept, og finalen- 
6. oktober, |

-**» • • *■" • • ' <-• - —

Landsl• • •

mot de
trenere.
jundet har 
spille i '

sammensatt ;
som er her i 

så det 
encrlagct

målmann.

Urædd og 
Urædd

Bstlandsmsslerska? tø 
juniors skal arrangeres.

Norges Fotballforbund har beslut
tet at Østlandsmesterskapet for ju
niors skal arrangeres av N.F.F. og 
skal avgjøres etter utslagsmetoden. 
Berettiget til å delta er de respek
tive kretsers juniormestere fra fot
ballkretsene på. Østlandet. Da 1. 
runde spilles 1. september vil en for
søke å få satt fortgang i kretsseric- 
ne slik at mesterne kan bli kåret in
nen den tid.

1. rnnde spilles. 1. september, 2. 
runde 8. september, semifinalen 22. 
september og finalen 6. oktober.

I .----- —

Pors’ i 
i helgen 
Fors 4—1 
ors. Det 

inar Bjåland 
for Pors. 

I Igår vant Pors 1—0 r 
I mors i Arendal. Ragna 
| let seiersmålet på straffespark. 
I *I —

over Granes ju- 
r Bjåland sco-

Et vellykket fotballarangement i Porsgrunn
Urædd-laget får nå atskillige mål-1 

sjanser. Vi merker oss en kombinasjon 
. Thoresen—Lindstad—Oddberg, men

sistnevntes skudd er altfor lost. Et 
par minutter senere er Oddberg'for 
åpent mål, — han forsøker å ta det I 
kaldt og rolig, men likevel sender han 1 
ballen med et hardt skudd i stangen. 
Lindstad har i det 20. min. en tverr- 
vending a la Bryna, men skuddet går 
over.

Svenskene begynner med stor fart i 
2. omgang. Et flott skudd fra venstre 
reddes av Kihle med et godt grep. Så 
får vi se Thoresen alene med keeper, 
men i trengt situasjon er det svenske- 
keeperen som får satt benet til ballen. 
Et skudd fra Lindstad seinere går rett 
over vinkelen på høyre side.
Lindstad og Thoresen er et kapitel 

for seg. Vi innskrenker oss til å si at

William Eriksen, Odd, 
er av Norges Fotballforbund 

mål kommer etter et kvarters vekslen- nevnt sorQ U'K,S rådSivende represen
tant for Grenland og Øvre Telemark.

sen og dette ;
Pors spilte med r 
back og ytre høyre, 
opp med alle sine beste folk.

1.
med flere gode :
lag. Pors scoret 2 g 
fjeld og Lindstad. I 2. 
Pors en del •— 
2 mål, denne 
Thor Berntsen

I Juniorlag fra Porsgrunn i
på Sørlandsturné.

! Urædd jr. — Arendal Bk. jr. 6—1. 
Pors jr. har vært på Sørlandet lør

dag og søndag. Laget vant lørdag over 
Kragero Turna jr. med 4—1. Målene 
ble scoret av Arne Tomassen 2, Rag
nar Bjåland 1, og Helge Hansen 1.

Søndag spilte laget mot Grane, 
Arendal, jr. og vant 1—0 etter hard 
kamp. Målet ble scoret på straffespark 
av Ragnar Bjåland. Rolf Olsen (Gog- 
gen) var lagets beste i begge kam
per.

Urædd har i disse dager sven
ske gjester, og igår spilte laget 
sin første kamp her i landet. Re
sultatet ble en fortjent seier for 
hjemmelaget. Urædd, som for 
anledningen var forsterket med 
Gunnar Thoresen, Anker Kihle 
og Leif Lindstad, spilte en av 
sine bedre kamper.

omgang var noenlunne jevnspilt 
målsjangser for begge 
- 2 ganger .ved Ski- 

omgang ligger 
over og scorer ytterligere 
j gang ved eeirterløper 

og Lindstad.
Hva spillet angår hadde 

oss noe bedro av ~ 
vi tidligere har sett. Det • 
de hadde vanskelig for å få 
å gli denne gang. Lagets beste 
\ar vel Lindstad med gode 
pene opplegg.

Breviks-laget kom stort sett heldig 
fra kampen og det er vel ikke tvil om 
at ved on sammenslutning av de to 
klubber 'vikle man få et godt' fotball- 

i Brevik.
Do beste på Breviks-laget denne 

gang var Arthur Løberg, Nils Nilsen 
og Odd Ødegård.

Pors’ svenske trener Ahlstrøm over
var kampen og vi benyttet anlednin
gen til å stille ham et par spørsmål.

— Hva synes De om kampen, herr 
Ahlstrøm ?

— Det var en kvikk og ganske hard 
kamp, men ikke særlig vclspillet. Der
til benyttet begge lag seg av for høye 
baler og upresise avleveringer.

! — Hva mener De om Breviks-la
get?

— Jeg tror det at ved litt mere tre
ning, og selvfølgelig en sammenslut
ning av de to klubber, vilde en her i 
Brevik kunne få et ganske godt 1. 
divisjonslag.

Vi lar her Ahlstrøms ord gå videre 
til de respektive lags styre.

Olaf Kristoffersen, Pors, dømte.
H. K.

de spill. Berntsen legger en ball fr?, 
venstre til Lindstad som nærmest vip
per den i mål. 10 min. senere sender 
Holtan en stikkball i knehøyde til Ski
fjeld som nydelig flukter den i mål.

Litt senere har Breviks indrv høyre 
Ødegård en kjempesjanse. Han sky
ter fra 8 m. hold i høyre hjørne, men 
Reinholdt kaster seg kjøpt og slår bal
len til corner. En keeperprestasjon. 
men Ødegård burde vel greid å score | 
fra så kloss hold.

I 2. omgangs 10. min.

*

Årets fotballfinale arrangeres av 
Lyn, Oslo, på Ullevål stadion sann
synligvis 13. oktober. / .

-? / ' 1 JZ

besluttet ' å 
på Bislet 2. august 

u av de cngel- 
landet. Det 

er nok å velge 
er delvis tatt ut

i " . .grevik
Selv i

kamp
oss

det jo
i Brevik

kåti'________
om Brevik Bylag tapte 4-0 mot Pors.

i Brevik
°nl "fe *,u‘v 6Jw.v «vv. wtwr uva
rent ut* _ ____ s >— -— — ••

sterk forening og ct sikkert 1. divisjonslag.
sen Pors’ 3. mål med mark kryper helt 
ved venstre målstolpe. Like etter har , 
Brevik igjen en sjanse, men Skifjeld 
som nå spiller hmerving får i siste 
liten satt benet til ballen som går til 
corner. Pors’ 4. mål lager Lindstad ct- . 
ter overlegg fra Skifjeld.

Sven Edin kopierer så Osncs i 
landskampen mot Danmark i Oslo. Et 
flott skudd treffer tvcrliggcren og • 
skvetter ned, mon ballen blir i alle 
fall spilt ut fra mål og ikke fra sen
ter. Slike situasjoner krever måldom- 
mer til å avgjøre. En dommer er sjel
den så plasert at han kan dømme 
mål på slike baller.

Kampens dommer 
Pors, bekreftet også dette.

Bor ikke styremedlemmene i 
B.O.I.F. og Start etter dette være de 
første til å se å komme til samling. 
Skyv vekk bagatellene som hindrer 
en 1. divisjonsklubb i Brevik.

|- ___________ ' Play.

Juniorl" 
Pors or ute .... 
skal således ha 
Balklubb jr. og Pors 
tii Grane søndag.

a gene både fra
’*•? på fotballturne.

’ kamp mot Arendals 
mot juniorlaget 

/ •'2 ,
To seire for Pors- 

juniorene. 
juniors 
og vant to 

over'- 
var Arnc Thomassen 

som scoret 2 mål hver 
%

Seriekampene begynner 
på ny.

Torsdag 1. august lar seriekam
pene på ny i Grenland. Urædd 
skal til Skotfoss og i Skien møtes 

j Storm og Ginisøy. Fredag spiller 
Borg og Pors på Borgcstad.

*

I
Porsgrunnsklubbenes 
kamp mot Grane avlyst.

Den påtenkte kamp mellom ct 
«krelslag» og Grane til inntekt for 
Granes nye baneanlegg ble det in
tet av da Skicnsklubbcne Odd,-Ski
en B. K. og Storm ikke vilde være 
med. Grane håpet så å få i stand en 
kamp mot et sammensatt lag fra 
Borg, Pors og Urædd. Imidlertid 
trakk disse tre seg fra kampen bl. a. 
på grunn av den forestående serie
start.

------------------------

Brevik 
bylag 4—0.

Fotballkampen mellom Pors og Bre
vik bylag ble spilt på Furulund igår. 
Kampen var imøte-sett med stor in
teresse og hadde da også,sandet 600 
tilskuere. Det var da i første rekke 
mest, for virkelig å se hva ct sam
mensatt lag fra byens to klubber var 
gode for overfor ett av kreUæns bes
te 1. div.lag.

Dessverre! så måtte Brevik spille 
uten Erling Hansen og A1C Samuel- 

svekket nok lagjet en del.
reserver flor høyre

.. men stilte ellers I

Tirsdagens 
;00 tilskuere og 
divisjon. Da er 
yl ad og hnrtc 
oy B.O.I.F. og 

Brevik bylag var jo 
spilt som klubblag 
ved siden av at løperne 
tefcrdlghet og p]an foran 
som gjorde at tapet

En så rask hoyreving 
fikk nlt for lite baller J 

grepene ble som 
fram i senter 
venst

t Imidlertid 
i nJOt •. 

korteste

Fotballtorb 
landslaget 

mot et lag I

ske trenere
\ er 21 av dem 

mellom.. Tr 
med Sv/ltt som

I

■t molboaktig og ikko gjoro ,Iot. Ettor hva 
det bare bagateller som stjr i veien for samling

Start tU en 
ikke så sam-1 

et Pors, og dette 
manglet sky- 

mfil var det 
ble ‘1—0.

;• som Hamnen 
_ ___ ■ å løpe på. An- 
oftest forsøkt presset 

eller på den svakere 
trMide. Begge ytten-ingeno Hadde 

- den feil å lope med ballen 
yomeflagget i stoden for den 

. vei: på skrå mot mal. Nils 
f Roen i senter var den beste i løpen-ek- 
i kpn Han har teknikk, men skuddene 
| rnangIet. Forsvaret spilte for stillestå

ende -Ved kjappere start på ballen 
kunne minst ett av Pors’ mål vært 
avverget. Senterhalf Loberg lå et he- 
stehode foran de øvrige.

Målmannen kan ikke lastes direkte 
for noen av målene. Noen særlig hard 
prøve ble han heller ikke utsatt for. 
men tok det som kunne tas.

Pors byttet inn flere spillere under ( 
kampen. Bl. a. fikk Sven Edin, Thor 1 
Svennungsen og Mathias Thorstensen . 
prøve seg. Om Ahlstrøm fant noen | 
sikker kandidat til ytre hoyreplassen 
på laget er vel tvilsomt. Karl Richter 
blir vel lagets høyrebach, mens R.
Svendsen er bortreist.

Bjørn Reinholdt blir bedre og bedre 
for hver kamp. Skilbred spiller sik
rere på gressbane. For halfrekken gjel
der det samme som vi skrev etter 
kampen mot Fram: adressen manglei- 
for ofte på avleveringene. Både half
rekken og innervinger trekker for sent 
ned under angrep av motstanderen. — 
Lindstad og Skifjeld var best i loper- 
rekken, men selv disse spolerte opp
lagte målsjanser. i

Målene.
Om selve banespillet er lite å si 

Kampen var for mye pre?et av j 
bal er, og når så banen ikke er av d» 
“ Ste °s beste «4 • • • Pors’ første
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Juniors.
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Magnus

Gullik

I Sam

?

11.
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Rjukan A. I. L. jr. 3—1
Danmark

I
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B. 0. I. F. og Start til Porsgrunn.
I dag skal 13. O. 1. F. spille mol 

Urædd b. og Slarl mot Pors b. i 
Porsgrunn.

Ball-
av-

I 

I

y

Enda en gang —
Er ikke dette noe for alle 
våre klubbledere?

Dommerne i 2. runde- 
? c*'. 

kampene.
FIRE GRENLANDSDOMMERÉ 

l AKTIVITET

Pors og 
som 

å

' I. < 
w’ % V

okeperimentbetont på to

Pors har sendt ut julinummeret av 
sin medlemsavis «Porsbladet». Spiss- 
artikkelen er denne gang viet Pors 
plan for krigen om å få et offentlig 
bad i Vestre Porsgrunn, samtidig som 
artikkelen forteller om i 
slags innendørs bad. Forøvrig er bla-

S prove
en pri-

.1
I}

II

og

Fotballforbundet har satt opp fire 
Grenlandsdommere i 2. runde av 
Norgesmesterskapet: Trygve Dahl- 
gren, Urædd, skal dømme Lyn, Os
lo—Raufoss på Ullevål. Olaf Kristof
fersen, Pors, er salt opp i kampen 
Vålerengen—Fremad, Lillehammer, 
i Oslo, mens Alf Goberg skal til 
Krogstadelven for å dømme kampen 
mellom Birkebeineren—Odd, Oslo. 
Dahlgren, Kristoffersen og Goberg 
får samtidig praktisk prøve for for- 
bundsdommergraden .

Peder Aas Gundersrud, B. 0. I. 
F. skal dømme rundekampen Slarl 
—Sif, Stavanger i Kristiansand.

Følgende dommere er oppsatt i 
de kamper hvor Grenlandslag er 
med:
Sandaker—Urædd i Oslo. Dommer:

Nils Kristiansen, Eiker. 
Pors—Borre i Porsgrunn.

Jacobsen, Snøgg.
Borg—Sparla på Borgcstad. Einar 

Osmark, Drafn.
Storm—Lillestrøm i Skien.

Haga jordet, Tønsberg T. 
Odd—Larvik Turn i Skien.

Alsaker Nøsldahl, Drammen B.K. 
Sarpsborg—Gimsøy i Sarpsborg.

Edv. Pedersen, Gjøa.
Runden spilles søndag 11. au

gust. I all er det 64 klubber som står| 
igjen, hvorav 32 skal slåes ut denne 
gang.

gå til arbeidet på Granes bane. Ar 
rangementet var allerede
godt på vei, og det sammensatte 
lag var tatt ut. Nå viser det seg 
imidlertid at de tro Porsgrunnsklub- 
ber ikke kan stille spillere.
Som kjent fikk Grane kretsens til

latelse til å forespørre kretsens A- 
klubber om de kunne stille spillere til 
cn slik kamp. I forespørselen het det 
at dersom vedkommende klubb ikke 
sendte svar, gikk cn u- fra at det var 
i orden for dens vedkommende. Odd. 
Storm og Skiens Ballklubb svarte at 
de ikke kunne stille spillere av for- 1 
skjellige grunner, mens Borg, Pors og 
Urædd ikke svarte og U.K. tok da ut 
et lag blant dem. Nå viser det seg 
imidlertid at de tre klubber aksepter
ter forespørslen under den forutset
ning at alle kretsens klubber skulle av
gi spillere, altså som til uttagning av 
et vanlig kretslag. Når de nå ble ale
ne ville dette selvsagt bety langt stør- 

j re belastning for dem, idet flere spil
lere måtte avgis. For Pors og Borgs 

; vedkommende vil dette få stor betyd-
ning, idet de skal spille innbyrdes 
kretskamp fredag. Da de aksepterte 
forespørselen gikk de ut fra at kam
pen skulle vært spilt tidligere blir det 
også hevdet. Til alt dette kommer at 
klubbene stadig har flere spillere på 
sykelisten. j

< Saken har selvsagt vært grundig 
drøftet innen disse klubbene, og det 
blir gitt uttrykk for atskillig for
bauselse over at Porsgrunnsklubbe- 
ne skulle hjelpe Skiensklubben Gra
ne med å spille inn penger til og 
med på bane i Porsgrunn, mens 
Skiens egne klubber ikke del
tar. Det blir også hevdet at det at 
en klubb får anledning til å tjene 
penger på denne måten kan få store 
konsekvenser ,idet kretsen kan ven
te søknader også fra andre klubber 
som er vanskelig stilt og arbeider 
med sine anlegg.
I mens står Grane der med alt klart 

for arrangementet. Kampen er som en 
vil se avertert i avisene i dag.

•>

Fotballresultater:
A . / SERIEKAMPER:

Sandefjords Ballklubb—Borre I. F. 
12—1. (Sandefjord ledet 6—0 ved 
pause). Borre er Pors* motstan
der i 2. runde.

Skeid—Spartacus 7—0.
Slrong—Gjøa 3—2.
Frigg-—Sandaker 1—0.
Bapid—Selbak 1—1.

ANDRE KAMPER:
Sauda jr.
Skade, Lunde—Jarl/Vårst,

1— 0.
Ni sjar, Brunlanes—Langesund jr.

2— 1.

av
Luxembourg

fra 
jennomføre obliga-, 

torisk legeundersøkelse for alle våre 
lagsspillere. Play.

Lander jords lovende 3. back, 
Thorbjørn Svendsen, har på 

av skade måttet melde forfall til kvel-

en uke spilles altsa 
og for våre Grenlandsklubber 

aeg de 
hatt i !
Larvik 

r 
M 

mot 
- og 

der nede fått 
presse. — 
' var ikke 

mange

Takk og farvel
Urædds Ballklubb

Søndag kveld holdt Urædds 
klubb en tvers igjennom vellykket 
skjedsfest for sin engelske trener Cur- 

tis og sine svenske gjester «Lilla 
StadslageU på Victoria Hotell, Pors
grunn. Det var middag, avskjedstaler 
og etterpå dans. Svenskene reiste fra 
Porsgrunn mandag. Curtis skal alle
rede neste uke spille for sin klubb Ar
senal.

Pors Fotballgruppe.
Spillere og styret i Pors var lørdag 

kveld samlet til en enkel, men hygge
lig aften i SjømannsKjemmet for å si 
adjø til sin trener Helge Ahlstrøm og 
hans fanrlie som søndag reiste tilba
ke til Sverige.

Det ble fra såvel Pors som Ahl- 
strøms side uttrykt håp om gjensyn 
neste år.

Fotballandskampen 
Lnxembourg-Norge 3-2.
Briissel (NTBs korrespondent): 

Luxembourg vant fotballandskampen 
mot Norge med 3—2. Kampen gikk 
på stadion i Luxembourg i går etter
middag. Det var nesten 11,000 tilsku
ere. Etter første, halvtid var stillin
gen 1—0 i Norges favør. Nordmenne
nes spill 'var meget hurtigere enn 
motstandernes, mon disse gjorde al
likevel en strålende innsats.

Norges første mål ble scoret 
i. v. Henry Johansen.
utliknet i det 12. minutt i annen om
gang ved straffespark av i. v. Schu- 
machcr. Det var også ham som la
get det neste mål etter 20 minutters 
spill, mens det tredje ble scoret av 
Pauly etter corner bare to minutter 
seinere. 9 minutter før slutt laget 
y. v. Norges annet mål. ,-A \ z

• Z ’ / .

Et ter det ,vi erfarer cr det avgjort 
at det ikke blir noe av den plan
lagte kamp mellom Grane og ct 
sammensatt lag fra Pors, Borg og 
Urædd. Kampen skulle som kjent 
spilles tirsdag, og inntektene skulle I ifor 5&vel ynSre som eldre porsere. 

. ' Imidlertid inneholder bladet også et 
kommet! stykke med titelcn «Legeundersøkelse» 

som vi — til tross for vi tidligere har 
hatt dette spørsmål fremme — finner 
så aktuelt at vi menei* det har krav 
på en større lesekrets. Porsbladet skri
ver:

Såvidt vi kjenner til er det bare vå
re A-lagsspillerc som har vært til le- 

. geundersøkelse i år.'
Er ikke dette uforsvarlig? Vi har 

sett 1 de siste 2 år flere av våre gut
ter som plutselig har fått ordre om 
apsolutt ro.

Det inntraff forleden et meget be
klagelig dødsfall i forbindelse med et 
terrengløp i Drammensdistriktet. Den 
22 år gamle terrengløper hadde ikke 
vært legeundersøkt. Lite trening had
de han bak seg.

La det bli helt slutt med at vi set
ter opp en mann som ikke har vært Th 
legeundersøkt, og i det minste — legg 
merke til dette — sette opp en mann 
som ikke har trenet tilstrekkelig til A 
holde ut 1^2 times fotball, enten de nå 
er A., B., C.-junior eller guttelag.

Det er helt sikkert at reglene for 
legeundersøkelse av idrettsmenn vil 
bli skjerpet etter hvert som vi kom
mer i fastere former med hele 
idrett sadmlnistrasjonen. Idretts
mannen selv er ofte for likeglad med 
slikt. Han aner intet før han plut
selig får spille- eller startforbud. \ 
Har dere ikke merket noen som 

plutselig viser seg så «trøtte» og ute 
av form? Det første vi da burde ten
ke på er om vedkommende nylig har 
vært hos lege, så klubben vet han er 
frisk.

Norges Idrettsforbund pålegger alle 
stevnearrangører at alle deltakere vi
ser legekort før start.

Er ikke fotballen like hard? Vi be
høver ikke vente på kommando 
Forbundet for å g

Ka^en welloi» Grane 
og Pors-Birg-liræåå 

: i blir del ikte noe av.

. _I

Blir ikke Grénlands 
junior mester med?

Scr av avisen i dag at det skal 
holdes Østlandsmeslerskap (Nor
gesmesterskap) for de respektive 
krelsmestre i juniorklassen og al 1. 
runde skal holdes allerede 1. sep
tember. For Grenlaiids vedkommen
de blir jo mesteren først kåret i 
slutten av september og etler delte 
skulle det vel være ct åpent spørs
mål om noen Grenlandsklubb får 

« 

slippe til i år.
30. juli 1946. ’

i ................................... • — ‘ ———****** ■**

Intcrkretskampen mellom Grenland 
og Vestfolds 3. divisjonslag, som skul
de vært i høgt, er uttsatt til nes
te. år. ■' /' . , > ■

* - - / A . :

Fire Vesfeld-smfere 
på Morges lag mot de 
røgefche trenere.

Debutantene fra Luxembourg 
med igjen.

Det norske lag som skal spille mot 
de engelske trenerne fredag 2. august 
på Bislet er nå uttatt, og har fått føl
gende sammensetning fra mål til 
ytre venstre: Einar Hinker, Drafn, Jo-

I han Saksvik, Ranheim, Egil Jevanord, 
Lyn, Hjalmar Andresen, Sarpsborg,

Svendsen, Sandefjord Ballklubb, 1 
Egil Lærum, Larvik Turn, Gunna- ( 
Thoresen, Larvik Turn, Gunnar Andre
sen, Tønsberg Turn. Per Sigvcd, Stav
anger I.F., Henry Johannessen, Fred
rikstad og Knut Dahlen, Raufoss.

' Breviksldubbene 
tapte i Porsgrunn, i

Et sterkt Urædd B-lag vant tirsdag , 
7—0 over et reservespekket B.O.I.F.- i 
lag på Urædd Stadion. Scorere var T. 
Ellefsen 3, P. Hansen, R. Sørensen, B. 
Stivimoen og F. Uldal 1 mål hver.

På Pors Stadion møttes Pors B og i 
de forskjellige | Start A-lag og Brevlksklubben måtte

• I se seg slått med 3—1. Starts løpere 
det preget av stoff som er leseverdig var svake i avslutningene av angrepe- 

n<? og skuddene for dårlige. I forsvu 
ret likte vi best høyre half.
banens beste var Ame Hansen 
spilte overraskende iherdig til ham 
være. ‘

har etter sine kamper 
mange rosende ord i dansk ■ 
Borgs kamp borte i Kragerø 
bra, men laget spilte der med -- 
reserver, og vi får håpe innsatsen^ i 

, 2. runde blir noe a la kampen i Dram- 
. men siste helg. Forøvrig er det vel 
lettere å måle styrken etter fredagens 
kamp mot Pors.

Snøgg får jo allerede sønda 
seg på gress idet laget spiller 
vatkamp mot Urædd i Porsgrunn.

Ja, nå er det alvor
y» • • •

;. -r / /

med fotballspillenes1
featoriske kamper begynncrg a]Ie^ 
torsdag. Da splller Uræfld

! Xi sXnP0 °S St<>rm °g GImSøy mB'
i Fredag er det Borg 
gestad.

Om godt og vel
2. runde <
er det av interesse å merke 
resultater motstanderen har 
«ferien». Odds motstander
Turn slo Selbak 4-1, mena Sanc,akp

■ som Urædd skal ha, tapte 4-1 fo. 
Nydalen. Borre, som kommer hit

I Pors, har vært på turné I Danmark

Grcnlandsmcstercn får sikkert 
anledning til å være med idet det cr, 
Fotballforbundets mening å forsøke 
j få gjort fortgang med krctsscricne 
slik at mestrene kan bli kåret innen 
1 september. Dette vil nok Teksten 
& Cp. sørge for går i orden. ’

Red.

Pors lag mot Borg fredag.
Bjørn Reinholdt, Kari Richter, Olav 

Skilbred, Ivar Wåge, Sverre Halvor
sen, Erling Olsen, Ragnar Bjåland, 
Leif Lindstad, Tor Berntsen, Thor 
Svennungsen, Karl Skifjeld.

Laget er 
grum., plasser.

dens landskamp», og istedet er uttatt 
I. Sigvaldsen, Brann, som var reser
ve i Finn lands-kampen i Bergen.

Pors b-Start 3—1.
Ved fotballkampen på Pors’ sta

dion i går vant Pors b. 3—1 
Start. Pors ledet 1—0 ved pausen.

Pors’ målscorcrc var: Arne Han
sen (2) og Ivar Kristiansen.

Starts mål ble salt inn med 
kanonskudd av Arne Arvesen.

Best hos Pors var Arne Hansen 
og Walter Richter. — Starts beste 
var målmannen Hans Johansen o" 
senterback Arthur Løberg.

Dommere var Olaf Kristoffersen 
og Trygve Thorslcnsen, Pors — , 
omgang hver. ; .

•--r. - * i
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Thorbjørn Svendsen har meldt seg 
ut av Pors og inn i Tollnes Ballklubb.

* 

SliHingen i
Poengs! i Ilingen 

ler 9. runde 
slutt): 
Storm  
Grane .......
Skiens B. K. ... 
Borg  
Pors  
Crædd .  
Odd  
K. S. K  
Skotfoss  
Gimsøy  
Sundjordet ... 
Tollnes ........

genei alsekretær . 
tilbudt en betydelig

OLAV SKILBRED TRENER 
FOR TOLLNES.

Tollnes Ballklubb skal fra mandag 
av virke som amatørtrener for Toll
nes Ballklubb.

8—32
25 
•20

7 
6
7 
5 
6 
6
5 
3 
2
2 
1 
0

21—12 
12—6 
25—11
21—22 
20—9
10—37
19—25
17—18 
12—34 
5-20

   

^Grenland bør bli representert i
I

juniorenes Østlandsmesterskap
i o

Enforseling av de gjenstående seriekamoer 
vil gjøre deltakelsen mulig.

I. dlmsjon.
i 1. divisjon el- 

cr (målavcrasjen

Asbjørn Halvorsen var tilbudt stil
lingen som generalsekretær i Det in
ternasjonale fotballforbund, men han 
avslo tilbudet.

Englenderne slo 
Norge 1—0. o

17
15
15
13
12
12 I
11

7
5
4
3
0

— Thorbjørn Svendsen, forhenvæ
rende ytre høyre i Pors, har meldt seg 
ut av Pors og inn 1 Tollnæs Ballklubb 
i disse dager. Om han får spille i år 
er vel lite sannsynlig da hans bosted • 
er uforandret.

Asbjørn 
blir i fotballforbundet

/

i 1

‘ ! kclisten
: i stedet. Trygve
j ytre høyre og .
! terløper. Ellers er
i linger som van’!~ 
L -__I - —. ---------

opp
over 

r me-

Den 1. september begynner Øsfla ndsmesterskapet i fotball for juniors, 
og do respektive kretsmestre skal kjempe om titelen. En interessant serie 
for dem som blir med.

Men det spøker for Grenland. Hvis ikke vårt kretsstyre går radikhlt 
til verks for å endre forholdene som de ligger an i øyeblikket, vil vi ikke 
under noen omstendighet bli istand til å få en representant med på moroa

Saken er den at våre juniorlag spiller i 2 avdelinger. Iste avdeling er 
ferdigspilt 23. september, 2nen avdeling den 16. september. Finalen er 
fastsatt til 29. september.

Og den 1. september begynner alt så Østlandsmestorskapet.
Hittil har de fleste spilt 2 kamper og har 4 — fire — kamper igjen. 

I dag noterer vi 3. august, hvilket vil si at det er en hei måned igjen ti! 
ØM. Det skulle synes ganske lettvin: å få arrangert kretsserlen slik at 
samtlige kamper var ferdispilt til den 1. september, også finalen.

Vi vil derfor på juniorenes vegn e henstille til kretsen å sørge for at 
deres kamper blir litt forsert, slik at Grenland kan få sin representant i 
en slik turnering. Det vil .høyne interessen blant våre juniorer og utvil
somt stimulere dem til å yte bedre f otball. Vi tviler nemlig ikke på at vi 
har juniorlag her i kretsen som vil bli å regne med i Østlandsmestorskapet.

rors pa Do 
i svak forestillng.

Tilfeldighetene preget seriekampen 
mellom Pors og Borg på Borgestad. 
Borgs løpersplll 1 denne kampen var 
noe av det svakeste vi har sett i år, 
og vi håper og tror at det blir bedre 
saker neste gang. Med denne rekken 
har Borg absolutt ingenting de skal ha 
sagt overfor Sparta i 2. runde. Det 
var sjelden at noen av dem turde ta 
initiativet til å bygge opp et virkelig 
angrep, holde på ballen til han fikk den 
under kontroll. Det hele virket så hjel
peløst og oppgitt.

Forsvaret derimot spilte mer effek
tivt og sikkert.

Vinghalves Jeisen Gundersen—Svcn- 
kesen slet iherdig og var sitt lags be
ste kort i denne kampen. Svenkesen 
forsvarer utvilsomt plassen i sin nå
værende form. Han var en lei anstøt- 
stein for Lindstad. Isak Andersen vi
ste seg også fra sin beste side med 
sikre tacklinger og gode utspill.

I rekken kom Håkon Johnsen best 
fra det, han har den nødvendige ro 
over spillet. Borg stilte opp uten Øy
stein Andersen, og hans stedfortreder 
Rolf Mathisen, var ganske kontantspil- 
lende.

Einar Andersen gikk indre, men ble 
skadet tidlig i kampen og erstattet 
med Helge Kittilsen som spilte ytre 
høyre. Et meget godt emne som Borg 
allerede nå vil stå seg på å prøve 
framover.

Pors overbeviste ikke på noen må
te. Også her var tilfeldighetene altfor 
fremtredende om enn ikke i samme 
grad som hos motstanderen. Lindstad

Grans leder 1. div. foran 
jevn tetgruppe.
Stillingen pr. i dag

Grane
Storm
Skiens Bk.
Borg
Pors
Odd

i i Urædd
jK.S.K.
Skotfoss
Gimsøy

: Sundjordet
Tollnes

tovervar kampen og
j helt let-

A. F.

målet det første kvarteret 
pen, og fikk sin forstc scoring 
7—8 minutter ved Skifjeld, kontant 
satt inn fra vinkel. Borg har taket på 
spillet resten av omgangen, men ik
ke et skudd blir oppvist.

Også i 2nen omgang begynner Borg 
godt, men etter at junioren Bjåland og 
ytre høyre har satt inn nr. 2, er laget 
ferdig og snart besørger Skifjeld nr. I 
3 på flott skudd og Borg har fått 
dødsstøtet.

3—0 var i overkant av det fortjen
te, men at Pors burde ha seiren, er 
sikkert nok.

Dommeren, Goberg, Storm, var myn
dig, men vi synes han var vel hissig 
på å avbryte spillet ved stadig å blåse 
for tvilsomme utkast.

Borg / .stiller dette lag i seriekampen mot I Fors; Bjorntvedt — Thorvald Olsen, I 
Rolf Mathiesen — Jeisen, Isak Ander- ' 
sen, Einar Andersen — Trygve War- 
holm. Ame Warhblm, Thoralt Johan- ' 
sen, Håkon Johnsen og Konrad Han- ! 
sen. .

kom aldri til med kanonen sin og det 
var svært sjelden han fikk anledning 
til å bygge opp angrepene som han 1 
pleier. Skifjeld var den eneste i rek
ken som var direkte farlig. Han brak
te ikke så sjelden babelsk forvirring 
inn i Borg-forsvaret.

Beste forsvarsspillere, Sverre Hal
vorsen, som laget en av sine beste 
kamper og Olaf Skilbred som brøt man
ge av Borgs angrep. Relnholt i mål 
fikk aldri anledning til å vise hva han 
er god for.

SPILLETS GANG
Pors åpnet godt og presset på Borg- 

målet det første kvarteret av kam-
etter

Seriekampen 
kvtla mellom 
med 3- — 
også denne gang . 
Andersen. Det ble cn 
kamp, men tempoet var 
i uret. leren av lagene fikk 
rnillet cg ballen ble spilt altfor £ luften. Det bb • «prestert» utro

lig mange pasninger til motsp.Der av 
legge lag og det rna leveres atswilhg 

’ bedre ting i 2. runde. Særl.g var an- 
cpsspillct hos begge parter altfor 

vilkårlig og det skorter meget 
overblikket hos løpcrspillerne.

Pors greide riktignok a score 
ganger, men allikevel var helhetsinn
trykket ikke godt. Lindstad som har 
spilt, godt tiliettclcggcnde spill i det 
siste, fikk ikke særlig meget til den- 
regang. En rekke svake skudd var 
vgså tilfellet hos begge lag. 
ladde vel så meget av spillet 
Pors, men hva nytter det når 

i scoringene kommer.
1 Pors 3—0 synes noe stort, men la

get hadde flere direkte målskudd 
Borg. Borgs venstrehalf Einar 
dersen ble skadet over øyet og Rolf 
Svenkesen kom inn i hans sted.

Skifjcll scoret Pors’ Iste mål i det 
1G. minutt i første omgang. I 2. om
gangs 24. minutt øker ytre høyre Rag
nar Bjåland til 2. Minuttet etter sco
rer K. Skifjcll nr. 3. Skuddet gikk 
under Bjørntvedts armer og i mål.

På Pors’ lag kom de tre backene 
godt fra kampen uten at en kan si 
<’et gikk helt bra. Erling Olsen og 
Wåge arbeider iherdig. I løperrekken 
var Skifjeld den farligste, Lindstad 
kom ikke til med noe skudd.

Hos Borg virket ikke Bjørntvedt så 
g^l som i forrige kamp. Ellers kom 
i oi svaret stort sett ganske godt fra 
<et* De tre backene Thorvald Olsen. 
. Andersen og Rolf Mathisen, 
temmet godt opp for motpartens 10- 
P> uekke, men Isak Andersen var 

&rt den heste og kanskje den bes- 
- P*t banen. Einar Gundersen arbei- 
,/“dt’ men spilt bedre før.

I , ®ycnkesen som venstre half er 
, -jl arbeidsjern av de få og fikk utret- 

l e men han vildcppelkk ‘r0Cb Sitt s')i" 1
“etn5eTndorierUn?
filleren Helec KittiT Juni°'" 

viste dog ‘ " P“ ytr° h0y'
4 bJRge på “ cn 8°d mann 

Mennesker r~
g dømte den ikke

Oslo: Det var stillet ganske 
dore forventninger til del sammen
satte norske laget som spillte mol dc 
engelske trenere på Bislet i går.' 
De om lag 25,000 tilskuere fikk se 
mange pene detaljer av engelskmen
nene og likedan hadde det norske 
laget flere gode tilbud, men avslut
ningen var så som så. De engelske 
trenere scorcl etler 11 min. spill ved 
indre venstre, George Curtis, som 
headdel en corner i nettet og med 
denne 1—0-lcdelscn gikk omgangen, 
ul. Delte ble også sluttresultatet. Det 
var tydelig å se al disse britene kun
ne sin folball-ABC, men farten 
manglet som ventet. Dc viste mange 
gode skoleeksempler sa noe hadde 
in å lære av dem. Målmannen Frank1' 
Swifl, venstre half og ytre venstre, 
var silt lags beste spillere.

På det norske lag var de enkel
tes spillcslyrkc temmelig variabel, 
men begge Larviksguilcne Egil Læ- 
runi og Gunnar Thoresen viste god 
form. Likeledes indre høyre, Gunnar 
Andresen. Tønsberg. Den siste var 
litt for lite meed i forsvaret, men 
visle til sine tider al hun er en kom
mende mann i nor§k fotball.

Like før slutt i 2. omgang fikk 
det norske laget tildelt et straffe
spark og det hersket sterk tvil blant 
spillerne om hvem som skulle ta 
del. Til slutt ble straffesparket tatt

l av senterløperen Per Figvcd, men 
målmannen reddet- Imidlertid had
de Swifl gall et steg ul før skuddet 

, gikk og straffesparket ble derfor tatt 
på nytt. Dennegang var det senler- 
backen, Sigvaldscn, som lok delte 
og salte det høyt over.

Kampen som helet ga oss ik- 
l e store løfter for de kommeende 
landskamper, men forhåpentlig vil 
ilel bli bedre etler hvert ul over i 

I

sesongen.
O. A. Carlsen, Lillestrøm, 

dommer.

Halvorsen !I 
• I— ISom kjent ble Fotballforbundets.

Asbjørn Halvorsen 
stilling i et av 

landets største firmaer. Pa Dagbla
dets henvendelse svarer han al han 
vil fortsette i Fotballforbundet. Del 
er ikke leit å bli kvitt eu slik gam
mel kjærlighet som jeg har til fot
ballsporten. Jeg trives best der, sier 
Lan.

lorg 3—0 
på Borgestad igår 

ovennevnte lag endte 
—0-seir for Pors. Borg måtte 

spille uten Øistein 
ganske livlig 

altfor 
ro

^Borg mot Pors på 
Borgestad i kveld. 

Seriekampen på Borgestad i kveld
! mellom Borg og Pors blir sikkert 
usedvanlig hard og jevn. Begge lag I 
eksperimenterer med oppstillingen. ' 
Pors har således satt Karl Richter som i 

| 'høyre back, junioi^pilleren Ragnar] 
i Bjåland som ytre høyre og Thor Sven- | l nungsen indre venstre. I

I Borg har Øystein Andersen på sy-
. Rolf Mathiesen spiller back 

i Warholm skal være 
Thoralf Johansen sen- • 

r de to lags oppstil-

till

.... 15 pts. 21—3 

.... 15 pts. 19—5 
13 pts. 23—12 

........ 13 pts. 12—6 
........ 12 pts. 25—11 
........ H pts. 20—9 
........ 10 pts. 1G—20 

 7 pts. 
.......... 5 pts. 19 
........ 4 pts 15 
.........3 pts. 10—30 
...... 0 pts 5—20
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rnenina
om Grenlandsfotballen og litt til.
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Generalfeilen: i•f

Vi bruker beina mer enn hodet i

I

I

t

for en Det vil være til besto for

å se hvordan helt

■ morsomt for on keeper å I „ " / numm™ wi5C mtciw-
i 2Tus mnn<s hnr>r»o^;n^---- | sert med norsk fotballs utvikling, og

å spille 3—4

I1

-uafS -sjptu g/

ø

X
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Trener Swindin sier sin

l
I

I 
)
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I

ball?
— Planene er

—

cr g 
Her cr

. —. — - — * • w a.

banespørsmålet re grad enn tilfellet < * „ ------
Fotball er forst og fremst en lek mel-

>VZ'» » ' * 
' <

Men nesten like viktig er det at ct 
]ag har gnisten, at de kan sette alt 
inn i on avgjørende kamp og avgjøre 
den til sin fordel. Mange lag som spil
lemessig cr bedre enn motstanderen 
har mattet se seg slått fordi de mang-

løsning.
Personlig håper jeg saken går i or

den, sier Teksten til slutt. Det er jo 
nettopp juniorene som skal bringe 
Grenlands-fotballen oppover igjen. I 
helgen reiser jeg til Oslo for å kon
ferere med fotballforbundet om sa
ken. Det forlyder at Østlands-kretsene

1 • X f i — — •  m    I

I

let denne gnisten, gå-på-humøret.
Jeg vil ikke unnlate å peke på at 

Grcnlamføklubbcno tar for mange 
kamper. Det tar for hardt på spil
lerne og cr til skade for de enkelte 
klubber. 2 kamper f uken må være 
det absolutte maksimum. Vanligvis 
er det fullstendig nok med 1.

Grusbanene må vekk.
— Hva syns De om 

i Grenland?
— Klubbene 
så måte.

I

i for juniorfotballen, håper vi 
løsning.

«Han er før gammel».
Under samtaler vi har hatt med 

flere av de utenlandske trenere som 
har virket her i distriktet, har vi ne
sten hver gang kommet inn på spørs
målet om «en fotballspillere levetids.

Det er jo en kjent sak at klubbene 
her i Grenland i enda større grad enn 
andre steder har hatt mye å studere 
på i den anledning på grunn av at fle- 

■ re av spillerne på klubbenes førstelag 
i før krigen straks ble karakterisert 
I som for gamle. For utenforstående ser 
det ut som det er om å gjøre å få 
et så ungt sa.mmenveiset lag som mu
lig på kortest mulig tid. selv om det 
skal koste sportslige og økonomiske 

' tap de første år. j
Om denne linjen er den riktige eller 

ikke skal vi ikke ta offisielt stand- > 
punkt til, — det kan jo være slik at 
de eldre spillere har lagt opp av egen 1 

: vilje og ikke lenger skjøtter sin tre- • 
I ning, men ... . I

I et hvert fall har eksperter som 
Swindin, Swift og Ahlstrøm gitt ut
trykk for at letteste måten å innspille 
de «ferske» på, er å la en ny mann 
av gangen komme inn på laget og la 
li am først bli passe varm for en atter j 
skifter ut en av de gamle, — og for 1 
gajnmel er ikke en spiller på et klubb
lag for en yngre er desidert bedre, og 
før en sier det må en også ta erfaring 
og rutine i betraktning.

Skulle ikke det siste telle særlig 
mye nå som vi står foran harde runde- 
oppg jør ? .j |

Jeg vil samtidig få gi Norges Fot
ballforbund noen blomster fordi de på 
en så ypperlig måte rehabiliterer 
norsk fotball. De har ved sine forskjel
lige disposisjoner i den .første seson
gen vist at de går inn for å høyne 
nivået fremfor noe annet. Og en skal

•

om kretsens UK? i 
være på 5 medlemmer ' 
17j syn kan gjore segl

> gjor men som sagt, det vil-
___ j medlemmer!

vinteren 
1 reglene 

noenlunde skikket til

! har gitt tilsagn om deltagelse, og at i 
en venter at Grenland også skal bli 
med i serien. ]

•v:

den feile
su snart 
sclig må 
yngste.

Fotball
er intelligensprøve;

Vi skal også huske på at fotball 
spilles med hode, ben og hjerne. Alt
for mange spiller uten å bruke det si
ste. Fotball er i likhet med alt annet 
ballspill et spørsmål om hjerne mot 
en annen manns hjerne.

Gjennom en kamp må spillerne sta
dig tenke på å finne den riktigste po
sisjon, hvor de skal plasere seg for 

' å hjelpe en medspiller i øyeblikket, og 
hva som kan gjøres for å hjelpe laget 
til seier.

— Planene er å spille 3—4 år: 
enda, og så håper jeg å kunne få fort
sette å virke i samme yrke som ad
ministrator. Arsenal har en meget vik
tig sesong i vente, og først i august 
begynner treningen.

Jeg ser framover til mange nye og 
behagelige bekjentskaper med Norge, 
som jeg håper på å kunne besøke of
te. i

Jeg vil herved sende alle mine ven
ner og kjente i distrikteten hjertelig 
takk for det de har gjort for meg un
der mitt opphold i Grenland, spesielt 
da medlemmene i Gimsoy, Grane og' 
Skotfoss T. & I. F

J IVorgcsniesterskapet 
i for juniors.
I Blir Grenlandsmcsteren med?

I Fotballforbundet setter i neste må- 
, ned i gang ct «Norgesmesterskap» for 
juniorkretsmestrene på Østlandet. — 
Som bekjent har det vært visse van
sker mod å få framskutt juniorscrien 
i Grenland, men etter hva kretsfor- 
mannen, Teksten, -opplyser til oss, 
skal en fk. mandag ta standpunkt til 
saken. p

De aller fleste av kretsens lag ct 
villige til å gå med på endringen, og 
etter den store interesse som det er 

vi på en i-

te ville kunne rettes 
ne var nøytrale.

Linjemennene 
De kan — likesom 
ødelegge en kamp ved å ta' 
som de ikke ser, men som de~tar ‘ 
grunn av publikums rop. Klubbene bor 
derfor på klubbaftener om 
undervise medlemmene litt 
slik at de er

: -

1-fotspillerne dommerer.
— Hvilke tekniske feil er de mest 

fremtredende ved Grenlandsfotballen i 
øyeblikket ?

— Der cr mange tekniske feil som 
det cr umulig å få elliminert i lopet 
av en halv sesong. Dessuten gjør man
gelen på baller under treningen seg 
sterkt gjeldende i Norge i øyeblikket. 
Det blir altfor mange spillere om hver 
ball.

Jeg har selt mange lovende spil
lere i Grenland, men altfor mange 
er 1-fotspL’lernc. Og det verste cr 
at de ikke gjør det de selv kan for 
å øve opp begge beina, De som le
der treninga må være observert på 

n og søke å få rettet på det 
som mulig. Særlig påpas- 
cn her være overfor de

Rop’.
Og så denne evindelige feilen at 

spillerne ikke hjelper hverandre med 
å rope. En fotballspiller har tross alt 
ikke øyne i nakken. I mange kamper 
er det eneste ropet en hører, rop på 
dommeren når en blir taklet og ikke 
får frispark. Og så hvis ikke domme
ren blåser av, stopper et av lagene opp 
mens motstanderen får fritt spill mot
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Nivået i Grenland er betraktelig bedret i løpet av forsesongen 1946, 
men den største framgang kan spores hos våre yngste spillere, baby-, gut- 
te- og juniorlagene. Og da det cr disse guttene som cr fremtidens spillere, 
som klubbene skal bygge videre på og støtte seg til, vil klubbene vesentlig 
her ha utbyttet av trenernes virksomhet i årene som kommer. De unge er 
entusiastiske, og eier den konsentrasjonsevne som må til for å bli en god 
spiller. Når en fur den rette undervisning mens cr cr guttunge, får en nier 
tid til å tilegne seg fotballspillets finesser til en skal gjøre- nytte for seg 
på sin plass i klubblaget, uttalte trener George Swindin til Telemark Ar
beiderblads medarbeider i et avskjedsintervju i går.

mens de føler resultatene av den lan
ge hvilepausen. De er inne på den 

rette linjen og skal ta takk og ære.
Forbundet står som et godt forbilde 

for klubbene.
Noen personlige betraktninger 
på fallrepet.

— Hva er Deres personlige planer 
og ønsker for fremtiden? |

— Jeg håper at vi trenere har vært 
istand til å vise at vi har viljen til 
å hjelpe norsk fotball oppover, og vi 
vil i tida , som kommer følge interes-

— ” • 

jeg for min del vil selvfølgelig ha et 
ekstra godt øye til Grenlandsklubbene.

I den frivillige stans under krigen 
tapte dere terreng, men entusiasmen 

snart det blir gum- og viljen er tilstede, og jeg er sikker 
det benyt- på at norsk fotball om kort tid vil 

være på høyde med sitt forkrigsnivå.
Jeg skulle like å komme tilbake ne

ste år for å fullføre det arbeid som 
jeg nå har begynt.

— Og De vil fortsette å spille fot- :

Vi takker Swindin for hva han har 
gjort for Grenlandsfotballen og øn-J 
sker ham lykke og hell på hans vi
dere ferd i fotballverdencn.

Arwil.

røubbegojsmeoi må opphøre 
og dommerne bør være kiubbiøse.

w

G. H. Swindin.
jobben som linjevakt.

— Hva mener De
— Den bør ‘ 

slik at ct bredere ; _ 
gjeldende. De 3 som er der nå, 
nok sitt-beste, :-----
le ikke skade med flere : 
her. Det ville være sundt.

For mye klubb-egoisme.
— Og forholdet klubbene imellom?
— Stort sett må en si det er bra. 

Men ofte ser en også at klubbene er 
altfor egoistiske og ikke ser stort nok 
på tingene. Disse ting er mer frem
tredende i Grenland enn blant engelske 
profflag. Interessen ville bli større 
hvis alle klubbene samarbeidet i stør- 

er i øyeblikket.
_ — — — — —' • — • w •

„anske heldig stillet lom idrettskamerater, og det er derfor 
i sa måte. Her cr mange gressbaner helt naturlig at man viser litt mer 
og de aller fleste klubber har sin egen sportsånd enn enkelte er tilbøyelig til. 
bane. Det er absolutt livsviktig for en Det vil være til beste for Grenland 
klubb å ha sin egen bane, og det er fotballkrets.
påkrevet at alle grusbaner får gress- 
teppe så snart som mulig. Etter pla
nene å dømme ser det jo også ut til 
at banespørsmålet skal bli lykkelig 

lost for samtlige Grenlandsklubbers 
vedkommende. gen vist at de går inn for å høyne

Et lag med grusbane er sterkt han- f*%.«.aXV/K CUIIICU orkcll
dicapped. Spillerne tør ikke sette alt legge merke til at de ikke har vært 
inn av frykt for å bli skadet på gru- redd for å ta landskamper som de selv 
sen, og spillet flyter jo ikke på grus viste ville bringe tap for Norge, enda 
slik som det gjør på gressteppe. mens de føler resultatene av den lan-

Enhver klubb bør sette sin ære i å 
få en gressbane, nlen de bor også påse 
at gresset ikke blir ødelagt av unø
dig slitasje.

Det er latterlig
uvedkommende og andre får sparke 
opp feltet foran målene ved skyting på 
ett mål — utenom treningstidene, for
an og etter kamper osv. Det ødelegger 
jo de deler av banen som det er vik
tigst å holde slette og hvor det er 
mest om å gjore at gresset får gro. 
Det er ikke ------
kaste seg i grus mens banespillerne 
får boltre seg i gress ute på banen.

— Er gummisko å foretrekke under 
trening?

— Ubetinget. Såf.__ 1
misko nok på markedet bør 
tes under treningen.

Hans ;yn på de, mer 
administrative ting.

— Har De noe å bemerke angående 
dommerne i Grenland?

— Det er tydelig at de har manglet 
trening de som spillerne på grunn av 
idrettsstreiken. Men jeg forundrer meg 
ofte over deres fortolkning av de in
ternasjonale fotballrcgler.

Dommerne burde være nøytrale og 
ikke tilhore noen bestemt klubb. Jeg 
har ofte lagt merke til at forholdet 
mellom de enkelte klubber gjenspeiler 
seg i enkelte dommeravgjørclser. Of- 

- te er det tydelig å se at en dommer 
9 har tatt avstand fra ct av lagene før 
B !ian banen. Men som sagt, det-

J på hvis dommer

er ct kapitel for seg. 
dommerne — ofte 

-- avgjørelser 
på 

» ■ —

■ ■ ■

■■ ■ ;
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Vinneren blir med i Østlandsmesterskapet.
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Nå skal det arbeides 
iherdig med saken.

for samarbeldjrå- 
om scnlralan-

. møte fredag
: besluttet at Arbelds- 

ikal foreta en befaring sam- 
med idrettskretsens 
forslag til

ur bie det vcdtall å hen- 
divisjonskampen 
og

Krømureu i Skienstjorden går 
ior seniraUdrettsanlegj.

Norgesmesterskapet 
for juniors.

Grenlandsmesteren deltar.

Krelsformannen II. Teksten opp
lyser at Fotballforbundet har utsatt 
starten i Østlandsniesterskapel (Nor- 
gesmeserskapel) for juniors fra 1—9 
til 15—9. Det er na satt opp ny ter
minliste for juniorserien i Grenland 
med finale 8. september. Dermed er 
det avgjort at Gienlandsmesteren 
kommer til A delta i mesterskapet.

t har vært ad- 
enn stillingen i serien vi- 
fletse enige om her bor- 

har det sett ut som 
måte skal ha

Mf-*

imi

Slo Sidens B. K. 1—0.

Ved 1. reservelagskampen 
Vestsiden i går vant Pors 1—0 over 
Skiens Ballklubb. Sven Edin scoret 
kampens eneste mål.

Det var Pors 5. scir på rad i den
ne serie og laget leder overlegent 
med 10 pls. Pors.b. er ubeseiret hit
til i år og utsiktene for mesterska
pet i denne klasse bør være meget 
gode. W. Bichter var bestemann hos 
Pors i går.

Som en ser er Olav Gulliksen kom
met inn i senter, Johannes Pettersen 
spiller ytre venstre i stedet for Rolf 

er stor sannsynlighet | Lunde.
Borg: Leif Bjømtvedt, Thorvald Ol

sen, Øistein Andersen, Einar Ander
sen, Isak Andersen, Rolf Svenkesen,,

- , Einar Gundersen,.
Thoralf Johansen, Ame Warholm og |

3Sl*V *' < ! * / ■'* *“ 1/

Grenland fotballkrets.
I styremøte i Grenland fotball

krets i går ble del besluttet å gå 
skarpere til verks hvis ikke klubbe
ne svarte på henvendelser fra krels- 
slyret innen den fasllalle frist.

Krelsformannen ,11. Teksten, skal 
delta på Fotballforbundets for- 
mannsmøle lørdag 12—10 i forbin
delse med finalen i Norgesmester
skapet i Oslo 13. oktober. 

— *

p på Vestsiden 
ennevnte lag i.

de to poeng 
hadde det beste taket på kampen 

svært få
Pors

5 seire

lian! 2. rande tur
I Neppe mer enn to klubber som går videre.

Sondag går altså 2. runde i Nor-1 Mathias Thorstensen. 
gesmesterskapet 1 fotball. Hvor man-(Tor Berntsen, 
ge av Grcnlands seks gjenværende lag I Karl Sklfjcld.
vil overleve morgendagens oppgjør? I Som er ser er laget som mot Borg 
VI tipper at det ikke blir svært man-1 med unntak av at Mathias Thorsten- 

bare ett lag som | sen spiller ytre hoyre i steden for Rag
nar Bjåland.

Borre som spilte mot Tønsberg Turn 
nylig klarte 1—1 mot dette lag inntil

• av kampen.
Storm: Tore Simonsen, Nils Olsen, 

J.J Andresen, Yngvar og Hans
Olsen, Petter Svennungsen, K. Even
sen, Reinholt Johansen, Olaf Gullik- 

) sen/Erling Lunde og Johannes Pet-

f Østfold mot Grenland

i serien pr. i dag: i
: Antall kamp.

10
9
9
9
9

10 
9

10
9
9

10 
9

Etler hva vi erfarer, er 
kommet melding til en rekke idretts
foreninger om at lagene må delvis 
omorganiseres. For å ta et nærlig
gende eksempel, så har både Pors og 
Urædd cn hovedforening med en rek
ke underavdelinger for de forskjelli
ge sportsgrener. Disse underavdelin
ger eller grupper har sine egne regn
skaper og sine egne medlemsforteg
nelser.

Heretter blir i folge beskjed fra 
Norges Idrettsforbund ordningen den 
at Pers og Urædd bare skal ha ett 
eneste regnskap for hele foreningen.

Leif Lindstad, 
Thor Svennungsen og,

Terminliste for juniors 
(høstsesongen)'.

1. avdeling:
12/8: Gimsøy—Skiens Ballkl., Trygve | 

Dahlgren. Odd—Skotfoss, Nila A. 
Nilsen. Storm—Gjerpen, John Jo
hansen.

19/8: Skiens Ballkl.—Skotfoss, Thor 
Løberg.' Gimsøy—Storm, Ola.f Kri
stoffersen. Odd—Grane, Alf Go- 
berg.

26/8: Gjerpen—Odd, Arthur. M. An
dersen. Skotfoss—Grane, T. Sundt! 
Larsen. Storm—Skiens Bk., Jac. ! 
Baugerød.

2/9: Grane—Gjerpen, John Johansen. 
Odd—Storm, Th. Sundt Larsen. 
Skotfoss—Gimsøy, Erling Lunde.

2. avdeling:
12/8: Pors—SIF., Øivind Vinje. Urædd 
—LIF., Arthur M. Andersen. BOIF—

Borg, Olaf Kristoffersen.
19/8: Borg—SIF., John Johansen.

LIF—Pors (omkamp) Øivind Vin
je. (Pors bane).

22/8: BOIF—Pors, Finn Bjerkøen.
25/8: Tollnes—Borg, Henry Hansen.

LIF—SIF, Øivind Vinje.
26/8: Urædd—Pors, Alf Goberg. . . | 
28/8: LIF—Tollnes, P. Aas Gunders- 

rud.
2/9: SIF—Tollnes, P. Aas Gunders- 

rud. BOIF—Urædd, Arthur M. An
dersen. Borg—LIF, Håkon Hå- 
konsen.

8/9: Finale: Vinner 1, avd.—Vinner 
2. avd.

NB. Tidligere utsendte terminlister for 
junior bortfaller hermed. Kampene er 
framskutt av hensyn til serievinnerens 
deltakelse i Østlandsmesterskapet for 

i juniors.

BK. B l—O.
. fredag mel- 

resulterte i at
. Ballklubben

, men j

i Porsgrunn.
I Grenland fotballkrets styre

møte i går ble det vedtatt å hen
legge 1. divisjonskampen mellom 
Vestfold og Grenland til Urædds 
.stadion søndag G. oktober.

-------------------- j-, - —.»Bv«> '•'b 

det er for optimistisk å tro at det
nev-1 Konrad Hansen.

Trygve Warholm er altså reserve 
denne gang. Hvorvidt det var klokt 
å sette ham ut vil vel vise seg søn
dag.

Odd: Ewald Kihle, Kjell Bering, 
Kjell Johansen, Harald Århus, Bjørn 
Eriksen, Rolf Holmberg. Odd Johan
nessen, Olav Egeland, Rolf Rasmus
sen. Birger Eriksen og Frank Åsheim.

Vi er redd loperrekken blir temme-

-. Arthur Nilsen, vinghalf, har 
vært støttespilleren i flere kamper i 

det siste.
Stillingen

Arbeidsutvalget 
det behandlet planene 
legg for idrett i sitt 
kveld. Det ble L„ 
utvalget sl------men med Idrettskretsens styre når 
deres forslag ti] anlegg foreligger.

En var enig om at de midler som 
deles ut fortrinsvis bør betraktes som 
avsetninger til sentralanlegg eller 
forøvrig bare ledes ut til høyst nød
vendige treningsbaner. Idrettskret
sens styre var 1 prinsippet enig 1 
dette. I

Ordfører Landfall som gir oss dis-1 
se opplysninger uttalte sin overbevis-1 
nlng om at den aktive Idrettsungdom. I 
men er enig 1 planene om et sentral-1 
anlegg. Men det er mulig at ungdom
men kanskje tviler på at det blir noe 
av saken. Det er imidlertid ingen tvill 
om at det vil bli arbeidet kraftig med| 
dette framover, slutter Landfall. 1

Bare ett regnskap for foreningene.
det nå Gruppenes inntekter og utgifter skal 

fores direkte i hovedforeningens 
regnskap. Videre kan en bare stå 
som medlem av selve hovedforenin
gen og ikke av de enkelte grupper. 
Derved kommer man fram til reelle 
medlemstall for hver forening.

Hvert idrettslag skal ha et styre 
på 5 mann og hertil kommer oppman
nen for hver sportsgren som drives. 
For å ta seg av de enkelte sportsgre
ner kan det nedsettes egne styrer el
ler komiteer, mens hovedstyret tar 
seg av det økonomiske ved ethvert 
arrangement.

lags ve 
meget om 
vært deres.

Spesielt må nevnes Gimsø^s som 
hai veldig utur når det gjelder serie

kamper. Lagets kamper 

skillig bedre 
ser, det er de 
te, mange ganger 
om de ikke på noen

Seriekampene er i full gang igjen poeng 
etter ferien, og de hittil spilte kamper 
etter pausen har alle styrket stillingen 
for de klubber så best an etter for
sesongen, så nær som Borg da, som 

måtte avgi poeng til Pors.
Gimsoy, Klosterskogen, 

Sundjordct og Tolnes tapte sine 
seriekamper og ble ytterligere 
ket i tabellen, men for flere av disse 

dkommende har det ikke vært
& gjore før seiren hadde

jPors b-lag f remdeles 
I ubeseiret.

Idrettsforeningene må 
delvis omorganiseres.

Grane 
Storm 
Skiens 
Bor" 
Pors 
Odd 
Urædd 
Klosterskogen 

, Skotfoss 
I Gimsøy 
Sundjordct 
Tolnes
PORS B—SKIENS

I Seriekamp 
lom ove

I Pors knep

virkelige målsjanser, 
leder i 1. reservr' 
etter 5 kamp

runde 1 Nor
- Hvor man- 

gjenværende lag
- 1 0PPgjør?

-r- , . bllr svært man-
g . -aktisk har vi bare ett lag som 
stiller som stor favoritt, nemlig Pora 
som moter Borre, storm har ogal 
Xcn7rfo;sS.kunræTogkLtå 7/Rlartc 1~1 mot 
"ot" he h lc/ °mtrent ”ke SjanSW “
mot henholdavla Sandaker og Sparta, Harald 
men disse sjansene tror vi ikke ei 
store. Odd laget en svak innsats i sin 
forrige kamp, og må utvilsomt pre
stere langt andre saker hvis laget ] tersen, 
skal ha noen sjanser mot Larvik Turn. 
Vi tror også at laget kan spille be- 
dre, men hvor mye skal det til? — 
Vi tror nok det < 
for at Odd også denne gang må se 
seg satt utenfor av en Larviksklubb. 
Gimsoy har fått den verste motstan
der av samtlige Grenlandsklubber, og | Håkon Johnsem 
— ww av*. vj/vui uouiøn a. viv cti

kan lages noen sensasjon her. Vi 
ner i denne forbindelse at meldingen 
om at Jakken Johansen er gått inn i 
Lyn er noe forhastet. Ennå har ikke 
Sarpsborg Fotballklubb fått noen ut
melding, og han stiller opp i kampen 
søndag.

Etter dette skulle vi altså ha me
get god sjanser for å få to klubber til 
tredje runde, og kanskje tor vi håpe 
at Urædd eller Borg blir den tredje. 
Flere må vl ikke regne med, men det lig svak. Ivar Haraldsen er framleis 
er jo tillatt å håpe. skadet, og Per Jakobsen har ikke

Grenlandslagene har folgende opp- spilletillatelse i rundekamp. t 
stilling i rundekampene: Gimsøys lag: Rolf Johnsen, Ame

Urædds lag mot Sandaker på Jor- Broby, Bjørn Bjørnsen, Otto Johan- 
dal: Rolf Ahlbom, Kåre Sørlie, Rolf sen, Hans- Hansen, Andreas Moen, 

Hilmar Siljan, William Nil- Hans Haugen, Walter Andersson. Ar
sen, Fred. Lundbcrg, Ivar Olsen, Finn thur Nilsen, Kristian Johansen, og Ole 
Arvesen, Finn Uldahl. Even Hansen. Thomassen.
og Per Odberg. <Teksten> er altså kommet i mål.

Pors lag mot Borre: Bjørn Rein- Både Kjeldsen og Åge Knutsen er ska-1 
holt, Karl Richter, Olav Skilbred. Ivar det, den sistnevnte visstnok så alvor-1 
Wåge, Sverre Halvorsen. Erling Olsen, lig at han ikke kan spille mer i år.

mot Tønsberg Turn
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Trygve Dahigren, Urædd og Olav 
Kristoffersen, Pors, avla i går prak
tisk prøve for forbundsdommergra- 
den i fotball i kampene Lyn—Rau
foss og Vålerengen—Fremad i Oslo. 
Kritikken i Oslo-avisene er noe blan
det.

Selv
så

Pors’ 
og 

Ellers 
nevner

.. U
y •

og Djerv 
været, 

august. Da 
mens Pors 

Runden 
imorgen.

blir
Thv.

I
Ellers må Storm ansees som sik

ker vinner over Lillestrøm i Skien, 
mens Odd og Gimsøy nok må gi tapt 
overfor Larvik Turn og Sarpsborg? 
F. K.

-5'Z A

Norgesmesterskapet

Pors, Urædd og Storm 
i G ■■ ■

r

.i

gjelder 
avstand

3—0 over Tøns- 
var meget godt
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i grunnen 
j stor- 

en Kjels- 
Vard, 
Ber- 
opp-
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resultatene tale for 
’ j klubb
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iI Pllli . i

god, 
ham . 
sen var < 
det fremdeles 
Forsvarsspillet 
må nok spilles 
tant. Selv Olav 
av Borres raske 
ganger. Sverre Halvorse"

, men han slipper
syne og er for 

.j flere go- 
en var 

kampen.
finne habi-

j Morgenposten (Bjarne H. Bech): 
Dommeren 0. Kristoffersen, Pors, 
hadde forbundsprøve. Han var i del

i store og hele bra, men hell god blir 
han ikke før han ser bedre opp med 
ulovlig armbruk som er noe av del 
som mest strider mot spillets ånd.

' Morgenblader. Dommeren Krislof- 
1 fersen var svak.
t Arbeiderbladet: Dommeren Olaf 
^jj^otfersen, Pors, fløylel godt. ’

e så stort for Lar- 
nok ingen ventet.

w «mm» «ta». —

til 3. runde

omgangs 5. min. ble stil- | allikevel langt fra 
■ idet Thor Berntsen

Larvik Turn slo Odd 9—0. — Borg tapte 5—I for S 
og Gimsøy 5—0 for Sarpsborg 

Lyn, Oslo—Raufoss 3—0. 
Vålerengen—Fremad 8—1. 
Sandaker—Urædd 1—3. 
Nydalen—Kvikk, Halden 1—0. 
Kjelsås—Drafn 3—0. 
Reidulf—Moss 2—3. 
Skarnes—Fredrikstad 1—2. 
Kapp—Skeid 0—9. 
Lyn, Gjøvik—Selbak 1—2. 
Birkebeineren—Odd, Oslo G—0. 
Mjøndalen—Hamarkamr. 2—1. 
Tønsberg Turn—Snøgg 0—3. 
Sandefjord—Vikersund 4—1. 
Jevnaker—Strømsgodset 3—2. 
Pors—Borre 4—1. 
Borg—Sparta, Sarpsborg 1—5. 
Storm—Lillestrøm 1—0 (2 timer). 
Odd—Larvik Turn 0—9.

skjedne Pors-innsats må sees i lys av 
at spillerne følte seg for sikre på sei
ren på forhånd?

Borre gav oss et nytt bevis på at 
Vestfolds 1. divisjonslag ikke er så 
slagkraftige som før. Det er litt ufor-1 
•ståelig at Borre har klart å slå utj 
Grane i Skien. Laget leverte en ener
gisk innsats og det hadde også en delj 
gode tilløp. Beste mann var uten tvil 
den ualminnelig raske ytre høyre Thor 
Thorstensen (sønn av den gamle Ørn- 
spiller Jønna Thorstensen). Det erj 
stoff i ham til å bli en riktig godl 
vingløper. Centerløperen Jan Folke] 
Hansen og centerbacken Dagfinn Lun 1; 
de var de som kom nærmest. Mål- _ 

var svært slipphendt.
Magnus Jacobsen, Snøgg, hadde en 

forholdsvis grei oppgave, men han var 
god. I

gg, er kam-
v

Borres’ indre 
tomme bur. Etter 32 
Skifjeld for Pors.

I annen < 
lingen 3—1, ideu mur nernusen sco- : 
ret. Han øket så til 4—1 4 min. før 

~ ' j omgang fle-
som ble resultat-

Thor Berntsen scoret 3 mål.
Rundekampen på Pors stadion igår 

mellom Pors og Borre hadde samlet 
vel 2000 tilskuere. Det blåste en kraf
tig sydvestlig vind som Pors hadde 
mot seg i første omgang. Kampen fikk 
cn sensasjonell åpning idet et langt og 
høyt innlegg fra Borres høyre half 
Roll Larsen gikk over Bjørn Reinholt 
og inn i Pors-buret. Dette skuddet feil- 
regnet Reinholt totalt. 2 min. senere 
utliknet Thor Berntsen for Pors. Bor
re var nær ved å få ledelsen like et
ter idet Reinholt var ute i feltet, men

venstre skjøt over det I mannen 
min. scoret Karl

Foran 2. runde.
PORS OG BORGS RUNDEDAG
Morgendagens 2. runde i Norges- 

' mesterskapet imøtesees med used
vanlig slor interesse. I all er det 32 

[ kamper .som skal avvikles.

PORS RUNDELAG
Til kampen mot Skiens-Granos 

beseirer Borre i Porsgrunn i morgen 
har Pors endret litt på oppstillin
gen. Laget blir fra mål og høyre: 
Bjørn Reinholdt, Karl Richter, Olav 

'Skiibred, Ivar Wågé, Sv. Halvorsen, 
j E. Olsen, Mathias Thorstensen, Lind- 
' stad, Th. Berntsen, Th. Svenungsen 
og K. Skifjeld.

Pors som er klar favoritt hos al
le eksperter, er utvilsomt del Gren- 
landslag som er sikrest på å slippe 
gjennom til 3. runde.

Magnus Jacobsen, Snø 
■ pens dommer,

BORG MOT SPARTA

Borgs Ballklubb slår foran en 
usedvanlig vanskelig oppgave denne 
gang, idet lagets motstander Sparta, 
Sarpsborg, ligger som nr. 3 i Øst- 
fold-sericn etter Fredrikstad 
Sarpsborg F. K. Ekspertene holder i 
på Østfoldseir på Borgcstad søndag.1 
Borg-spilleriie har imidlertid be-i 
stemt seg for å la Sarpsborg få slite 
hardt for seiren. Sparlas løperrekke, 
som er meget skuddsterk, 
del å holde mest mulig på 
fra Borg-burel.

Borg stiller opp med sitt sterke
ste forsvar denne gang. Laget 
fra mål og høyre: Bjørnlvedl, 
Olsen, Øistein Andersen, Einar An
dersen, Isak Andersen, R. Svenkc- 
sen, H. Johnsen, Jeisen Gundersen, 
Thoralf Johansen, Arnc Warholm 
og K. Hansen.

Einar Osmark, Drafn, er dommer.

UR/EDD TIL OSLO

Arbeiderbladets Kåre Lie holder 
på Urædd-seir mol Sandaker. Ellers 
lipper ekspertene Oslo-seir i denne 
kamp. Spiller Urædd for full speed 
hell lil dommerens fløyte går for 
slutt, bør det allikevel være utsikter 
lil seir for Urædd i morgen selv om 
kampen holdes på grusbane. Urædds 
forsvar må ikke slippe Sandakers 
gode indreløpere Ragnar Larsen og 

| Roald Pedersen av syne/

Bors-Bom 4-1
2000 tilskuere var tilstede da Pors'1 

stiket opp mot Granes beseirere på! 

Fors Stadion.
Borre åpnet overraskende med sco- 

flng etter 2 minutters spill. Minuttet 
etter kvitterte imidlertid Pors ved 
Tor Berntsen. Midt i omgangen net-j 
tet Karl Skifjeld og med 2—1 til Pors 

gikk dermed omgangen ut.
I 2. omgang scoret Tor Berntsen to 

ganger og dermed ble det. Seiren varl 

fortjent til tross for at Borre stadig) 

hadde farlige till6p.
Karl Skifjeld var utvilsomt 

beste spiller. Han er i storform 
spiller med stor hurtighet, 
fiemhever vi Erling Olsen og 
at laget var jevnt forøvrig.

Magnus Jacobsen fra Snogg 

god dommer.

slatt. Pors hadde i denne 
re kjempesjangser 
løse.

Det var f 
må nok spille : 
de. Det ble riktignok skutt 
flere helt upplagte målsjangser ble. 
misbrukt. Særlig var dette tilfelle ; 
tjjsxv otnguilg. Llnd&tud var altfor treg 
denegang. Karl Skifjeld var rask og 

men det spilles altfor lite på 
Sidehalfene Wåge og Erling 01- 

energiske, men oppleggene er 
j atskillig å utsett på. 

var mindre bra. Det 
mere resolutt og kon- 
Skilbred ble forbigått 
ytre høyre atskillige 
'____m var en bra

stopper, men han slipper centerløpe- 
ren litt for mye av r” 
stillestående. Reinholt hadde 
de redninger, men plassering 
ikke bra i begynnelsen, av 
Pors har vanskelig for å 
le folk som høyre back og ytre høyre, 
Karl Richter qg Mathias Thorstensen 
som spilte der igår, overbeviste ikke.

1 gårsdagens forholdsvis bc-

Norgcsmcsterskapets 2. ordinære 
runde bød på forbausende få overra
skelser. For å ta de lokale kamper 
iyrst så klarte 3 av Grenlands G del
tagere å sikre seg retten til å fort
sette sammen med 29 andre lag i 
mesterskapet.

Pors vant lett over Borre i en for
holdsvis tam kamp. Seiren var helt i 
erden og det var aldri noen tvil om 
hvem som var best av disse. Pors må 
nok levere langt bedre og mere ef
fektivt spill hvis klubben har tatt mål 
av seg til 4. rundekamp i Porsgrunn.

Urædd klarte som vi ventet og hå
pet å sette Sandaker utenfor på Jor- 
dal-grusen i Oslo, trass i at Oslo-eks- 
pertene med «Sportsmanden» i spissen 
hadde dømt dem til nederlag, 
om lagsspillet kanskje ikke var 
særs godt, så var i ethvert fall spil
lernes seiersvilje og glød så sterk at 
Skiens Ballklubbs beseirer — Sand
aker — dennegang måtte gi tapt på 
hjemmebane. La oss få like energisk 
spill ved 3. rundekampen i Porsgrunn 
cm 14 dager.

Såvel Pors som Urædd deltok 
runde både i 1937 og 1938.

Sparta, Sarpsborg, ble som fryktet 
for sterk for Borg. Når resulatet ble 
så stort skyldes det for en del svakt 
forsvarsspill i siste omgang. Østfolds 
løperrekke fikk da lettere vist sine 
ferdigheter.

Storms seier over Alf Martinsens 
lag — Lillestrøm Sportsklubb — var 
i knappeste laget. Seiersmålet kom 
først 10 sekunder før slutt i en 2-ti- 
mers batalje. Særlig leverte Storms 
unge målmann Tore Simonsen en ut
merket innsats. Han er utvilsomt en 
kommende landslagsspiller.

Gimsøy tapte som ventet for Sarps
borg, mens Larvik Turn noterte seg 
sammen med Skeid for runderekord 
med^hele 9—0.

At Odd skulde tap 
viksklubben hadde ...o_ ,vllvcu. 
Gunnar Thoresens lag imponerte stort 
igår/ Selv scoret Thoresen 6 av de 9 
mål.

At Snøgg vant hele 
berg Turn i Tønsberg 
levert. •

Av overraskelser var det i o_ 
ytterst få dennegang. Rundens 
sensasjon sørget Akersklubb 
ås for ved å slå Drafn 3—0. 
JTaugesunds, seir over Årstad, 
gen, var heller ikke helt etter 
skriften.

Lisleby, Mjøndalen . “
vant forbausende knappe seire denne" 
gang.

Forøvrig lar. vi : 
seg selv (førstnevnte 
hjemmekamp):

Sarpsborg—-Gimsøy 5—0. 
Lisleby—Varg 2__1.
Rapid—B 14 1—Q.

ingen god kamp og Pors 
* i mere effektivt i 3. run- 

j en del, men 
opplagte målsjangser

_• var dette tilfelle ;

Start—Sif;, Stavanger 0—3.
Viking—Flekkefjord G—0.
Vard—Årstad 2—1.
Aalgård—Brann 2—1.
Ålesund—Falken, Høyanger 2—1 
Kristiansund—Rollon 3—0.
Freidig—Sverre 5—0.
Rosenborg—Ranheim 2—4.
Nesset—Lyn, Trondheim 1—0.
Verdal—Kvikk, Trondheim 0—0 (2 

timer.
Kampene Brann—Ålgård 

—Moss ble utsatt på grunn av
3. runde skal spilles 25. 

ir Urædd hjemmekamp, 
cp; Storm spiller på utebane, 
blir formodentlig oppsatt i~

Pors — Borre 4—1.

Fotballdommei e. ( 
T. Dahigren og 0. Kri 

stoff er sen i Oslo. ■



i at Skifjeld
tilfel-

scoret Thor Berntsen

Grane—Borg

I

Pors-Odd 0

en prove i kam-
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« dømte.
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16 m. 
scorer

sen ved Berntsens scoring i 
gang var hårreisende.

Olsen inn 
corner fra

iden.
>ors’ 4. mål

i
I

J
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Nye forbundsdommere?
Olaf Kristoffersen, Pors, førte en 

kultivert fløyte i rundekampen Vå
lerengen Fremad i Oslo. Det gjaldt1 
forbundsdomergraden og den er sik
ker nok, skriver Sportsmanden.

L. 1—0 i en 
_ mandag.

L- * —

er.

Q 
O"

dekampen Lyn—Raufoss på Ullevål, 
ble del noen gale offside-avgjørelser. 
Det ene målet til Osncs f. eks. smak
te av offside. Han kan ikke komme 
høyere opp enn Tf.

Lindstad. Berntsen

-J Jacobsen, Snøgg > 
tatt svært svak i sine

Hvorvidt Kristoffersen og Dahl
grcn skal slippe gjennom nåløyet og 
bli forbundsdommere er det jo dom- 
inerkomiteens sak å avgjøre. Oslo
avisenes referenter har jo høyst for
skjellig mening om de lo Porsgrunns- 
dommeres virke søndag.

Etter hva vi har latt oss fortelle 
hadde Kristoffersen en forholdsvis 
Iclldømt kamp, mens Dahlgrcn had
de cn vanskeligere oppgave på Ulle
vål. Det er mulig at hegge får cn 
ny prøvekamp før avgjørelsen tref
fes av Fotballforbundets dommerko- 
milc.

gserik kamp
I

I

Svendsen 
eneste mål.

0. Vinje, Borg,
*

spill, 
ila '
t og 
ittet 
tngeme p 
nldle:‘!J ' 
er senere, 
r stikkball fra 
tr på grunn ■" 
rakelig på 
re. har særlig 
iall som Re!

gang > 
bar

Pors eller Storm til 
Notodden i 3. runde?

Magnus Jacobsen, Snøgg, som 
dømte rundekampen Pors—Borre 
søndag, tipper i Teledølen at Storm, 
Pors oller Mjøndalen blir Snøggs 
motstander på Notodden i 3. runde. 
Snøgg vinner 3. rundekampen legger 
han til.

Noloddlaget må unnvære Børre 
Stenstad i 3. runde fordi han skal 
reise til Sverige.

*
-------------------------------------------- ------- .

i Pors lag mot Odd.
1 Bjørn .Reinholdt/ Ragnar Svendsen, 
i Olav Skilbred. Ivar Waage/ Sv. Hal
vorsen, Erling Olsen, Mathias Thor
stensen, Leif Lindstad, Thor Berntsen, 
Thor Svennungsen og Karl Skifjeld.

Laget er som mot Borre unntatt 
høyre back.

Det er mulig Skilbred cg Lindstad 
ikke’ kan stille opp på grunn av ska
de, — men det er nå de poengene da.

Pors-
sterk sol og vind imot i første I 

1% kunne det virkelig spøkt for 
f ^ndag. Særlig etter at Borre] 
i■ cftt første ni&l o-lt etter 7 niinut-1

En høy ball som høyre 
inn mot mål feilregnet Rein- 
ballen gikk rett over ham inn ! 
under-stor jubel fra Borre- 
„„ på tribunen.rtid kvitterer Pors et par mi- 

Thor Berntsen scorer
‘ . Lindstad. Spillet fo- 
av den sterke vind ho- 

Pors banehalvdel og 
en farlig sjangse på 

inholdt rykker ut etter.
ne gang hjalp imidlertid vinden 
i og bar ballen såvidt utenfor

igen. det 32. min. får Pors sitt 2. mål 
jr en pen kombinasojn 
dstad og Sklfjeld somToen minutter senere har Borre en 
igse idet en høy ball feilregnes av 
nholdt, men centerfonvard forføl-
ikke ballen.Jt godt skudd fra Skifjeld i om- hurtigere. Kan 

igens siste minutter redder Borres slst rekIcens beste, men 
•per med god plasering. ganger farlige egoistiske
Hnden løyet etter hvert i 2. omgang Borres lag bestod 
det ble lettere å beregne ballen. sympatiske karer. 
Jtter et par ■"'"•""«'•«nniftt var

: Pors en brodering innenfor 
a resulterer i at Skifjeld 
rs’ 3. mål.
Jorres spill blir mer og mer—’— „

; Ved cn !

i går vant ct kombinert B 
fra Pors 1—0 over Eidi 
Ragnar Svendsen scoret kampens

♦ I
I —— 

i • * ». •

PorsB-C — Eidanger
1—0.

fotballkamp pii Vestsiden 
J Og C-Iag 
mger I. L.

Fotballresultater.
Pors B.C.—Eidanger I. 7 

privatkamp på Pors Stadion

Nye seriekamper.
Førslk. onsdag skal Pors og Odd 

I møtes i Porsgrunn og 
! i Skien i 1. divisjon.

Torsdag 15. skal Urædd ha kamp 
mol Skicns Ballklubb i Porsgrunn, 
mens Gimsøy og Skotfoss møtes i 

■ Skien. ‘

Olav Skilbred var 
vanlig på backplas- 

spilte litt for dristig. I for-
L... ’ “i Erling Ol

sen nettopp for hans kamphumør.I løperrekken var Lindstad igjen ' 
under .pari. Bravo for Thor Sven
nungsen som virkelig begynner å 

’-----", Han er ikke
å kjenne igjen fra i vår.

Mathias Thorstensen, Pors’ beste yt
re høyre i år var tross alt uheldig for
an mål. Tor Berntsen må bli adskil- 

Karl Skifjeld var som 
viste et par 

: tendenser, 
av kraftige,

Pors — Odd 3—0. ,
Seriekampen på Pors stadion i[ 

går ble ikke særlig god. Pors spilte 
seg i 1. omgang gang på gang gjen
nom Odds orsvar, men var uheldige 
med skuddene som for del meste 
strøk stolpene på utsiden, mens Odd 
bare hadde et godt skudd ved Ras
mussen. Det gikk like utenfor.

Pors får sitt første mål i del 16. 
minutt ved Thor Berntsen, eller pent 
spill. Odd får et mål, kontant salt 
inn av Holmberg på frispark, men 
dette blir annulert da dommerens 
fløyte ikke var gått. I slutten av om
gangen headder Eriling 
Pors’ mål nr. 2 på en 
venstresiden.

2. omgang ble mere lamm og bød | 
på få virkelig gode målsjangser. Odd' 
hadde noen flere skudd denne om
gang, men de var dårlig innsiktet. 
Karl Skifjeld besørger Pors 3. mål 
eller 20 min. Pors har også mål 
nr. 4 inne, men det blir helt feil
aktig annulert for offside. Det var 
Berntsen som scoret på ct tilbake
legg fra Lindstad» |

Skien i går.
Ovennevnte klubber møttes i går 

til seriekamp hei' i Skien for ca. 1000 j 
tilskuere.

Odd hadde endret sitt lag på noen 
plasser siden den forsmedelige 2. run
dekamp søndag. Dette så også til å 
begynne med ut til å ha hjulpet godt 
— i kampens første periode lå laget 
godt over. Men etterhvert overtok 
Pors mer og mer av spillet, og vant 
en fortjent — men for stor — 3—0 
seier. Målene ble scoret av Skifjeld, 
Erl. Olsen og Svenningsen.

Pors’ beste var Skifjeld, Leif Lind
stad, Olaf Skilbred og Bjørn Rein-1 
holdt. Hos Odd var Holmberg og Odd 
Johansen en tanke foran sine kamera- i 
ter.

Dommeren, Løberg fra Gimsøy, var 
meget svak.

PORS i 3. rande.
Pors er nå klar for 3. runde, men 

det kan ikke nektes for at det frem
deles er svake punkter på laget. Skal 
laget ha håp om å komme videre må 
en så godt det lar seg gjore forsøke 
å stoppe igjen disse huller. En av 
de viktigste ting for et lag i en kre
vende kamp er at forsvaret er så pa
tent som mulig. Her har en sett i de 
siste kamper at høyrebackplassen er 
meget svakt besatt og det skaper lett 
åpninger mot mål.

Her må det gjøres noe, men hvem 
kan en med fordel sette inn? I en 
rundekamp kreves det mer 6nn i an-

• dre kamper fart og rutine og da kan
• en ikke tenke seg andre emner innen
• -Pors enn «old boysen» Olaf Kristof

fersen. En har lagt merke til ham i 
forskjellige old boys og bedriftskam- 
per og han viser stor hurtighet, sik
kerhet og plaseringsevne.

Samtlige backer Pors har prøvd på 
høyrevingen hittil i år har vist svik
tende plaseringsevne og dårlig ut
spill. Det er en alminnelig oppfat- 
ning på Vestsiden at en bor prøve

■ Olaf Kristoffersen.
Det kan jo gjøres en prøve i kam- 

’ pen mot Odd onsdag. ’

Forsvarsspillet var svært åpent 
hadde flere gode rednin- 

Høyre half Roll-Lasscn var el- 
• - -- -------------Å.

UVjfc — -- •

løperrekken spilte ytre høyre best. 
Jorres spui wir ---- Sverre Halvorsen nøytraliserte svært
bortsett fra et par oppløp pa høy- den ellers farlige centerløper.

Omkring 1800 tilskuere så kampen. 
Play.

Pors mot Odd i dag.
Til seriekampen mot Odd i dag 

har Pors satt opp Ragnar Svendsen 
som høyre back, ellers er laget ufor- 

iandret fra Borre-kampcn. Pors er 
| itor favoritt.

«Vårt Land»: Olaf Kristoffersen 
får sikkert sin forbundsgrad på den 
leltdømtc kampen.

«Friheten»: Dommeren Olaf Kri
stoffersen, Pors, var svak ved ct par i 
tilfelle foran Frcmads mål der det 
var grunn til å dømme straffespark 
for beinkrok på Arnesen og Fjell
hammer. /

Dagbladet skriver bl. a.: Fordi 
Trygve Dahlgrcn fra Urædd ikke 
dømte ctler diagonalsystcmct i run-

Pors vant helt fortjent og Odd 
var heldig som slapp med 3—0.

På Pors lag var Reinholt bra i 
mål. O. Skilbred var i slag igjen og 
R. Svendsen visle at han er den beste 
Pors kan slillc på h. backplassen for 
liden. Halfrekkcn var jevn. Ivar 
Wåge sliter veldig og er hurtig, men 
bør legge an på å få mer ro over 
sitt spill. Erling Olsen var ikke rik
tig frisk, men spille allikevel bra. 
Sv. Halvorsen rolig og stø.

Løperrekken hadde sine beste 
folk i Skifjeld og Lindstad. Berntsen

• og Svennungsen hadde også mange 
pene ting.

Mathias Thorstensen spiller | 
iherdig. Han har ennå ikke den rik
tige plasering, men den kommer 
nok.

Odd hadde forandret litt på la
get og stille opp således fra mål og 
høyre: Ewald Kihle, Stavnem, Kj. 
Johannessen, Bjørn Eriksen, Harald 
Aarhus, Rolf Holmberg, Odd Johan
nessen, Roar Jacobsen, Rasmussen, 
Dulte Eriksen og Aasheim.

Del var for lile plan over Odd- 
lagel. Forsvaret gikk ikke godt sam
men og lot seg ofte forvirre av Pors’ 
hurtige vekslinger. Best fra det kom 
Kihle, Kj. Johannessen og Bjørn 
Eriksen. Holmberg virket for tung.

Løperrekken er for lite oppfinn
som og ble lell sloppet. Odd Johan
nessen fikk ikke utrettet noe særlig 
mol Skilbred og skiftet over på i. v. 
i 2. omgang. Han var allikevel sam
men med Per Jacobsen og Aasheim 
rekkens beste. I

Dommeren, Løberg fra Gimsøy, 
fulgte altfor lite med i spillet og var 
dårlig plasert ved flere anledninger, 
særlig i 1. omgang da Bjørn Eriksen 
karret til seg ballen med hendene 
og holdt den under seg. Det burde 
vært straffespark, og offsidcavgjørel-

2. om-

Ws Bone 44 , , f

SjaD1. 
sterk vind.

ledelse 2-1 ved pause.
etter stikkball fra 
var offside.

Dommeren Magnus 
var 1 det hele L " ~ 
offsideavgjørelser.

Pors må spille bedre i 3. rande. 
Porscrne selv var langt fra fornøy

et med spillet i denne kamp og er nok 
de første som er klar over at det skal 
mer til for å greie 3. runde. Bjørn 
Reinholdt var flere ganger usikker i 
avstandsbedømmelsen men hadde fle
re gode redninger. Olav Skilbred var 
ikke så god som vanlig på backplas
sen og spilte litt for dristig. I for
svaret ellers framhever vi Erling Ol
sen nettopp ' — ’—

I løperrekken 
under .pari. T 
nungsen som virkelig 

Berntsen— kommc for hver kamp> 
scorer. - w

Stillingen i 1. divisjon.
Poengstillingen i 1. divisjon 

(målaverasjen står til slutt):
Grane 11 k. 19 pts. 26—8 
Storm 10 k. 16 pts. 21—4 
Skiens B. K. 11 k. 15 pts. 25—15 
Pors 10 k. 14 pts. 28—11 
Urædd 10 k. 13 pts. 23—10 
Borg 10 k. 13 pts. 13—9 
Odd 11 k. 12 pts. 21—25 
K. S. K. 10 k. 7 pts. 10—37 
Skotfoss 10 k 6 pts. 21—27 
Gimsøy 11 k 5 pts. 21—28 
Sundjordct 10 k 3 pts. 12—34 
Tollnes 10 k 2 pts. 11—24 
Følgende kamper gjenstår i 11.1 

runde (førstnevnte klubb har hjem
mekamp): 20/8 K.S.K.—Pors og Borg 
—Sundjordet. 22/8: Storm—Urædd r r 
Skotfoss—Tollnes. Når disse 4 kam
per er avviklet er serien halvspilt. Av 
de gjenstående 11 runder skal 6 hol
des 1 høst, mens de øvrige 5 spilles 
vå’ ?n 1947. Seriekampene tar så til 
fur alvor hosten 1947.

å beregne ballen.
vekslende oppløp la- | Målmannen 

ger. . 
lers den beste i forsvaret.

I ■
nøytraliserte
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Pors knep to poeng med 
3?0 seir over Odd.
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Storm, Pors og Urædd mot Fredrikstad, Moss, . 
Sarpsborg. — Snøgg får Viking på Notodden.

Det var en hard kamp, hvor Por3 
vant fortjent.

Dommer var Winje, Borg.

fi-
■ 
1

ikke store. Østfold-
- “ - -’"<<• ut

—1.

kvartfinalist i fjor høst, 
’ I

c.

*

Pors jr.—Langesund jr.
* 2—0.

Pors’ og Langesund juniors møttes 
i går til omkamp i kretsserien på 
Pors stadion. Pors som vant kampen 

i i Langesund var også best i går og 
sikret seg en 2—0 seier. Det var sen- 
terløperen Hilding Larsen og ytre 
høyre Thorbjørn Norling som scoret.

A 
i

i I • •

Sarpsborg regnes for ett I j 
* ••

I

H
•j I

ii
/

runde.

I
J 
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Jl

ledes:
Fredrikstad — Storm, dommer Josef 

Larsen, Frigg.
Moss — Pors, dommer Håkon Endre- 

sen, Holmestrand.
Urædd — Sarpsborg, 

Omdahl, Viking.
Snøgg — Viking, dommer Th. Bjørke- 

seth, Fredensborg. ,

Sparta — Vålerengen I. F.
Selbak — Nydalen.
Skeid — Vard, Haugesund.
Jevnaker — Lyn, Oslo.
Larvik Turn — Lisleby.
SIF — Birkebeineren.
Ålgård — Mjøndalen.
Voss — Kjelsås.
Ålesund — Freidig.
Kristiansund N. — Neset.
Kvikk, Tr.hcim — Sandefjord.
Ranheim — Rapld.

3. runde har en 
orunnsdistrik-

og da fløyten gikk hadde Pors sikret 
seg to kostbare poeng.

Det var i grunnen første omgang 
som åvgjorde kampen for Pors. I an- 
nen omgang foregikk mesteparten av 
spillet på Pors’ banehalvdel, men Odds 
løperrekke var ualminnelig ineffektiv. 
Åsheim var den beste her. Odd Johan- j 
sen ble nøytralisert av Skilbred. l‘ 
forsvaret mangler alt som h^ter kon
takt, og dette skyldes ikke Kihle. — 
Holmbergg frispark er det få eller in-! 
gen i landet som kopierer når han får 
dem til. Både han og Århus slapp 
imidlertid sine innervings for mye.

Forslaget var bedre enn sist. Rein- 
holt var god, men noe ubeslutsom. — 
Ragnar Svendsen leverte også en god 
kamp. Wåge viste realt spillehumør, 
mens Halvorsen var utilgivelig non
chalant ved enkelte anledninger. Lø- 
perrekken viser framgang. Skifjeld og 
Svennungsen går godt sammen. — 
Berntsen leverte sin beste kamp i år, 
men dessverre stopper han dårlig. Er
ling Olsen, Lindstad og Skilbreds inn
sats må sees i lys av at de ikke er 
friske. Thorstensen var best på ytre 
høyre. .. Play.

K. S. K. og Pors
spiller seriekamp på Klosterskog-en. Vi 
har fått de to lagene, som er følgende: <

K.S.K.: Gerrit Johansen, A. Malm- 
gren, Johs. Johannessen, Rolf Halvor
sen, Rolf Tellefsen, Th. Haugom, S. 
Holmer, Thoralf Larsen, Kjell Marker, 
Einar Andersen og Bjom Prebe.

Reserver: Ernst Jørgensen, Nils Hall 
Kåre Thomassen, Halvard Gundersen, 
Ronald Espedal og- Rolf Straume.

Pors lag: Bjørn Reinholdt, Ragnar 
Svendsen, Olav Skilbred, Ivar Waage,' 
Sverre Halvorsen, Erling Olsen, Math. 
Thorstensen, Leif Lindstad, Th. Baust 
Eerntscn, Thor Svennungsen, Karl Ski
fjeld. Reserver Jac. Holtan, Solstad, 
Walter og Karl Richter og Ame Han
sen.

junior vant omkam
pen firøJ Langesand 2—0. 
Mandag møttes ovennevnte lag på 

Vestsiden i omkamp om de 2 points
i serien.

Seiren gikk til Pors som især i før- 1 
ste omgang hadde det meste av spillet 
og burde da hatt flere mål enn det 
ene som Hilding Larsen scoret.

I 2. omgang hadde især Langesund 
flere gode tilbud, men det ble likevel 
Pors som øket til 2—0 med et godt 
skudd av y. h. Norling.

På Langesunds lag var 
den beste.

Best hos Pors var Ove Austad.
N.

i Pors c — Urædd c 1—0.
1 Ved 2. reservelagsseriekampen 
Ipors stadion i går vant Pors c 1—0 
over Urædds c. —ri-
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Oppsetningen av 
ventet svært på i Por. 
tet dennegang. Ryktene har svirret, 

; men jeg tror neppe noen overhodet 
hadde tenkt seg muligheten av den
ne oppsetning. Forbundet har ihvert- 
fall ikke tatt på Grenlands-laga med 
silkehansker dennegang. Det ser nær
mest ut som om det er å gjøre å bli 
kvitt flest mulig av våre 3 gjenståen
de klubber.

Urædd kan som arrangører by på 
en riktig stor kamp dennegang, idet 
Sarpsborg Fotballklubb, som skal 
spille i Porsgrunn søndag, sikkert vil 
trekke mann av huse fra hele di-1 
distriktet. ;
av landets 4 topplag sammen med 
Fredrikstad og Oslo-lagene Skeid og 

I ' » • ' ■ '

I Lyn. Sarpsborg deltok ikke i de kva
lifiserende runder, da den var semi- 
finalist i fjor. I de foregående runder 
ble Bøn slått 3—1 og Gimsøy 5—0 i 2.

galt har Grenlandsklubbene 
gjort, kan en nesten spørre. Vi ventet 
'nok at runden skulle bli hard i alle

tilfelle, for de aller fleste svake lag sr 
tredje runde i fotballmesterskapet så- selvfølgelig silet ut i de to kvalifise". 

rende runder og de to første ordinære. 
Men at alle våre «gjenlevende» skulle 
møte de fryktede Østfold-klubbene, det 
synes vi nok likevel var i hardeste la
get.

Likevel —, vi er spent på hva våre 
lag kan utrette. Ingen av østfold- 
iagene er uslåelige. Fredrikstad var 
en av de negative overraskelser i an- 
nen runde med knepen 2—1 seier over ■ 
Skarnes. Sarpsborgs innsats mot 
Gimsøy var ikke så overbevisende, og 
søndag tapte laget 2—0 for Hamar I. 
L. Hvor stor betydning dette kan til
legges vet vi jo ikke, men det gir 
da håp for Urædd også. Pors har 
fått den avgjort svakeste av de tre 
Østfold-lagene, og her skulle en vel 
kunne regne med jevn kamp, og en 
seiorsjangse for Porsgrunnslaget......

Snøgg får altså Viking på Notod- 
dengrus. Det er allerede flere kjente 
lag som er kommet som favoritter og 
reist hjem igjen med nederlag der i 
år. Vi tror Snøgg har sjangsen til 
å nå fjerde runde.

*

Nye seriekamper i dag.
Pors spiller idag seriekamp mot 

K.S.K. på Klosterskogen. Pors’ lag
oppstilling blir som i de foregående 
kamper. Det bør bli sikker Pors-seir i 
denne kamp.

På Borgestad møtes Borg og Sund-

Pors c — Skiens B. K. c 3—0.
I 2. reservolagsserie i går vant 

Pors c 3—0 over Skiens Ballklubb c 
i-Skien. ‘ ■ j

Tips for rimdeoppset- 
ningen.

Hvordan oppsetningen blir for 
Norgesmesterskapets 3. runde er 
ennå ikke offisielt avgjort, men fra 
en av distriktets fotballekspckter 
har vi mottatt følgende tips: 
Urædd får Akcrskilibben Nydalen i 
Porsgrunn, mens Pors reiser til Stav
anger (Sif. eller Ålgård). Storm får 
Oslo-tur (mot Skeid), mens Våler
engen blir Snøggs motstander på 
Notodden.

Odd stilte med reserver for Harald
sen og Per Jakobsen i kampen mot 
Fors. Pors-laget var som nevnt i avi
sen onsdag.

Allerede i det første minutt hadde 
Math. Thorstensen er farlig chanse, 
men skuddet, gikk i fanget på Kihle, 
fra kloss hold. Like etter var Rolf 
Rasmussen i farlig posisjon, men bal
len gikk høyt over. Deretter hadde 
både Skifjeld og Lindstad skudd i 
stangen. Etter ct kvarters spit! scoret 
Thor Berntsen det første mål for Pors 
etter overlegg fra Thorstensen. Odd 
fikk frispark for hands på 20-metcren 
og Holmberg sendte en knallhard ball 
i nettet. Målet ble imidlertid annullert 
da dommeren ikke hadde blåst. Etler 
flere resultatløse Pors-opplop i slut
ten av omgangen øket Erling Olsen til 
2—0 ved heading, etter pent corner fra 
SkifjclcL I begynnelsen av annen om
gang vekslet det med chanser på beg
ge sider. Etter 20 minutter resulterte 
det i scoring for Pors ved Skifjeld som 
forfulgte ©n lang ball fra Lindstad. I 
det 38 minutt hadde Lindstad-Bernt- 
sen cn scoring- som ble annullert for 
offside. Odd hadde senere en del spred
te oppløp, men avslutningene manglet,

Innsendt.

PORS mof MOSS
Pors’ forsvarsspill i siste 

mot K. S. K. lovet ikke g 
mot Moss søndag.

En løperrekke aldri så lite bedre 
enn den K. S. K. hadde, kunne godt 
skapt et stort nederlag for Pors.

Hovedfeilen er helt klar og kak ik
ke bortforklares med undskyldninger ! 
av noe slag. Det er rett og slett ving- ’ 
halfs som ikke passer sine plasser ‘ 
idet de har altfor lett for å slippe sin 
mann og neglisjerer forsvaret idet de ’ 
feilaktig tenker mer på å være med ' 
i løperrekken. Porser.

Ingen B-landskamp mot 
Sverige.

Det svenske fotballforbund 
foreslått at det samtidig med-matchen 
på Ullevål søndag 15. september skul
de spilles en B-landskamp i Karl
stad. Norges Fotballforbund har fun
net ut at norsk fotball er for svak 
vis a vis den svenske til at en slik 
kamp kan ha synderlig sportslig In

teresse og har derfor sagt nei.

runde. Denne siste kamp gikk i Sarps
borg. Sarpsborg fikk sist søndag et 
overraskende 2—0 nederlag på Hamar 
for Hamar Idrettslag, men da hadde 
klubben 3 reserver bl. a. for «Jacken» 
Johansen. Østfold-laget er selvsagt 
favoritt mot Urædd, men fotballen er 
som bekjent rund og en kan være . 
forvisset om at. Urædd vil gjøre sitt 
ytterste for å komme så hederlig 
som mulig fra storkampen søndag.

Pors, som skal ha utekamp mot 
Nils Eriksens klubb — Moss Fotball
klubb — på Melløs stadion, har fått 
on betydelig greiere oppgave av Fot
ballforbundet. Moss var riktignok 

men laget 
har ikke imponert hverken i fjor el
ler i år.

Mossingcne har slått Aurskog 8—0 
og Reidulf, Oslo 3—2 i de foregående 
runder. I Østfoldserien, hvor Fredrik
stad leder med 22 poeng etter 13 
kamper foran Sarpsborg med 19 po
eng etter bare 10 kamper, står Moss 
på 9. plassen med 9 poeng etter. 12; 
kamper.

Pors burde etter dette ha særs go
de utsikter til å sikre seg 4.. runde
kamp i Porsgrunn, hvis laget går inn 
for kampen og hver mann yter sitt 
beste.

Storms sjangser mot fjorårets 
nalist Fredrikstad Fotballklubb 
Fredrikstad er 
klubben har tidligere i år slatt 
Kolbotn 5—0 og Freidig Skarnes 2

Øvre Telemarks representant " 
Snøgg — møter Reidar Kvammens 
klubb, Viking, Stavanger, på Notodd- 
grusen. Det blir sikkert cn hard og 
jevn batalje, hvor Snøgg har utsik
ter til å gå videre. En skal dog være 

j oppmerksom på at StavangerlageJ 
------------------------« 
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Thor
Nils.I 

lil.-MoSs i
♦ 

I

mei
er Urædd, 

j som 
poeng

forskjellige ting. En fikk 
av det spillet som har 
fore fram mot Moss.

Thorbjørn Svendsen
som for en tid siden meldte seg ut

Edin r 
Pors. Laget 
Richter

i går, men
; var Olaf

, Sven

som dro lasset i forsvaret, 
sitt lags, desidert beste,

i
i

dømte.
c—■ ■ ■

i se- 
N.

I

I

i

er | 
for turen. ’ 

I

Richt 
Sverre 
Sven 

sen,

I
I
>I

I | .rad og

Billetter til i --------<
Vi får opplyst at det i 

billetter til 
men det blir holdt

1.
og K. 

var 
dårlig 

en stor 
15 sek. Ett 
en kjcmpe-

Pors B. og Storm B motes til serie
kamp på Vestsiden i kveld. 

Hos K. S. K. 
sen 
var

Svak generalprøve 
for 3. runde av Pors.

KSK kan ikke under ;
heter innvirke på førsteplassen 
rien. />•--

I 

I

I 
{ 
( 

j
H B f

er, 01
Hal-

Edin,
Thor 

Re ser - 
og Ja-

3—1 seier
var Pors’ siste 

De overbeviste 
j et bedre spill

 De som

og Haugom 
, og frems*-

Sverre Halvorsen
, langt opp tar den
i der den i nettet Fjeld.! T , . .J I de siste

Pors — Moss-kam
Pors’ lag til 3.

Moss søndag 
etter all -
andret med Ragnar 
høyre back og

og til en rundekamp med hele '. .. 
sens publikum i ryggen - det er to helt 

se svært lite 
sjangser til å 
I løperrekkeh 

, hvor ytre- 
og 

frampå. Skifjeld på 
i svært få bal- 

men ingen ting ty- 
er den samme 

Berntsen i 
noe keitet, men 
med skuddene.

J i an- 
og pas- 

Sverre Halvorsen 
og god i oppdek- 

Olav Skilbred ser ut til å

slo vl på knot- 
spen- 
av 3. 

i fotball.
. oss en 

si om hverken Storm

Thorbjørn Svends 
.medlem av ^en innmeldelse 
Le.

å slå Moss.
 t var E. Olsen i 

og K. Ski- 
__i Skifjeld 

seg å la spillet gå 
mer på venstre og ikke la ham gå ar- 
‘som han gjorde det i går, 

. omgang.
På K.S.K. spilte høyre half Rolf 

cn meget god kamp, like- 
Tellefsen. — I rek-1

—L
onsdag

med altfor mye

ing
La-

poeng. De
• og

Pers B — Storm B 4
Seriekampen på Vestsiden 

var svært ordinær
■ ■ sparking og hoye baller.

Særlig Storm hadde flere målsjang- 
ser som løperrekken ødela ved total 

-■ ” mangel på skyteferdighet. Seiren var 
stor etter spillet ute på

fyrer r
keeper.
skudd fra
som regel -utenfor

av de trivielle seriekampene

siste minutt.
Med seiren over Storm er Pors B- 

sikker kretsmester i sin klasse, 
get har 6 kamper med 12 7 
to gjenstående kamper mot Borg

• noen omstendig- heter, unødig armbruk især.
Dommeren Goberg fra Storm var 

kampens myndige og gode dommer.
W.

ken var centerløperen Marker best, 
med Thorleif Larsen som nærmest. 

|Men Thoffen, slutt med alle ulovlig- 
især.

Køben - 
. t  var som

bekjent Pors’ gjester i sommer.

I

| således allerede fulltegnet

Rundelaget til Pors.
Det er blitt forandringer på runde-

som skal spille i Moss *
—- nå: Bjørn Reinholt, ...... .... .........

Olaf Skilbred, Ivar ved seriekampen 
len. Erling Olsen, ' 

Thor Bernt- 
Svennungsen, Karl Skifjeld.
Thorbjørn Solstad, Karl 

” Ragnar Svend-I

1 Pors b vant reserve- 
lagsserien.

Slo Storm 4—1.
Ved 1. :

siden i går vant Pors 
har dermed 

seg mesterskapet med 
19—4 i målaverasje, 
skulde tape sine ( ‘ 
per mot Borg og K.S.K.

øvrige lag kan få 
poeng i serien. Det 1 "" 

J og Skiens Ballklubb 
med 5 tapte

Det tror vi imidlertid ikke en rekken gjorde 
bør ta så mye hensyn til. A stille opp bemerket.

Goberg dømte godt.

’ seier var fortjent i 
var for stort. Det r 

straffespark), 
..1 som scoret for 

med Walter 
æss som de beste.

j Stathelle, 
x.

og oppnår 1 
etter har i.

, men skyter 
hold. Spillet 
løp både fra 

kret-1. 15. min.
Lindstad,
Berntsen, dribler r 
fyrer av en kanon 
’ merker

likevel for
banen.

Pors’ mål ble scoret av Sven Edin 
og Arne Hansen, mens Olaf Kristof- |særli£ 1 1- 
fersen satte 2 straffespark i nettet.

Storms trøstemål kom i kampens’ ^alvorsen
ledes centerback

ag.
Pi laget. 

ut la£ct som skal 
Moss Fot- 

søn- 
opp-

Svend- 
n har 

og høy, la&et til Pors 
søndag. Laget er 
Walter Richter, i^ai 

lav Wåge, Sverre Halvorsen, 
Sven Edin, Leif Lindstad, 
sen, Thor T 

. Reserver: 1  
Richter, Jacob Holtan, 
sen er skadet. • 

ut.
men slet hardt, den siste først

. Ingen i løper- 
seg særlig fordelaktig

I

1 av Pors, har trukket utmeldelsen" til
bake.

til en

1 Skilbred, 
vorsen, 
Leif 
Sven

, vor: Th.
j cob Holt

Spillerne 
med buss, 

f

I Pors O — Urædd C 1—0.I
I annen reservelagsserie spilte 

ovennevnte lag på Pors Stadion tirs
dag. Pors C. vant med 1—0. Målet 
ble scoret av y. h. Ivar Jensen. Pors 
C. har bare ett tap i serien, nemlig

rcservelagskampcn på Vest- 
sin 6. seier på 
allerede sikret 
12 poeng og 

selv om laget 
gjenstående kam-

K. S ,K. 3-
- i går mellom Pors 
meget spennende. Det 

av sjangser som ble 
K. S. K. åpner med 

mål etter 
. venstre

* 

utenfor fra kloss 
med farlige opp- 
7. og Pors. I det 

pråktmål ved 
ballen fra Thor

og 
sjangse for 
flere gode 

men de går 
like over.

 sjangser, cn i det 
min, men mål blir 

omgang går ut

kampen Pors—Moss.
’ ’ . ikke blir solgt
Pors—Moss i Porsgrunn, 

av 300 billetter i fortsatt Moss for tilreisende tilskuere herfra, 
r 1* ~ -

IPors —
Kampen i 

S. K. ble 
et utall 
utnyttet, 
fart 
min. 
sjangse,

nå var det vel like
— A nei da. —
— Norge har i disse dager besøk av 

en italiensk handelsdelegasjon. I en 
samtale med Ålesund og Ptomsdals 
Budstikke forteller den italienske de
legasjons formann, signar Arirellio 
Sirribirribim at de har kjøpt 10,000 

■ tonn saltfisk og klippfisk og lutefisk 
og frossen fisk------ .

I Nå gikk det visst litt rundt for oss 
3 s takkara r som satt her. Stormeren 
var like hvit i tryne som fotballbukse- 
nc laget bruker.

— Oslo Sporveier meddeler------
— I Norgesmesterskapet — vi skvatt 

til — han fortsatte — i tennis i dag — 
Vi sank sammen igjen —.

— Norges — å åh — Friidrettsfor
bund har som reserver uttatt — —.

Så, så ta det rolig — lugna nå.
Norges Fotballforbund har i dag 

oppsatt----------- .
Endelig, endelig, kom det. Nå fikk 

vi visshet. Nå var det ikke rykter len
ger, men det stemte jo ikke noe med 
det de hadde sagt om Kildahl eller 
Bjørneboe eller Pors reise til Stavan
ger.

; Vi sprang ned på hjørnet og så be
gynte vi å diskutere alvorlig og sak
lig-

K S K laget en faretruende åp- 
ning 1 kampen mot Pors ved 4 ta le
delsen allerede fra 1. minutt. Pors- 

! forsvaret var ved anledningen bare 
I en eneste stor åpning, og Einar An- 

deraen satte ballen pent inn ved stan-1 sviktet det på høyresiden,
! gen Med K. S. K.s tidligere bra- mannen viste for liten forståelse

vader på hjemmebane i tankene måt- var altfor lite :
' te en jo straks lure på om det bryg- den andre siden hadde
i get opp til ny sensasjon. Og det cr ler å arbeide med,

heller ikke godt å vite hvordan det det på at han ikke 
kunne ha endt — hvis K. S. K. hadde farlige herre som før. 
beholdt fatningen. Men etter at de senter virker fortsatt 
hadde fått ledelsen så det ut til at de hadde heller aldri tur 
fleste på laget glemte enhver bereg- Av halfs var Erling Olsen best 
ning når det gjaldt å bruke krefter og grep. Ivar Wåge var for vill 
kondisjon økonomisk. Det ble flying set ikke sin mann.

, og slit I deii grad at det umulig kun- var stø senterback 
l ne holde. Et stykke ut i omgangen ningen. r* 
f kom Lindstad på skuddhold, tok seg komme i storform igjen.

god tid og smalt inn et godt skudd. Hos K. S. K. var det Rolf Tellef- 
I annen omgang scoret Karl Skifjeld sen som dro lasset i forsvaret. Han 
og Sverre Halvorsen (etter corner) 
for Pors, og 3—1 ble resultatet av 
kampen.

Pors berget altså poengene, r 
spillet lovet ikke særlig godt for 3. | på en kolossal energi.

Fryktelige minutter 
s Oslo radio

i mandag kveld.
Mandag kveld fem på ti, eller for å 

si det korrekt 21,55, r’- .1 
ten og stilte inn Oslo, syke av 
ning for å høre oppsettingen 
runde i Norgesmesterskapet f 
Fotballforbundet hadde langpint 
uke med bare rett og slett ikke & 
eller ymte et ord •— ' 
Pors eller Urædd.

Ryktene hadde svirret om Kildahl 
hadde vært i Oslo og snakket med As
bjørn og han hadde sagt at Storm fikk 
Kvikk, — og Bjørneboe hadde telefo
nert med Krabseth og han sa helt sik
kert at Urædd fikk Vålerenga og Pors 
fikk- Sif i Stavanger. Dagen etter var 
det andre «helt sikrer opplysninger, 
men nå — endelig skulle vi få | visshet, og slutt på pinslene.

| De siste rester av et foredrag gikk 
inn det ene øret og ut det andre. Vær
varslingen med lang æ og rullende r’er 
sneglet avgårde fra Oslo over til Ber- 

| gen. Dinglidang, et lite pausesignal og 
så fortsatte den fra Tromsø i sam
me dur. i

Da de kom til minemeldinger hadde I 
vi rullet og røkt 4—5 karva bla. I

— Endelig Oslo igjen —
— Hallo Oslo — vi har et par ml-1 

nutter til overs og spiller en gram
mofonplate. De horer «På rutsjeba- 
nen^ spilt som pianosolo.

A — åh — er de gærne der inne. 
Tenker de ikke på de titusener som 
sitter med stive ører og dirrende ner
ver i de tusener av hjem i Norges 
land. Og så spille på rutsjebanen på 
piano og så lang som den plata vår.

Etter å ha rullet og røkt nok en 
karva bla og brukt cn masse fyrstik
ker på den halvrå tobakk kom. Ny
hetene.

Først en kort grei oversikt over alt 
han hadde å si om Pariscrkonferansen 
og annet rart ute i den store, vide ver- i 
den. Og like, rolig, kaldt og folelses- 
løst sa han at Norges Fotballforbund I 
hadde satt opp 3. runde. I

Så begynte han omigjen på nytt å 
fortelle enda mer om Parlskonferansen ’ 

, og alt det andre han nettopp hadde 
I forklart så greit første gangen. Kun
de han ikke greid seg med det og hel
ler tatt rundene først så vi kunne 
komme ned på hjørnet til de andre 
guttane å fortelle hvem vi fikk så vi 
kunne diskutere saker og ting.

Nei da, han fortsatte:
— Det nordiske interparlamentari- 

ske mote i København fortsatte i dag. 1 Delegertmøtet rettet en henstilling — 
delegertmøtet vil framheve-

delegertmøtet vil gi uttrykk for------
delegertmøtet besluttet å nedsette et 
utvalg------- • Delegertmotets oppgave
er-------

Nå var hai kommet langt i leksa, 
før —.

- 

stillingen idet 
sen som Mathias 
benskader. Laget bli 
re:

Bj. Reinh '

Ivar 
Erlt. 

Lindstad, 
nungsen og Karl 

Solstad, Karl 
an.

reiser

mer av spil-l 
sjangser i det 5. 
.i stryker såvidt 

skudd. , I 
ti!

går 
og Skifjeld 

og netter. Flott 
i farlige sjangser 

makter ikke å score. Etter 35 
spill får Pors sitt 3. mål. Etter ’ 

press på K.S.K.s mål kom- 
'  inn i midten fra yt

re venstre Skifjeld, ccnterbacken 
som har gåt nokså 
på sparket og sen- 

via cn K.S.K.-spiller.
10 minutter hender intet 

| nevneverdig og med 3—lseier kan 
! Pors gå av banen. Det 
prøve før 3. runde. 7 
ikke og må nok ta fram 
skal de greie ;* 
kom best fra kampen 
forsvaret og L. Lindstad uo 
fjcld i rekken. I den formen 
er nå lønner det

I P6rå rundela
Et par endringer

Pors har nå tatt 
spille 3. runde kampen mot 
ballklubb på Melløs stadion fk. 
dag. Det blir et par endringer på 

såvel Ragnar 
Thorstcnsc. 

ir fra mål

olt, Walter 
Waage, 

ing Olsen, 
A Berntr 

Skifjeld. 
Richter

II ___ ;en ble
Pors. Han har trukket sm 
i Tollnes .Ballklubb tilba- 

1 yi l r •

i Ingen av de 
enn 11 7’ 

' Storm, Borg i 

ligger nærmest 
hver..

Pors' 
resultatet r 
Kristoffersen (2

og Arne Hansen
; var jevnt

......  og Johan Nr
Aspirant Ivar Andersen, ! I dømtn

pen
runde-kampen pa 

er ennå ikke uttatt, men 
sannsynlighet blir laget ufor-

Svendsen som 
Mathias Thorstensen | 

på ytre høyre. Laget reiser bortover I ^or 
lørdag ettermiddag med buss. Kam
pen spilles søndag middag på Melløs 
gressbane.

Det er allerede avgjort at Pors får 
cn ganske tallrik kontingent på tribu
nen under kampen. En rekke busser 

£ 1 - ’

veksler
K. S. K. 

får Pors et 
han får

av høyre back 
.i uten 

Vi merker oss 
Pors’ løpere, 

eller 
K. S. K. har to store si 
20. min og cn i 35. 
det ikke og 1. 
1—1.

2. omgang overtar Pors 
let og har to farlige : ’ 
og 8. min. men ballen 
utenfor etter gode 
det 20. min. øker Karl Skifjeld 
2—1. Et høyt innlegg fra høyre 
over hele K. S. K. forsvar 
ligger pent framme ( 
mål. K.S.K. har flere 
men 

stoppet I min.
helt fremragende og fikk ballen godt ' et sterkt “

1 mer cn lang ball i

B 1903 hentet seg et-nytt niderlag 
j . i mot Frem
J-avn, som vant 5—0. B. 1903

Skifjeld.
■>- Karl
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I cn Sarpsborg-avis heter (let i rG" 
feratet fra Moss’ siste kamp mot Sel-

Litt om tidligere kamper mellom 
Urædd-Sarpsborg og Pors-Moss

Urædd gjorde sitt ytterste for å 
verge dommeren, alikevel antas
tet ham.

Neste møte fant sted i første 
runde på Horten i 1920. Sarpin
gene vant 2—1 etter en ualmin
nelig hard og spennende 2 timers 
kamp etter at Urædd en tid had
de ledet 1—0. Østfold-laget gikk 
til semifinalen dette året.

Det 3. møte var i Porsgrunn 
1925 hvor Sarpingene atter vant 
2—1. Seiersmålet trillet dessver- 
re mellom hendene på Urædds 
målmann i kampens siste minut
ter. Kampen var på ny helt jevn. 
Dette året var Sarpsborg fina-

Pors til Moss.
Pors er det av Grenlandslagenc, som 

uten tvil har fått den letteste mot
stander. Det er da også meget uom 
taler for at Pors sikrer seg retten til 
4. runde ved å slå Nils Eriksens klubb 
M‘oss F.K. på Melløs-gresset i Moss. 
Mosse-laget er betydelig svakere enn 
før krigen, men det er allikevel ingen 
grunn for Pors’erne til å ta seiren på 
forhånd. De fleste av ekspertene hol
der riktignok på Mosse-seir, men det 
cr jo ikke første gangen ekspertene 
har gått i vannet på sine rundetips.

Vi sotter i ethvert fall vår lit til 
Pors og håper at alle spillerne, går inn 
for kampen med all sin vilje og energi. 
Spill for fullt til fløyta går.

y\...

ii.B

Morgendagens 3. runde i fotball- 
mesterskapet imøtesees med usedvan
lig stor interesse. Runden cr i førte 
rekke preget av de mange og lange 
i viser. En stusser jo uvilkårlig over 
en del av de oppsatt kamper. Særlig 
er skufelscn stor her i distriktet over 
at Grenlandslagenc er satt opp mot 
flere av landets aller fremste topplag, 
mens f. eks. Akers og Oslo-lagene har 
fått en svært pen behandling. Eksem
pelvis nevner vi Kjelsås mot Voss, Ny
dalen—Selbak, Skeid—Vard og Lyn, 
Oslo—Jevnaker. Det ser ut til at For
bandet absolutt vil ha flest mulig av 
Grenlandslagenc vekk for i år.

Søndagens møte blir således 
det fjerde mellom disse to lag 
og det kunde jo smake godt for 
Urædd’erne å få revansje denne
gang.

I samme forbindelse kan det 
nevnes at Urædd vant alle 
ganger disse 2 klubber 
til Norgesseriekamper i 
1928—1930. Seiren (3—2) i 1929 
ble vunnet på Sarpsborgs bane 
bare 3 uker før Sarpingene sik
ret seg Norgesmesterskapet.

Glemmes skal heller ikke at 
Sarpsborg hadde det reneste 
«maraton-oppgjør» på 7i/2 time 
(4 kamper) mot Pors i 4. runde 
1934 før det lyktes Østfoldlaget 
å vinne 1—0 på Ullevål.

Pors og Moss.
Rundekampen mellom Pors og 

Moss blir også det 4. møte mel
lom disse to i mesterskapet.

Første gang lagene møttes 
var i 2. runde 1921 da Moss vant 
8—0 på Moss.

9 år senere ble Pors påny slått 
på Moss i 2. runde. Dennegang 
var resultatet 2—1.

i I 1933 hadde Pors og Moss sitt 
3. oppgjør, dennegang i Pors
grunn. Moss som hadde et used
vanlig sterkt lag dette året var 
klar favoritt. Det ble imidlertid 
uavgjort resultat 1—1 etter 2 
timer. Ved omkampen på Moss 
8 dager senere overasket Pors 
ved å vinne en klar 2—0-seier.

Pors burde også ha gode utsik
ter til å slå Østfold-laget søndag 
selv om kampen går på Moss’ 
egen gressbane.

bak: Mossingene ser ut til å være for 
oppadgående.

— Viking.
overfor Rcic,

- Viking, Stavanger 
venstre half

’ sjakk.
boinine

Sarpsborg — Urædd.
Sarpsborg Fotballklubb er favoritt 

hos alle eksperter mot Urædd i Pors
grunn imorgen. Det er jo heller ikke 
noe å si på, aller minst når en i det 
øyeblikk dette skrives ikke vet hvor
vidt Urædd kan stille sitt beste mann
skap. Det blir jo først avgjort imor
gen. Vi håper og setter imidlertid vår 
lit til at Urædd-laget har den rette 
kampglød og viljen til å kjempe om 
ballen i nærkampene. Videre må det 
spilles for fullt hele tiden fra begyn
nelsen til fløyta går. Blir det tilfelle 
kan de tusener av tilskuere som imor
gen er på Stadion, bli vitne til cn for
holdsvis jevn og hard batalje om 4. 
lunde-retten. De tidligere ifrøter mel
lom disse to lag har jo alltid vært 
temmelig jevne resultatmessig sett.

Urædds generalprøve på Kleiva tors
dag var dessverre ikke mye å rope 
hurra for, men se det skal en ikke ta 
for tungt. Ordspråket at en dårlig 
generalprøve gir en god forestilling, 
husker en jo.

Sarpsborg-laget hører riktignok 
hjemme blant landets 3—4 ledende 
toppklubber. Publikum vil i ethvert 
fall sette pris på å få se en slik sjelden 
gjest i aktivitet på Urædds stadion.

Etter Sarpsborg-meldingen stiller 
Østfold med sitt f. t. sterkeste lag. 
Også der har cn hatt en del skadede 
spillere, men disse- er nå såpass resti
tuert at de stiller opp.

Ti ’ ' ? <Foran 3.

*

Mosse-laget er variabelt, i
sier oppmannen K. Svendsen. |

M
AZ:

Trass i Fotballforbundets hard
hendte behandling av Grenlands- 
lagene i 3. runde omfattes kam
pene allikevel med usedvanlig 
stor interesse, ikke minst er det
te tilfelle i Porsgrunn.

For å ta storkampen mellom 
Urædd og Sarpsborg Fotball
klubb først kan det i denne for
bindelse ha sin interesse å gjen- 
oppfriske litt om tidligere runde
kamper mellom disse to lag.

Det første møte var den me
get omtalte 2. rundekamp i 
Porsgrunn 25. august 1918. Sar
pingene var dengang som nå fa
voritter og åpningen gikk også 
etter oppskriften idet Østfold-la- list, 
get fikk en lettkjøpt ledelse på 
1—o i begynnelsen. Etterpå sør-l 
get Urædd-løperne for 3 solide 
scoringer og klubben ledet så 3— 
1 til langt ut i annen omgang. 
Da ble Sarpsborg tildelt et par 
straffespark som Fotballforbun
dets nåværende generalsekretær 
Asbjørn Halvorsen satte ekstra 
kontant i nettet helt oppe i vin
kelen. Særlig var det siste straf
fespark meget omstridt idet for
seelsen fant sted utenfor 16-mete- 
ren, men dommeren gav likevel 
Sarpsborg straffespark. Så ble en' 
av Urædds beste spillere Helge 
Helland utvist for en helt uskyl
dig bemerkning til en Sarpsborg- 
spiller. Videre ble en annen 
Urædd-spiller skadet og laget 
fortsatte så med bare 9 mann. 
Allikevel var det først i kampens 
siste minutter at det lyktes for 
Sarpsborg å score ytterligere 2 
mål og dermed berge seiren. — 
Kampens dommer Erling Chri
stensen, Drafn (som forøvrig 
bare var kretsdommer) ble av 
Forbundet oppnevnt som sted
fortreder for Thv. E. Johnsen, 
Oslo. Av referatene i Porsgrunns- 
avisene framgår det tydelig at 
Christensen var meget uheldig 
med sine avgjørelser i siste om
gang, hvor nærsagt alle Urædd- 
angrep ble avblåst for offside. 
Publikum ble etter hvert mer og 
mer fortørnet over hans avgjø
relser. Urædd protesterte på 
kampen, men Forbundet forkas
tet protesten og idømte samtidig 
Urædds sportsplass 1 års karan
tene for rundekamper. Årsaken 
var at enkelte av tilskuerne, tross 

I

Pors-spillernc har en del skader a 
dras med, bl. a. ble Sverre Halvorsen 
skadet igår, men cn håper allikevel på ’ 
et godt resultat imorgen, sier cn av la
gets ledere.

UT/ 7 •

Storm til Fredrikstad.
Storms sjangser til å klare seg i 

Fredrikstad cr ikke store og det er 
vel klokest å regne med at Skiens- 
klubbcn cr erdig if rundene i år, selv

p, J
■>•••: , r • PW

J
Nils Eriksen, Moss, h. back.
En av våre medarbeidere vekslet 

igår noen ord med -oppmannen i Moss 
Fotballklubb, Kristen Svendsen, • 
om utsiktene for 3. rundekampen Pors- 
—Moss.

Vårt lag er svært variabelt, sier 
han. Den ene dag kan vi slå ett av 
landets beste lag som f. eks. Skeid 
c-ller Lyn, for så etterpå å tape for 
nær sagt et hvilketsomhelst lag.

Kampen blir spilt på landets flotte
ste gressteppe på Melløs. Derom er • 
det bare en samstemmig mening hos 
de lag som har gjestet Moss tidligere 
i år Banen holder de største tillatte 
mål og spillerne kommer derfor langt 
fra hverandre.

Onsdag slo Moss Selbak 3—1 i se
riekamp på utebane. Selbak fikk for
øvrig sitt mål på straffespark.

Mosse-laget søndag blir fra mal og 
høyre: II. Askerød, Nils Erichsen (Pa- 
san), Y. Vinquist, 0. Ekeland, St. 
Kristiansen, K. Kristensen, Th. John
sen, G. Berggren, Borge Johansen II 
(tidligere bach), Th-orkild Andersen og 
P. Kristensen.

Det ventes omlag 3000 tilskuere, 
men det er plass til 8—9000 på Mel
løs.

runde
Tore Simonsen cr en 

vokter for Skienslaget.

Snøgg
Snøggs sjangser 

Kv am mens lag .
— er store, hvis Snøggs - 
1'a" hol<lc Reidar Kvammen i 
v ildngs større rutine kan doK 
Cl å gjøre utslaget i en jevn kamp

DE ØVRIGE 12 KAMPER
Våre favoritter i de øvrige tol’v 3 

rundes kamper er (motstanderens 
navn star i parentes): Sparta, Sarps- 
borg (Vålerengen), Selbak (Nydalen) 
Lyn, Oslo (Jevnaker), Skeid (Vard’ 
Haugesund), Larvik Turn (Lisleby)' 
S.J., Stavanger (Birkebeineren)’ 
Mjøndalen (Ålgård), Voss (Kjelsås) 
Ålesund F.K. (Freidig), Kristiansund 
F.K. (Nesset), Sandefjords Ballklubb 
(Kvikk, Trondheim), og Rapid, Moss 
(Ranheim).

Å

r
i
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Moss—Pors 3-2.

svakheten i Pors’ forsv 
og scoret B aål

f-

4—1
1— 2
2— 1 
2—3 
4—1

•

2—1 
2—1

På Moss lag viste keeperen Aske- 
rød høy klasse. Han hadde flere gode 
redninger, men det som imponerte- 
mest var hans sikre arbeide i feltet 
Ellers lå venstre half Knut Christen
sen foran de øvrige. Hos Pors var Lin- 
stad bestemann. Olaf Skilbred leverte 
en utmerket kamp på backplassen. Er
ling Olsen var bedre enn tidligere og 
slet iherdig gjennom hele kampen.

Sverre Halvorsen spilte sikkert og, 
ryddet bra opp. Karl Skifjeld hadde 
igrunnen 
ved flere 
kar han er.

o jr.
2-0.

At fotballen er lunefull fikk man 
se igår på Furulund Idrettsplass da 
BOIFs jr. overrasket med å slå Pors

• 

jr. som leder serien, og var stor fa
voritt. Seiren var fortjent.

1. omgang var helt jevn, men BOIF 
fikk ledelsen på et langt skudd ved 
Ragnar Nordstrøm.

I 2 omg. sikret Hans Christensen 
seiren ved å lage nr. 2. BOIF lå endel 
over i denne omgang, og leverte en 
god kamp. Pors jr. var sympatiske 
og spilte meget god fotball og laget 
er svært jevnt uten svake punkter.

Hos BOIF var keeperen Tor Ei- 
i •

1 ertsen og i., v. Hans Christensen de 
beste. Ellers var de andre svært jev
ne.

*Poen 
i er na >_ 
\ spilt n 
Umålar.^abjen r1-’

Grane 19 pts. 26 
Storm 16 pts. 24 
Pors 16 
Skiens B. K. 
Borg 15 ' ’ 
Urædd 12 ' 
Odd 12 pts. 21 
Skottoss 6 pts. 
K. S. K. 7 pts. 
Gimsøy 5 pts. 2

x Sund} or det 3 
• Tollnes 2 pts.

overraskelsene 
ved at Sandefjord 
på grusbanen i 

_j mester

God kamp i Moss.MOSS, 25. p.u.gust. (Fra AFTENPOSTENS korrespondent.) Ga. 3000 til- 1 
skuer c ver tn rtede på Mclløs Stadion 
1 eår, derav en stor kontingent fra Pors
grunn. Omgancsrcsultatet ble 1—0 Ull Pors som scoret 1 17. minutt ved Indre 
høyre. I

Moss åpnet stort 1 annen omgang og 
scoret 3 mål- på 14 minutter ved hen- | holdsvls Torlld Johnsen, Georg Berggren | 
og Torhild Andersen. I det 20. minutt i 
reduserte Pors til 3—2 og arbeidet ener
gisk for ft utligne, men Moss forsvar! holdt stillingen.

Med 3—2 til Moss endte kampen 
var velspilt og spennende. ~ hardtspillcnde lag med de 
forsvaret. Hos Moss
sen, Odd Ekeland < 
hestehode foran.

Ellers spilte laget friskt _ w— for seieren. Dommeren, Bredesen 
Holmestrand var Ikke helt god. 9

o p
Omgangsresultat 1-0 for Pors.

.(Fra vår utsendte medarbeider). i
Ca. 3000 tilskuere, hvorav 500 fra 

Porsgrunn hadde funnet veien til Mel-' 
løs stadion for å se rundekampen mel
lom Moss og Pors.

Stemningen var stor i Porsgrurms- 
leiren hvor en øynet en chanse for 
Pors til å gå videre til 4. runde. Mel- 
løs stadion er et delikat anlegg med 3 
gressbaner og en grusbane. Det er 
sentralanlegget på Moss og kan være 
et forbilde for hvordan en bør legge 
slike an her i kretsen også når det 
kommer så langt.

Purs vinner målvalget og spiller ened 
solen imot i første omgang. Det er

.. iJivisjon. 
gen i 1- divisj 

er 
på hvert 

slutt):

__ _ som |Pors var et ned de beste folk 1 
var Paul Christen- ( 

og Nils Eriksen et
og gikk Inn 

‘ fra
I

tember. Det er ennå uvisst når 
den blir oppsatt.

B.O.I.F. ir. — Pors jr..

SLO VIKING 3—2.
, Lyn bare klarte uavgjort 0—0 på 
1’Jevnaker. Freidigs seier i Åle
sund og Moss-Rapids nederlag i 
Trondheim var heller ikke helt 
etter oppskriften. Lisleby bet 
godt fra seg i Larvik og det var 
først i ekstraomgangene at det 
lykkes for Larvik Turn å sikre 
seg seieren med 4 scoringer.

Borgs beseirer, Sparta, Sarps
borg, vant som vi forutsa over 
Vålerengen. Ellers vant 10 av vå-, 
re favoritter og Lyn vinner vel 
omkampen.

Til slutt gir vi Snøgg. Notodden, 
honnør for at de virkelig klar- 

lagånden og samhørigheten te å sette Reidar Kvammmens 
8 skal slett ikke lag — Viking, Stavanger — • uten

for på Notodden etter en hard 2 
desidert favoritt i omkampen | timers kamp, hvor Halvor Aasen 

scoret seiersmålet 4 minutter før 
klubber har jo alltid hatt det for | slutt.

Ellers lar vi resultatene tale 
for seg. (Førstnevnte lag hadde 
hjemmekamp): 
Sparta — Vålerengen 
Selbak — Nydalen 
Fredrikstad — Storm 

pause, men så kom dessverre den | Moss — Pors 
Skeid — Vard 
Jevnaker — Lyn 

(2 timer)
Larvik Turn — Lisleby 

(2 timer)
Snøgg — Viking 

(2 timer)
Urædd — Sarpsborg 

(2 timer).
SIF — Birkebeineren 

Fredrikstad | Ålgård — Mjøndalen 
~ “ Voss —Kjelsås

Ålesund — Freidig 
Kristiansund — Nesset 
Kvik, Trondheim — Sande

fjord
Ranhcim — Rapid

4. runde spilles først 8. sep-

(

I PORSBLADET med sine to siste nr. 
er avslutningen for denne gang. Her 
er ymse ting, fra «Bad er helse» og 
«Siden sist» til en deilig tur med de 
danske spillere fra B.03 over høyfjel
let. Kort og godt: allsidighet. Noe av 
det samme gjenspeiler seg i august- 
nr., selv om stoffet her virker mere 
feriebetonet.

/Vojrffesm esterskapet

Urædd og Sarpsbo 
te uavgjort

vane å ha temmelig jevne møter 
i cupserien og forhåpentlig bin 
det også tilfellet i det nye møte 
fk. søndag.

Pors tapte dessverre uventet 
på Moss etter å ha ledet 1—0 ved 

katastrofale begynnelse av annen 
omgang med alt for åpent for
svarsspill av Pors. Resultatet ble 
da også hele 3 scoringer på snaue 
10 minutter, men allikevel burde 
Pors vunnet kampen. Det var 
virkelig synd at Pors ikke mak- 
tet å slå Moss for derved ble 
Porsgrunn snytt for en riktig 
storkamp i 4. runde.

Storm skuffet i T _______ „
og tapte hele 7—1. Denne Øst- 
foldklubben ser ut til å være i 
stor fremgang og blir vel atter en 
av de aller sterkeste aspiranter 

, til mesterskapet.
..... De • største 
tenbys fikk en 
røk for Kvik 
Trondheim og at fjorårets

Stillingen i 1.
rngstillin 
etter at serien 
_ kamper

verasjen står til 
ane 19 pts. 26—8 
.rm 18 pts. 24—6 

pts. 31—12
. 15 pts. 25 

pts. 18—9 
3 pts. 25—13

-25 
24—27 
11—40 

21—28 
pts. 12 
11—27.

«

SNØGG
■ Norgesmesterskapets 3. runde 

i fotball bød på atskillige over
raskelser.For å ta Grenlandsklubbene 
først så skal det sies at Forbundet 
fikk sitt ønske så å si oppfylt — 
idet både Storm og Pors gikk ut, 
mens Urædd derimot krysset oFr- 
bundets plan. Nå blir det om
kamp i Sarpsborg førstk. søndag.

Urædd leverte i det hele en, 
imponerende og målbevist inn
sats i denne cupkampen. Det er 
nettopp slikt som må til i den 
slags kamper. Dessverre er det 
noen svake punkter på laget, 
men , 
er meget god og en 
ta det for gitt at Sarpsborg er no
en i___
på Sarpsborg-gresset.

mellom Mosa indre og ytre venstre. S& 
kommer den mørke periode. Moss drib
ler seg flott fram på venstresiden og 
l det 9. enin. legger ytre venstre over ' 
til Thorkild Andersen som header flott 
1 nettet 3 minutter senere kommer 
Moss igjen på nøyaktig samme måte, 
men nå er det Berggren som skyter. I 
det 15. min. kommer så det 3. målet.’ 
Etter vekslinger på venstresiden sky- ' 
ter Thorvild Johnsen i hjørnet og stil-, 
lingen er 3—1 for Moss. Det siste må-' 
let så det ut til at Reinholdt burde' 
ha tatt.

Dette var selvsagt en kodd dusj for 
Porserne, og Mossingene trekker nå i 

spørsmål om dette er klok taktiklc, og forsvar. I det 20. min. reduserer Karl 
om det ikke er bedre å ta alle chan- Skifjeld til 3—2 for Pors i kamp med 
ser til egen fordel fra begynnelsen av Askerød og Nils Eriksen. Ellers har 
kampen. Por£ mange gode chanser til utlig-

Lagene åpner nervøst og det blir mng, men de blir somlet bort, og Por- 
mye frem og tilbakespill- Pors hai serne må forlate banen med tap. Med 
imidlertid det beste tak på kampen og en bedre anlagt taktikk hadde Pors 
i flere perioder varter de opp med godt vunnet kampen, men u. k. må jo ha 
spill. I det 11. min. er Moss igjennom kjent til svakheten på høyresiden 1* 
men i. v. skyter rett utenfor. forsvaret og burde tatt sine forholds-

Pors’ første scoring.- regler. En sitter igjen med spørsmålet
Under et godt tilrettelagt angrep åpent hva en m^nn som Olaf Kristof- 

sender Berntsen en stfkkball til Lin- fersen ville ha betydd for Pors i denne 
stad som brenner av en kanon fra 20 kampen.
meters hold. Dommerens fløyte går 
og jubelen er stor i Porsgrunnslelren. 

Moss er frampå med noen skudd, 
men Pors-forsvaret rydder opp. Pors 
har flere gode chanser til øket ledel
se, men de blir somlet bort.

En kald dusj.
Det er tydelig at Mosslaget er blitt 

informert i pausen om Pors svake 
punkt i forsvaret. Hele spillet til Moss 
blir forsert fram på venstresiden og 

r det er stadig.farlige situasjoner. Pors 
forstår øyensynlig ikke faren, for Wå- 
ge fortsetter med sitt vanlige spill så 
det blir Richter som må «fiåi låna»

på Moss og Storm hele 7-1 i 
•askelser i går: Sandef jord slått

Lyn og Jevnaker 0—0 på Jevnaker.

r f
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Østfold.rundekampene
Samferdselsdepartementet anbefaler jernbanen.

I

Fot-

ie nå-
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I

v. Realfsen. Omgangens mål ble sco
ret av Ragnar Nielsen etter sommel i 
Porsforsvaret.

I

I
I

Inntrykket 
de

sti

Busser og lastebiler får ikke 
KJØRETILLATELSE

I

i
i

som nevnt
— n — t 

om kampen.I
I

o

0

Moss slo

Preget 
11. om 

por- 
Det

tyy terminliste før
Grenland fotballkrets.
Onsdag kveld har Grenland 

, ballkrets styremøte for å sette opp 
den nye terminlista. En skal gå over 
fra kveldskamper til lørdags- og søii- 
dagskamper.' -

ors 3-0.
- for juni- 

°PPadgående
1 Wjøret

• Uræctø
°PPmerk.

I
hI

i > I

■ ^idXr?ernaf£eSPark- Bksekutør var; mål? «En' god prestasjon

i

i il

at folk allerede hadde fulltegnet flere 
busser i Skien og Porsgrunn for å 
reise på fotballkamp.

Herr Pazal forklarte oss først at 
det ikke var gitt helt generell tilla
telse for all turkjøring innen 10 mil. 
Den er avhengig av bensinkvoten, og 
av hensyn til valutaen vil departemen
tet at bensinkvoten til turbiler i før
ste rekke skal gå til bærturer, som 
en mener er viktigere for landet. Vi
dere uttalte departementssekretæren 
at en er redd for konsekvensene av 
å gi kjøretillatelse til fotballkamper. 
Bare spillerne får benytte bil.

Det er ikke meningen at turbilene 
skal overta den transporten jernbanen 
kan greie, og vi må anbefale folk av 
hensyn til valutaen å nytte jernbanen 
mest mulig.

ga — .
Helgens rundekamper var selv

sagt viet stor plass i avisenes spal- i 
ter. — Hvilket inntrykk gjorde så 
våre gutter der hvor de spilte eller 
på det publikum som sogner til mot
standerne? Vi har funnet fram re
ferater fra en del aviser for å gi et 

inntrykk av dette.

Om kampen i Moss skriver «Moss 
Avis» blant annet: s

Pors spilte med stor energi i ty
pisk longpassing-spill. Det gikk pent 
enkelte ganger, men som oftest var 
spillet preget av tilfeldigheter. Rein
holdt var god i mål. Skilbred helt ut
merket som back. Vi likte også Hal
vorsen som senterhalf. I løperr. var 
Lindstad på indre høyre farlig og 
velspillende, likeså Karl Skifjeld på 
ytre venstre.

i 
I 

i|

Shigruppesie laoer lomaliminering.
En noe usedvanlig fotballturnering 

i er det nå truffet avtale om . mellom 
Pors, Skade og Bergkameratenes ski- 
grupper. Det er meningen at kampe
ne skal spilles i dobbelt serie, med 
hjemme- og utekamper og en skal ta 
til alt i høst.

FOTBALL
Herøya — Bamble 4—0.
Stathelle — Langangen 2—2.
Pors C — Storm C 4—0.

Moss fikk sine tre mål! i løpet av 8 minutter.
Det var strålende sol og vind- min. noteres en god redning 

stille da Pors entret Mel løs grøn
ne, flotte gressbane i går. 
tallrik tilskuermassc fra

PORS c.—STORM c. 
4—0.

Ved 2. reservelagskampen på Kleiva
i går vant Pors r. 4—0 over Storm c.

Por’ målscorere var Ivar Jensen
(2) og Øivind Askedalen (2).

Pors og Odd leder i denne serie —
*

Trygve Dahlgren, Urædd og Olaf. 
Kristoffersen, Pors, skal være linje- 
menn ved 4. runde-kampen Larvik 
Turn—Moss F. K. i Larvik neste 
søndag. i,

På Porslaget var Gulseth i mål sva 
kere enn vanlig og var altfor ube- å 

sikkert H|j j ■■■■■■ 
Sigurd Hjertås 

men

kjappere på ballen enn Moss og 
det virker som Moss er temmelig 
slappe nå. Pors har flere raske 
oppløp på slutten av 1. omgang 
og Karl Skifjeld har en god 
sjangse i det 43. min. for åpent 
mål, men ballen stryker utenfor.

I annen omgang spiller Pors 
ut.Ettcr Pors gode første omgang 
var stemningen høy og en seier 
syntes innen rekkevidde, men 
gleden ble ikke av lang varighet. 
Moss åpner annen omgang gan
ske kraftig med altfor hardt spill, 
men dommeren er myndig og 
god. blant annet får Moss høyre 
half advarsel for å sparke' til Pors 
indre venstre etter at fløyten er 
gått. Forseelsen var så simpel at 
en utvisning hadde vært mer 
passende.

I det 8. minutt går Moss opp 
og en pen ball til ytre venstre 
utnytter denne lett, idet Pors 
forsvar på høyresiden helt faller 
ut av stilen og overlegget blir 
headdet i nettet av indre høyre. 
1—1. Moss spiller nå ganske ef
fektivt med god glid og forserer 
spill fram på venstre. Ytre ven- 

til_istre legger i det 13. minutt igjen

Dette var en kald dusj for 
Pors og de burde nå ha gjort noe 
for å stanse de åpninger som sta
dig forekom på venstre, men iste- 
det er det Moss’ ytre venstre som 

centerløper, den 15 årige «Bånnås». Se- i det 16. minutt legger igjennom 
nere redder Thomas Holen på mål- til Torkild Andersen som scorer 
str^ken^et gødt skudd fra P^sernes y. _ o_1 for Moss. Dette mål bur_ 

de Reinholt ha avverget. Altfor 
passiv i dette tilfelle. Men forut 

1 ^adig; var det igjen stor passivitet i Pors
' høyre forsvar. Nå syntes øyen- 

det skortet *på"]øpernes skudTfor-; synlig Pors det kunne være nok

Telemark Arbeiderblads Porsgrurms- 
redaksjon hadde i går formiddag be
søk av en forbauset representant for 
alle de som hadde tenkt å reise til 
Horten med buss og ferje til Moss for 

| å se 3. rundekampen Moss—Pors. Han 
fortalte at turbilene ble nektet å kjøre 
bortover med fotballtilskuere.

Vi ringte straks opp Transportfor- 
midlingen i Porsgrunn som forklarer 
oss at de først i uken hadde fått tele
fonisk beskjed fra Samferdselsdepar
tementet om at det ikke skulle gis 
kjøretillatelse for turbiler til kjøring 
av tilskuere på fotballkamper.

Vi tok for sikkerhets skyld også en 
iltelefon til Samferdselsdepartementet 
i Oslo. Vi traff sekretær Pazal, som 
vi forela situasjonen for, og forklarte

d
JUNIORFOTBALL '.

Vårt fotballpublikum her i Grenland 
viser enda ikke juniorkampene 
strekkelig oppmerksomhet. Det er jo over til indre høyre som scorer 
på disse kamper våre kommende for- — 2—1. 
stelagsspillere viser seg.

Kampen mandag på Urædds stadion 
mellom ovennevnte lag hadde ikke 
samlet mer enn ca. 150 tilskuere. Kam
pen var heller ikke avertert.

I første omgangs 10. minutt mer
ker vi oss et flott skudd fra Urædds

med tiden sikkert bli 
med.

Urædd fikk 1 mål i 1.
y. v. Ragnar Nielsen og 2 mål 1 2. 
omgang ved Bjarne Hobber som 
headet ballen inn og Kjeld Thorsen 
som satte ballen kontant i nettet ved 
straffe.

Goberg, Storm dømte bra.

for utligning. Vi merket oss flere rik
tig gode kombinasjoner ute på banen,; 

« • f ** • % «B ■■ M *men i 
an mål. Det ble istedet Urædd som på f or de tok igjen hånd om spillet.) 
et oppløp oker til 2-0 ved pen hea-: j det 18 minutt legger Lind-' 

Porsløperne makter ikke å score på S^a^ igjennom til Skifjeld som 
flere gode tilbud og Urædds gode in- runder Nils Eriksen og lurer mål- 
dre forsvar rir alt av. sitt 3 mål fikk mannen og får vippet ballen i

l av, 
jSkifjeld. Pors strever nå hardt for 

* utlikne og presser ganske 
■I mIngi°e”deniSent^. Sikk—L ®k?-“ sterkt. I det 25. minutt kommer' 

som back har og spilt bedre før 
er en sikker mann å regne med for 
Pors. «Goggen» og Austad er A-lags- 

I kandidater neste år. Ragnar Bjåland 
I er langt under pari for tiden. Hilding 

Larsen har gode takter, men må lære 
å stoppe ballene bedre. Johs. Realfsen 
har spilt seg opp, men løper med alt- 

: for lange skritt enda. '
Ellefsen i Urædd-målet var god. El- 

< lers spilte både Holen og Thorsen kon
tant o gsikkert i forsvaret.

eBånnås» er en liten mann med go
de anlegg for fotball. Han kommer. 
Hobber og Tennefoss er nok også spil
lere som Urædd får glede av.

Nils.

; av 
Reinholt, men han holdt ikke det 
harde skudd. Rcturballen redder 

Pors- Sverre Halvorsen til corner som 
grunn hilste guttene med Pors-1 ble satt utenfor. Pors er nå mye 
grunns-sangen.

Lindstad vant målvalget og 
valgte å spille mot solen. Pors 
får straks i stand oppløp, men 
stoppes for offside. Allerede i 2. 
minutt oppnår Pors corner fra 

I høyre, men resultatløs. Pors er 
; de som får i stand spill og har 
! spillet på Moss halvdel, avbrutt 
av enkelte Moss-oppløp, bl. a. har 
Torkild Andersen i det 12. min. 
et farlig skudd, men over.

I det 16. min. får Lindstad et 
framlegg og fyrer av et delikat 
langskudd i hjørnet som Askerød 
må kapitulere for. 1—0 for Pors. 
Pors har nå helt overtatt bane- •

. spillet, men Nils Eriksen bryter 
pent fler ganger Pors angrep. Det 
er som en venter at Pors skal øke

, sin ledelse, men skuddene er dår-
I lig innsiktet. I det 32 min. note
rer vi godt arbeide av Lindstad. 
men skuddet går over. I det 37.

Svend Edin godt fram på høyre, 
men overlegget går for langt inn. 
I det 30. og 32. min. får man to 
gode Pors-angrep, men framleg
gene er det ingen som når fram 
til. I 33. min. kommer et fint 
overlegg fra Skifjeld, men Lind- 
stads skudd går over.

Sverre Halvorsen stopper godt 
og han går selv opp og ^skyter, 
men over. Vi venter nå på utlik
ning og tror den er et faktum, da 
Tor Berntsen i det 37. min. har 
en stor sjangse, men dessverre 
nei. To cornere i rekke ble begge 
resultatløse. Moss som har truk
ket i forsvar kjemper for å holde 
stillingen og tiden går uten at 
Pors makter utlikningen.

Moss går videre etter en me
get heldig sei r. Pors burde abso
lutt ha vunnet denne kamp. En 
temmelig enstemmig dom er det
te, selv i Moss.

På Pors lag var O. Skilbred 
og Erling Olsen samt Sverre Hal
vorsen i forsvaret de beste. O. 
Skilbred leverte en meget god 
kamp. I løperrekken var det Ski
fjeld og Lindstad som kom godt 
ut av det, men Lindstads gjen
nom legg var i går i hardeste la
get.

På Moss lag var det Nils 
Eriksen samt indre høyre og yt
re venstre som var de beste.

Dommeren Endresen, Holme
strand, var god. Han burde dog 
vist Moss h. half ut, 
tidligere.

Dommeren

Vår medarbeider vekslet et 
par ord med dommeren, E n d r e- 
s e n, etter kampen:

— Pors var avgjort det beste 
lag og burde ha vunnet kampen 
2—1. De spilte dog utilgivelig 
åpent i høyre forsvar de 15 mi
nutter Moss hadde spillet, sa 
dommeren.

/uniorserien.

Uraedd-P
at interessen 

er for r-
mennesker fulgte

°S Pors pfi, 
går med livlig

Urædd Viste seg 8terkest 

sJanXr rX^' 
vært noe mtadre,

Det later til 
or-fotballen stadig 
Ca. 200 
mellom Urædd 
Stadion 1 
somhet. 
vant 3-0, skjønt 
ger hadde fine 
bur-le ha 
noe slikt.

Fart og hyppig målpress 
kampen, som var ganske god 
gang lå UræM Jevnt m 
aerne presset for utlikning i 2 
blo Imidlertid Urædd som tikk 
Pors’ loperekke fulgte ikTte godt 

£oran mai °s greidde dessuten 
ikke skikkelige avleveringer, pfi, Dnr 
serlaget merket en seg særlig silrå 
Hjertås, Bjåland og Ove Austed 
Johannes Realfsen viste gode tln*

Urædderne var mer frampå og had
de dertil et bra forsvar. Keeper El- 
lef Ellefsen, Thomas Holen og Kjeld 
Thorsen var blant de beste, lo-årin- 
gen Per Lundgren («Bånnås») spiite 
for første gang på juniorlaget og vil

r;
V
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| géns runde var ingen unntagelse. Mest | j

som 
må

en tid virket 
1925, Brevik, 
gen ut.

i går

4. 
ball 
opp slik: 
Seierherren i

for enkeltes 
cri noe teo- 

til å nå

z.’? c

Det ble bare enkelte glimt
- gc p& vporg

11. a.:
Tredje rundene i fotball-N.M. plei

er å være nokså sensasjonelle, og hel-

at 
og 

til hen- 
søndag 1.

4

inspirert.
 J. run

en flott innsats gjennom å 
Sarpsborg hjem- 

ekstraomganger. I omkam- 
r Sarpsborg sikkert.

*

Lyn/Jevnaker j

Z I- Sarpsborg/

å

Urædd og Pors i 3. runde  

• - — ---------- ...LJ / '

Avis-kommentarer 
/ i*

Vi bringer nedenfor et utdrag av borg den største overraskelsen. 3. 
Oslo-avlsenes kommentarer av Nor- runde i fotballcupen gikk ikke helt 

sensa-
Alle

Vi hadde aldri ventet at Urædd 
j et så godt lag, uttalte Sarpsborgs 
'kaptein, landslagsbachen Finn Moen til 
«■Aftenpostenes 
der.

Pors—Skotfoss 
3-0/*'

Storm leder nå i serien med 19 pts. 
25—6, mens Grane har 19 pts. 26—9. 
Pors er en god nr. 3 med 18 pts 
34—12. '

gcsmestérskapets 3. runde:
«.Morgenbladets «Keeplihg» skriver | r ...

om to av dem, Lyn og Sarpsborg, må 
ta en ny tørn for å komme til 4. 
runde. Vi vet i grunnen ikke om Lyns 
0—0 mot Jevnaker eller Sarpsborgs 
-—1 i Porsgrunn mot Urædd var den

I vårt stille 
undertegnede

• som årets 
vninr 1 I ♦ f 
V V.A V.A A * V U

averaskende var det vel at to åv Nor
ges beste lag, Sarpsborg og Lyn, måt
te nøye seg med uavgjort kamp mot 
henholdsvis Urædd og Jevnaker. Nå 
får favorittene hjemmebane til om
kampen.

At Moss skulde vinne over Pors var * igjen at det gå? an ¥ ta “opp'kampen 
neppe ventet. 1

W ■ ~

«Friheten» skriver: Moss, sin 
ne tro, klarte seg gjennom runden 
med et nødrop. Laget hadde blitt til
delt rundens absolutt svakeste lag, 
og det greide Evensens gutter å. slå 
med snaue 3—2 i annen omgang, som 
laget dog spilte ganske LL 
Urædd, som vi så på Jordal i 2 
de, gjorde r  
spille uavgjort mot 
me etter t

1 pen vinner

«Verdens Gang»: Jevnaker og
Urædd var sensasjonslagene i 3. run
de.

-V

Jevnaker klarte 0—0 mot Lyn på ker 
mulig over Vestfolds meget lovende Sande- 

i som kanskje har 
landets sterkeste klubb-halfrekke!

Resultatene forteller om en jevn 
og hard runde med stor innsats og 
svær publikumsinteresse. Vi kan 
vente oss interessante dueller i de 8 
kampene i 4. runde som spilles, søn
dagen før svenskekampen, altså den 

var|8. september.

orbund opplyser 
rg — Urædd 

berammet 
og Oslo

Pors mot Skotfoss
i dag.

seriekampen mot Skotfoss på 
har Pors gjort en del 

ingcr i lagsoppstillingcn. >Svcr- 
en skal være sidehalf og 
ytre høyre. De 11 stiller 
m mål og høyre:

Ragnar Svendsen, 
■e Halvoren, Wal- 

j Ivar Waa-
Thor

~. (Kåre Lie) 
r» i skriver bl. a. under titelen: JevnakerPorsgrunnsmedarbei- og Urædd satte £arge på 3 runde:

Det er de 2 uavgjorte kampene 
som er rundens store overraskelse. (| Dagbladets E. D. skriver bl. a. un- To så klare favoritter sorri Lyn og 

’l der titelen: Urædds 1—1 mot Sarps- Sarpsborg som av alle er holdt 

—--------------- sterke mesterskapsaspiranter,
spille omkamper. Begge skal ha disse 
omkampene på hjemmebane, og det 
betyr stor fordel for gressbanelagene 
Lyn og Sarpsborg.

Urædds store kamp mot Sarps- 
borglaget, som ikke er i god trimm, 
og Jevnakers gode forsvarsspill mot 
Lynrekken er 'det. som telte mest 
søndag.

Til : ‘
Vestsiden i d 
forandri" 
»e Halvors 
Ivar Wåge 
opp ålede fra mål

Bjørn Reinholdt, ’ 
Olaf Skilbred, Sverr 
ter Richter, Erling Olsen, ' 
ge. Leif Lindstad, Thor Berntsen, 
Svennungsen, Karl Skifjeld.

— 
Mjøndalen.—Sn 
SDF—Sparta i 
'Freidig—Selbak r 
Larvik Turn—Moss 
Voss—Skeid i Ber. 
Kristiansund N 

stiansund.

erskapet i fot-
-■ er satt

Olaf Christoffersen, Pors, har nå I 

som trener for «Start I 
og vil fortsette seson-1 

i

Grenland mot Østfold.
Etter hva det opplyses arbeider Fot

ballkretsen med å få i stand en even
tuell interkretskamp mot Østfold i lø
pet av oktober.

Urædd og 

merkelig evne til 
j over 

vi riktignokk tiltrodd 
fra Østfold er ik- 

mossingene.

Aftenposten: Tredje runde 
■ skjærsilden

Pors — Skotfoss
I sjangserik temp.

De 500 mennesker ;

| Lindstad øker til 2—0 etter litt klyn- 
gespill. ;

Pors beholder spillet, men dabber 
litt av og ingen av lagene har noen 
særlig farlige sjangser før Berntsen 
etter 23 min. kommer fri og scorer 
pent. Bare 3 min. senere har W. Rich- 
ter, som nå spiller y. h., en kjempe- 
siangse for åpent mål, men skyter 
utenfor. Like etter har Skifjeld ex 
godt skudd utenfor. Så får Skotfoss en 
stor sjangse ved centerløperen, men • 
uot forøvrig gode skudd går like uten
for. Kampen ebber ut, uten at noen av 
lagene greier å score. I

Pors nye oppstilling falt ikke hel
dig ut og etter pause var Sv. Halvor
sen og Waage igjen på sinc vanlige 
plasser, mens W. Richter spilte y. 
høyre, og det gikk bedre enn i 1. om
gang.

Bj. Reinholt leverte en god kamp 
og hadde flere gode redninger. Ellers 
spilte Erling Olsen godt. 0. Skilbred 
hadde vanskeligheter med Skotfoss 
lille y. h., men spilte allikevel bra. 
Halvorsen og Wåge spilte best på si
re vanlige plasser. Løperrekkens bes
te var Lindstad og Skifjeld, men beg
ge spilte under pari.

Skotfoss hadde et jevnt lag, som 
spilte meget energisk. Best var mål
mannen, centerback og begge ytre- 
vinger.

Dommeren, Vinje fra Borg, hadde 
som vanlig mange rare avgjørelser.

Omlag 500 tilskuere.

av god’ 
fotball man fik se på Pors, stadion  
igår, ellers var det dårlige greier.

Skotfoss åpner som vanlig i stor 
fart og bringer forvirring i Pors’ for
svar. De har straks 2 gode sjangser, 
som blir dårlig utnyttet. Pors har 
vondt for å komme i gang og Skotfoss . 
beholder offensiven til midt i omgan
gen uten å være særlig farlig foran 
rnål. Etter 31 minutter opnår Pors 
corner fra venstre. Denne blir lagt 
pent inn og Lindstad header flott i 
mål. Lindstad har en god sjangse i 
det 40. minutt, men skyter over.

Omgangen går ut med 1—0 ledelse 
til Pors, men Skotfoss hadde fortjent . 
uavgjort. !

Det blir Pors som åpner best i 2. ■ 
omgang og har i løpet av 5 minutter 
3 gode sjangser ved Lindstad, som 
skyter over, et godt skudd utenfor, 
og Berntsens skudd over. 6 min., og

OLD BOYS

«Pors» — «Storm» 3—2.
Pors’ og Storma old boys møttes 

i går kveld til dyst oppe på Bratsberg. 
Det ble en ganske morsom og munter 
forestilling da do fleste av gamlekara 
selvsagt ingen trening har. På tross 
av det, ble det allikevel noen lyse øye
blikk i kampen. Pors vant som før 
nevnt 3—2 etter å ha ledet i 1. omg. 
med 1—0. Målet scoret av O. Kristof
fersen. Ca. 10 min. ute i 2. omg. re-' 
duserer Storm til 1—1 ved Bj. Hei- 
dahl ettor at keeperen først avverget 
et godt skudd fra Kr. Moen, med be
net. Bare 1. min senere øker Pors 
til 2—1 ved selvmål av Storm, men 
3 min. etter utllgner O. Løberg for 
Storm til 2—2 etter delikat overlegg 
fra ytre høyre, Bj. Jansen. Pors får 
så seiersmålet i det 25. min ved Bjå
land etter at keeper bare halvklarte i 
et skudd fra samme mann. Pors var 
best denne omgangen så seieren var 
fortjent. Storm var best i 1. omg, 
men Pors hadde i det hele de fleste 
målsjangser. Kondisjonen strakk ikke 
til hos Storm w det var lett å merke 
for det var vel mye «mannefall» og 
«luftakrobatikk» mot slutten.

Nils A. Nilsen var kampens gode 
dommer.

Ca. 200 tilskueere 
passelig valuta.

rande.
Snøgg mot Mjøndalen. 
Urædd spiller omkamp 
søndag.
Norges Fotballfi 

omkampene Sarpsbo
I Lyn—Jevnaker er 

holdsvis Sarpsborg 
september kl. 13‘.

runde 1 Norgesmestr ' 
som spilles 8. september

kampen I 
Trondheim.

kampen 
anlielm.
Øgg 1 Dramm 
Stavanger.

i Trondheim.
J i Larvik.

gen.
.—Fredrikstad

9 i

z* ' / /

PORS OLDBOYS—STORM OLDBOYS 
3—2.

Ved en oldboyskamp i Skien i 
vant Pors 3—2 over Storm. Pors’ mål- 
scorcre var: Andreas Skilbred (2), 
og Olav Kristoffersen.

5 • 1 
i i i

.r - ' * '
som så kampen ' 

mellom Skotfoss og Pors fikk ihvert I 
fall se mange målsjangser og ditto i 
spoleringer. Noen kritikk av de indivi- j 
duelle spillere skal vi ikke komme' 
med, men konstatere at vi har sett 
Skotfosslagct spille bedre for. 3—G 
gir absolutt ikke det rette bilde av 
kampen. Seiren var o. k. men begge 
lags loperrekke burde greid å lage 
flere mål av alle de sjangser de hadde, i 

Forslaget var adskillig tammere I 
enn mot Moss søndag. Lagoppstillin
gen falt jo ikke heldig ut da Richter 
i 2.- omgang ble tvunget til å gå opp 
som høyre ytre. Han er jo typisk for
svarsspiller. Halvorsen måtte på 
grunn av benskade spille centerback 
som vanlig og fikk ikke vise hva han 
kan som sidehalf.

I det 30. min. har hvert av lagene 
hver sin store sjangse. Pors ved et 
frispark som Hervig i Skotfossburet 
redder flott. Skotfoss har sjangsen 
ved et bomspark av Skilbred, men 
skuddet reddes godt av Reinholdt. Li
ke etter får Pors corner ved Skifjeld ; 
og Lindstad header i nettet. I slut
ten av omgangen har Pors spillet på 
Skotfoss banehalvdel. Lindstad sky
ter over fra kloss hold etter nydelig 
passing fra Svennungsen og flere lik
nende sjangser innenfor 16-meteren' 
blir resultatløse.

Ompiaseringcr, men —
2. omgang begynner på samme måte ! 

Berntsen og Lindstad har stadige til- j 
bud og i det 5. minutt scorer Lind- I 
stad Pors 2. mål etter noe sommel.

De siste 10 min. preges av spill ute ! 
mellom 16 metrene inntil Thor Bernt
sen etter forst å ha mistet en pen ball 
ved en ren tilfeldighet får den igjen 
av Walestrand og skyter pent kloss, 
ved stangen.

Walter Richter som dessverre er 
blitt plasert på ytre høyre, har kjem- 
pesjangse foran åpent mål, men huff 
for et skudd. Skifjeld lager pent for
arbeide og et nydelig skudd stryker 
utsiden av stangen. Samme skjebne 
har et skudd fra Berntsen som kee
per så vidt får fingrene borti.

Skotfoss har igjen satt Ness som 
centerforward og han har et par gode 
tilløp, men den rette avslutning 
mangler. Skotfoss har nok en sjang
se til trostemål, men Næss skyter 
utenfor fra 6—7 meter under klynge 
foran Porsmålet. I

Dommer Vinje fra Borg hadde tross ■ 
et par tvilsomme offsldeavgjørelser, I 
hele tiden det rette taket på kampen’. 
Jo før publikum innser det nytteløse 
i sin som oftest helt feilaktige piping, 
jo bedre er det, både for spillere, dom
mer og publikum. Play.

etter oppskriften. Noen direkte 
sjoner kan en ikke snakke om.  
/j store favoritter lever ennå, selv

torn

størsfb overraskelsen, 
sinn hadde ihvertfall 
tatt seg mål av rårpingene 
mester, så -vek/A*’0" 
over til den kanten

, • r Foi’ Jevnaker og Urædd må resul-, og da bør de vel begge vinne, j tåtene gi øket gåpålyst. Det viser seg

i med de skyhøye favoritter" hvisken 
setter mindreverdighetskompleksene 

. r t . Pa porten. Godt levertI «Morgenposten»s rundekommen- Jevnaker!
I tar leser vi bl. a.: Moss har en ;

Mange hadde muligens ventet klur karre seg opp i rundcne.°Seié*ren
Sarpsborg-seier over Urædd, men Fois hadde
som Alf Simensen «Gærver’n» sa søn- Up’1]’ |5C?_,SC?lv 
dag — vi har alltid hatt det vanskelig ye me
nettopp mot den klubben — Urædd;
•spiller nemlig typisk cup og har ievij anjojisuacn i
fer å rive opp en teknisk motstanders NoiSe?mesterskap. Alle de 
metodiske kombinasjonsspill. faktisk en sjan 

At Reidar Kvammens klubb V*’1
k'ng måtte trekke det korteste strå | rctisk, men dog sjangse —
mot Snøgg var litt uventet, men Snøgg
er farlig hjemme, og Viking er nep
pe som før — Kvammen til tross.

og drøm til

j er. og 
fotballens 

 —.16 lagene 
som slipper helskinnet igjennom har 

en sjangse —
• | vedkommende riktignok

har lett,’ bl’r selve

, alle klubbers største mål 
alle tider, helt til topps.

Runden gikk stort sett normalt, d. 
v. s. med de obligatoriske sensasjo
nene som en virkelig 3. runde ikke 
kan være foruten. Vi sikter til Lyns 
0—0 på Jevnaker og til Sarpsborgs 
1—1 i Porsgrunn, begge etter ekstra
omganger. Men først og frfemst ten- 

vi på Trondheim-Kvikks seier 
hjemmebane og Urædd var om :
ert strå hvasscre med sitt 1—1 resul-1 P01.ds Blalklubb 
tat mot Sarpsborg på utebane. (?)

I At Snøgg besørget rundetraveren 
Viking betegnes som en liten overras- 

! kelse.
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1 var kampens myndige dommer.
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PORS—SKOTFOSS 3—0Olav Hansen. I

rc
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I

I 
J

It
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21/9 
22/9 
22/9 
22/9 
28/9
28/9

Erling Lunde 
Øivind Vinje.

Olav Hansen.
John Johansen.

Henry Hansen. ,

i
i

12
12
12
11
11
11
12
12
12
12
12
11

pr-
12
12
12
12
12
11
12
12
13
13
12
11

5 
opptatt med å

19
19
18
17
16
13
13
8
8
7
3
3

19
19
18
15
15
13
13
8
7
7
3
3

I: I 
!

■ ■ I
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vær. Men at laget skulle miste fat
ningen så totalt som i kampen

Pors jr. •
Ved en fotballkamp 

vant Pors jr. 5—0 over
*

li

F 
•l

Lindstad er skadet 
spiller Arne Hansen.

rud.
21 /9 Tollnes—Skotfoss 

Dahlgren.
Odd—Pors

25— 6
26— 9 
34—12 
25—15 
18— 9 
25—13
22— 26 
24—30
23— 29 
12—42 
12—28 
12—39

er dc eneste som 
na opp på samme

) Borg 
Odd 
Urædd 
Skotfoss 
Gimsøy

I K. S. K. 
I Tollnes 
| Sundjordet

Søndag fortsette 
per .mellom K.S.K.- 
—Skiens Ballklubbb. 
sjonslagene er 
privatkainper i helgen.

Ir?. *

Storm 
Grane 
Pors 
Skiens Ballklubb 
Borg 
Urædd 
Odd 
Skotfoss 
Gimsøy 
KSK 
Tollnes 

j Sundjordet

I sen er i
1 tan satt opp som centerforward.

og i hans sted

Urædd
av 1. divi- 

spille

I Stilli
I kvålif 

sjon r- 
rasjen står til 
Storm 
Grane

1 Pors
I Skiens B. K.

— Kragerø jr. 5—0 
fotballkamp på véstsid

o 
gjenstår

; i

Jil
• ’ I 

■i.i!

I 1. divisjon.
Stillingen i serien: 

• Storm
Grane 
Pors
Skiens Ballklubb 
Borg

I Urædd
| Odd 
Skotfoss 
Gimsøy 
K. S. K. 
Tollnes 
Sundjordet ,

; Ballklubb i: 
endret noe på. 

Tnor Berntsen er atter

\ videre 
være høyre 

senter-!

var centerback Arne 
.. Thorbjørn Hansen 

spilte sin beste kamp i år. Askedalen 
og Gustavsen var de beste i løperrek- 
ken.

Aspirant Birger Jansen

NYE SERIEKAMPER
I dag spiller Borg seriekamp mot 

Gimsøy på Gimsøy-banen.
Skiens Ballklubb og K. S. K mø

tes også i dag.
I morgen skal Tollnes Ballklubb 

ha Grane på Tollnes, mens Sundjor
det reiser til Skotfoss.

Torsdag spiller Urædd og Odd i 
Porsgrunn, mens Pors reiser til Klei
va for å møte serielederen Storm.

Mididelm&dig kamp. Skotfoss oppet 
seg adskillig. Spesielt i begynnelsen. 
Leif Lindstad laget Pors’ 2 første mål, 
Thor Berntsen det tredje. Lindstad, 
Skifjeld og Skilbred var de beste hos 
Pors. På Skotfoss-laget Per Wale- 
strand og Asen.

II
|' I

vinneren av 1. 
av 2. avdeling, 
B-klubbers E-lag.

Pors b — Borg komb. 1—1.
Borg kunne ikke stille rent B-lag 

til seriekamp mot Pors B onsdag, og 
Pors fikk poengene uten kamp. For at 
Pors ikke skulle ha reist forgjeves til 
Borgestad, stilte Borg opp et kombi
nert lag som spilte mot Pors-laget i 
2X35 min. Resultatet ble 1_ 1.

7 •

I
?/<■-I J-L 9

' ■ I
i.1 M !•

i

Urædd og Odd til junior- 
finalen søndag.

I kretsserien for juniorlagene ble 
Urædd vinner av sin avdeling med 
7 poeng (9—3). Borg 6 (8—4), Lange
sund 6 (5—8), Pors 5 (8—5), 
(6—6) og Tollnes 1 (0—10).

i' 1- i 4 » •

Alf Goberg.
Urædd—Storm Nils A. Nilsen 
Sif—Borg Thor Løberg.
Pors—K.S.K. Håkon Håkonsen .
Skotfoss—Gimsøy Erling Lunde

Olaf Christoffer- |

5.<

Pors lag mot Skiens
Porsgrunn i morgen er -----
Lindstad og Thor Berntsen er attei 
med i løperrekken. Ivar Wåge og El
ling Olsen skal bytte plasser 
skal Sverre Halvorsen 
back og Arne Kås Andicsen 
back. . w-1

II'
Ir

■

i i•
II* I!• ’
I, '

stad i går spillte Pors b 
uavgjort 1—1. Pors får 
begge poengene allikevel da Borg 
møtte 16 min. for sent til kampen og 
dertil var A-spilleren Isak Andersen 
med på laget. Arne Hansen scoret for 
Pors, mens Borg fikk sitt mål etter

1 møljespill.

f,I ]

I

B?;.:
• ‘ I

I
ri* j • !
*

i
IHl £rl

S.B.—Urædd
sen.

29/9 Borg—Grane 
29/9 K.S.K.—Odd 
12/10 Gimsøy—Tollnes Jac. Baugerød 
13/10 Grane—Sif 
13/l0 Borg—Urædd 
13/10 Storm—S.B.
19/10 S.B.—Sif. Finn Bjerkøen.
20/10 Odd—Storm Olaf Christoffer

sen.
20/10 Borg—Tollnes Håkon Håkon- , 

sen.
26/10 Sif—Gimsøy

en 
jr.

Pors c — Grane c 3—2.
Ovennevnte lag møttes tirsdag kveld 

på K.S.K.s bane i seriekamp. Spillet 
ble hovedsakelig ført på Granes bane
halvdel, men Pors’ løpere klarte ikke 
å utnytte de mange sjanser som bød 
seg til å lage den rette avslutning.

Kampen var sterkt oppjaget og flere 
spillere viste i 2. omgang mangel på 
kondisjon.

Et 4. mål Pors hadde inne ble an- 
nulert for hard pågang på Granes kee
per.

Best på Granes lag var 43-åringen 
H. Gjersand som spilte back og gjen
tagne ganger ryddet godt opp i for
svaret.

På Pors lag • 
Kås lagets beste.

Play.

»v •;
• '1
•ti-

Nye seriekamper. ,
Førstk. søndag skal. Pors ha sc-. 

riekamp mot Skiens Ballklubb i Pors- ■ t 
grunn med Finn Bjerkøen, Langesund 
som dommer. Urædd møer K. S. K. 
på Klosterskogen bane søndag. Her 
er Alf Goberg, Storm, dommer. Dis-

, | se to kamper er framskutt.
Neste søndag (landskampdagen) 

møtes bl. a. Urædd—Grane i Pors
grunn og Tollnes— Pors på Tollnes.

Terminlisten for de omberamme- 
de 1., 2. og 3. divisjonskamper i høst 
bringer vi i morgen.

ten for 1. 
nu

* e f -j • • mgen i 1. divisi
f iseringsseri 

er poengstillingen
.J slutt):

13 k. 21
13 k. 21
13 k. 18
12 k. 17
12 k. 16
13 k. 15 
12 k. 13
13. k. 10 pts.

8 pts. 24—30
7 pts. 12—47
3 pts. 13—30
3 pts 13—41

13 k.
13 k.
13 k.
12 k.
r serien med kam- 

og Pors

SERIE-TABELLEN 
idag:

25— 6
26— 9 
31—12 
30—15 
19—10 
25—13 
22—26 
24—30 
24—30 
12—47 
12—28 
12—39

i ' 1'

f

Fors.
for 5!

Det okmet totalt Jw 
Og Storm ordnet lett 6*1. 
Rolt Lunde noterte

Riktignok regnet vi Pors for å være beskjed. Høyresiden i forsvaret spilte 
betydelig svekket under Eindstads fra- under all kritikk. Løperrekken forsok- 

■ • te riktignok å lage noe, og det lyktes
mot -enkelte ganger i første omgang. Men 

Storm på Kleiva, det var vel drøy kost planen manglet og det ble spilt altfor 
•for ledere og publikum fra Vestsia. ensidig på høyresiden, men en kar 

Laget manglet riktignok Berntsen i som Skifjeld ble gående arbeidsløs, 
senter også, men Holtan som gikk sen- Han var forøvrig ikke- riktig i slag i 
ter i går, mener vi går utenpå ham går. Erling Olsen kom best fra det, 
likevel. Kampen ga Pors UK nok en tett fulgt av Skilbred, som dog hadde 
gang et tydelig svar på hvor skoen ganske mye bryderi med Kallemann 
trykker — katastrofalt. Det begynte Evensen. Bjørn Reinholdt var god og 
igrunnen ikke dårlig for Pors. Første velgjørende rolig mellom stengene, 
omgang lå ikke laget mer under enn Storm imponerte ikke på noen måte, 
de kan være bekjent av. Men allerede Etter at seiren var sikret og de spil- 
i denne omgangen begynte det å rak- te i medgang, hadde vi ventet å se 
ne i forsvaret, på høyresiden og etter- et mer spillende Stormlag. Og så slø- 

I hver i senter. singen med chanser. Særlig mot slut-
Pors fikk kampens første — og sin ten av kampen var det rent ufattelig 

eneste — scoring etter noen minutter hvordan ballen kunne unngå å havne 
"j ved Svend Edin som var kjapt frem- i nettet. Spesielt gjaldt dette Finn 

1 me på en stygg misforståelse mellom Evensen som hadde sin styrke i forde- 
Harald og Tore. ‘ lingen av ballene. Reinholdt Johansen
Men dermed ble det også for Pors fikk ganske mye til på den sleipe ba- 

vedkommende, og det var hjemmela- nen som forøvrig må ta en del av 
•gets tur til å ta seg av målene. To skylden for all sleivingen og de upre- 
ganger er Rolf Lunde fremme før fløy- sise ballene.
ta går ,og Storm har sikret seg 2- Rolf Lunde skal ha honnør for 5| 
ledelse. strake scoringer. Flere av dem var be-

I 2. omgang blir Pors spilt helt ut lonning for påpasselighet.
av stilen og Storm får fritt spill. Det j forsVaret var det bare Harald An
er stadig åpninger i forsvaret og det dersen aom Var på høyde med seg 
er igrunnen bare sløseri at Storm ik- 0
ke øker ytterligere. 4 ganger scorer 
Storm i denne omgangen, og Rolf Lun
de er mann for hele 3 av dem, de fle
ste på pråktskudd, mens Reinholdt be
sørger nr. 6 i nettet.

i Vi skal ikke gå Pors synderlig et- 
[ ter i sømmene. UK fikk som sagt klar

' I

Pors mot Storm på Kleiva.
Pors lagopstilling mot Storm på 

Kleiva tirsdag er den vanlige med 
Ragnar Svendsen som høyre back, 
Edin som høyre ytre, men da Bernt-

i militærtjeneste er Jacob Hoi- ‘
.------------------- . - ,

i STORM—PORS 6—1.
De mange mål i kampen kunne gjer

ne vært dobbelt så mange, etter sjan
sene. Pors manglet Lindstad og Bernt- 

’ sen i angrepet og var helt ute av slag.
Storms y. v. Rolf Lunde laget 5 mål 
på rad, nokså enestående. Han var 
Stoorms beste i kampen. Pors’ beste 
var Erling Olsen. ; _

--- ------------ --  ---------------------- - -—— - ——- •• • •—

Ny terminliste.
Fotballkretsens styre har nå fast

satt ny terminliste for de resterende 
kamper i høstsesongen i 1., 2. og 3. 
divisjon.

Samtlige kamper var tidligere be
rammet på hverdager, men er nå 
flyttet til lørdager og søndager.

Listen ser således ut for

1. divisjon:
8/9 K. S. K.—Urædd. Alf Goberg 
8/9 Pors—S. B. Finn • Bjerkøen 
14/9 Storm—Sif John Johansen.
14/9 Skotfoss—K.S.K. Øivind Vinje.
15/9 S. B.—Borg Henry Hansen 
15/9 Urædd—Grane Erling Lunde. 
15/9 Tollnes—Pors Th. Sundt Larsen I i 
15/9 Gimsøy—Odd P. Aas Gunders-

X

Trygve

I den annen avdeling er Odd best 
med bare seire.

Finalen mellom Urædd og Odd 
skal holdes fk. søndag. Kretsstyrct 
har ennå ikke avgjort banevalget men 
det er mest sannsynlig at kampen 
holdes i Skien. Vinneren av finalen 
cr som bekjent kretsens representant 
i Norgesmesterskapet (Østlandsmes- 
terskapet for juniors).

♦

Pors b-Borg b 1—1
I Ved reservelagskampen på Borge- 

og Borg b 
imidlertid 
da

Pors har endret litt på oppstillin
gen til seriekampen mot Storm på 
Kleiva idag. Ragnar Svendsen skal 
være høyre back, Sven Edin ytre 
høyre og Jacob Holtan senterløper 
istedet for Thor Berntsen som er I 
militærtjeneste. 

/ 
/

Tollnes,
. v %_z . — — — — —

Pors leder nå i 1. avdeling av 2. re- 
servelagsserie. I 2. reservelagsserie, 
altså C-lagene, kan Odd og Storm 
komme på samme poeng. Pors har 7 
kamper og 12 poeng og en målavera- 
sje på 18—8 og er ferdig med sine 
kamper i avdelingen.

Fk. fredag spiller Odd og Storm sine 
siste kamper, henholdsvis mot Borg 
og Urædd.

Finalen går 21. september mellom 
--------  - avcienng Og vinneren 

som består av fjorårets

sjon.
divi- 

(målave-
I 

pts. 31 
pts. 28—10 
pts. 35—18 
pts. 30—15 
pts. 19—10 
pts. 25—28 
pts. 27—16 

. 2G—31

Pors c-Grane ' c 3-2,
Blir Pors avdelingsmester?

Ved reservelagskampen på K.S.K.- 
banen i går vant Pors c over Grane c 
3—2. Det var Thorbjørn Svendsen, 
Øivind Askedalen og Ivar Jensen som 
scoret Pors’ mål.

Lagets bestemann var scntcrback- 
en Arne Kås.

Pors er nå ferdig med sine kam
per i serien og leder overlegent med 
12 poeng etter 7 kamper og en mål- 
averasje 18—8.

Odd og Storm 
eventuelt kan nå opp på 
poengstall, men for disse to lags ved- 
kommende gjenstår det atskillige- 
kamper.

i

I ! •
.1 I

I

f >;

nen som forøvrig må ta en del av 
skylden for all sleivingen og de upre
sise ballene.

Rolf Lunde skal ha
strake scoringer. Flere av

WF V • -

I forsvaret var det bare Harald An
dersen som var .
•selv. Tore hadde ikke mye å &jpre» 
men tok pent det som * 
Pors leie scoring.

Dommeren Dahlgren, Urædd, 
god.

Vel 1000 tUskuere.
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Bjerkøen, LIF, var svak i offside.
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Storm
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Pors har funnet forsvaret.
Vant 3-0 over Ballklubben. .

av 
som skulde ha 

søkt om ■
Kretsstyret 

går kveld, 
utsette

3
3
0
1
4
1
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2
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| På grunn 
del klubber f 

jkamp søndag 
i sine kamper. 
; søknadene i 
ivedtok å 
Ballklubb—Borg, 
Gimsøy—Odd.

Kampen Tollnes 
dag, likeledes Storm—-Sund]ordet 
K S K—Skotfoss.
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15
15
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8
7
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Seriekampene søndag 
utsatt.

landskampen har en 
spilt serie- 

utsettelse av 
; behandlet
Kretsstyret- 

kampene . Skiens
Urædd—Grane, J

£ 
pi-
&

beste var Ivar Endreson. Ballklub. 
bens forsvar spilte individuelt godt, 
men hele forsvaret var for åpent- De 
trakk for langt opp, og Pors fikk da 
farlige chanser. Balchen og Harald 
Karlsen var de beste. I mål var Hol
mene sikker og god.

Pors ledet 2—0 etter 1- omgang. 
Det første kom etter moljespill for
an mål, og det er ikke godt å sl hvem 
som var nær ballen sist, men mål 
ble det iallfall. Mål nr. 2 var Lind
stad mester for på straffespark etter 
hands 1 Balkhibbforsvaret.

2. omgang så ut til å bli mål-tøs, 
men i slutten av omgangen laget 
Slcifjeld nr. 3 på et virkelig prakt- 
skudd som gikk inn klint inn i vin
kelen Det var forresten på tide, for 
samme mann misset helt flepe opp
lagte chanser tidligere i omgangen.

Finn Bjerkøen, Lif., domte. Ca. 400 
tilskuere.

Pors-S. B. 3-0
Heller ikke denne kamp ble god. 

Begge lag spilte svakt og det var 
sjelden man fikk se godt pasnings- 
spill.

Pors hadde endret en del på plas
sene i forsvaret og det gikk atskillig 
bedre enn i de siste kamper.

Bjørn Reinholt blir bedre og bedre 
for hver kamp og har et sikkert grep 
på ballen og god plassering.

’ Ame Kaas Andresen åpnet 
. usikkert, men leverte ellers en god 
I kamp. Han var meget påpasselig og 
stoppet mange angrep igår. Olaf 
Skilbred og Sv. Halvorsen spilte og
så bra. Erling Olsen var ikke riktig 
i slag. Løperrekkcn manglet Thor 
Berntsen. J. Holtan spilte i hans 
sted. Det hjalp betydelig at Lindstad 
var på plass igjen, men han kan 
spille bedre. Han virket slapp igår. 
Karl Skifjeld fikk også ^ennetøang 
for lite baller, men han er ikke rik
tig i slag for tiden.

Hos Ballklubben var Holmene god 
i mål. Balchen og Harald Karlsen 
spilte også godt, mens v. b. var noe 
usikker. Sidcjhalfene arbeidet godt 
både i forsvar og angrep.

Løperrekkcn spilte enkelte ganger 
' bra på banen, men stoppet opp for
an mål og maktet ikke å avslutte. De 

, hadde få virkelige scoringssjangser.

iLif gutter—Pors gutter 2—1.
Ved en guttekamp i Langesund 

vant Langesund 2—1 over Pors. Ame 
Brogeland scoret for Langesund, mens 
Pors-målet kom etter klyngespill.

det fine været søndag middag
det bare innpå 500 mennesker | foran begår, 

som var møtt fram på Vestsia for 
å se denne seriekampen.

illingen i 1. divisjon er nå:
1 
1
4
4
2
5 
5
7
8

og 
15 

og y. v. øker til 3—1 for Storm. 
... senere øker samme mann til

— • *

var Arne Hansen, M. Thorstensen llH
,zs’-................... scoret

scoret

[skiens Ballkl.

iBorg
Urædd
Odd
Skotfoss

I

Gimsoy
K. S. K.
Tollnes
Sandjordet

4
3 
3 
1
1

HEI 3—1.
privalkamp på Vestsiden 

Det 
og 

for 
for

Den nye oppstilling i Porsforsva- 
ret med Arne Kaas Andresen som 
centerback og Sverre Halvorsen på 
høyrebacken ser etter gårsdagens 
kamp ut til å være den rette. Kaas 
Andresen leverte iallfall en helt god 
kamp som tredjeback og Sverre Hal
vorsen finner seg nok hjemme på 
wingbacken. Det var også merkbart 
at Lindstad var på plass igjen. Det 
sei* kanskje ikke ut. som om den gode 
Leif gjør så meget, men det er iall
fall han som bygger opp for hele 
laget. Forovrg kom hele Forslaget 
bra fra det igår. Reinholt i mål var 
den eneste som ikke fikk vist seg.

Om Ballklubben kan først og 
fremst sies at Reinholt 1 Pors-buret 
så å si ikke hadde et direkte skudd, 
og allikevel lå ikke Ballklubben un
der 1 banespill, men løperekken var 
sørgelig inneffektiv foran mål. Selv

6ou mann som Einar Rasmus
sen p- v/ngen fikk lite fil. Rekkeus

L.I.F.s gutter—Pors’ gutte 
9 *1 1 ‘ y /Ar—A*

Pors’ guttelag var søndag 1 L 
sund og spilte mot Langesunds g 
lag. Langesund vant med 2—1. 
Brogeland scoret for Langesund. . 
mål kom etter klyngespill.

PORS—SKIENS BALLKLUBB 3—0.
Dårlig forestillingpå vestsiden. Pors 

vant for stort etter spill og sjanser. 
Pors tok ledelsen etter 6 minutter ved 
Sven Edin og økte etter 14 minutter 

nærmest for sent, I ved Leif Lindstad På straffespark. Det 
3. mål ble scoret’ like før slutt ved 

' Karl Skifjeld.

dømme en back for de feil mannen 
foran begår.

Løperrekken var svak. To mann 
I kan ikke makte å holde ballen oppe,

Det var i grunnen S.B. som førte selv om Lindstad ’ virkelig hadde 
an i spillet ute på banen, men like- vært samme sliter som Skifjeld. 
vel Pors som hadde målsjansene. Svennungsen er på retur så det ut 
Ballklubbens løpere hadde i virke- til.
ligheten ikke mer enn 2—3 direkte Om sjølve spillet er ellers ikke 
tilbud, da ballen var i Pors fare- stort å si. En ytterst ordinær se- 
sone __på tross av laget hadde ca. riekamp. Pors første mål kom etter
70 pst. av spillet mellom 1G metrene. klyngespill i det 5. minutt. Edin var 
Angrepene ble altfor ofte forsøkt vel sistemann på ballen. Det annet 
presset fram i center og her ble de kom på straffespark ved Lindstad. - 
stoppet. Det 3. målet i kampens siste mi-|

Ytre venstre Rasmussen lå i over- nutt var en praktscoring av Ski-: 
kant av de øvrige i rekken, men fjeld. Han driblet seg fri og skjøt1 
Pors høyre back passet ham godt plutselig fra 16 meteren, kloss opp- 
opp. Det var ikke den vanlige fres under vinkelen. Tidligere i kam- 
over Ivar Endresen. pen hadde Skifjeld et par ganger

Ballklubbens forsvar var uten arbeidet seg klar, men feilet i av- 
svake punkter, men det spiller for slutningene, 
åpent. Balchen var vel den beste 
i betraktning av han hadde Pors’ 
farligste løper, Skifjeld, mot seg.
Holmene var god og kan ikke lastes 
for noen av målene. På straffe
sparket kastet han seg riktig på 
instinktet, men et sekund for tidlig. 
Ballklubben manglet i denen kamp 
som ofte før framdriv i spillet. Det 
blir for mye tversoverspill og som 
følge av det — inneffektivt. Alt 
er ting som nok laget og ledelsen 
kjerner til og har strev med.

Encelig — men
har Pors’ u. k. funnet fram til den 
ommøblering som måte til i forsva-I 
ret. Arne Kås som tidligere i Hal-! 
vorsens fravær har forsvart center- 
backplassen har vært smidd ut si
den ivår, var i denne kamp atter å 
finne på sin rette plass. Han spilte 
slik at han må karakteriseres som 
Forslagets — kanskje banens mest 
efektive mann. I Sverre Halvorsen 
har Pors sin høyreback. Her får han 
utnyttet sin fart fullt ut. Reinholdt 
ble aldri satt på prøve. Med ombyt- 
tingen av sidehalfene ble også for
svaret jevnere. Skilbred får jo en 
større oppgave i og med han også 
må passe Wåges mann når denne 
ikke markerer sin motspiller. Dess
verre har publikum for lett for å

Storm—Pors 6-1.
Det ble en bedrøvelig kamp 

Pors side på Kleiva i går kve c, °S 
de hentet seg et stort nec ei a 
Storms kraftigere spillere grei e c 
meget sleipe bane bedre enn 01 s ° 
de vant praktisk talt «He "ærka™' 
per. Pors stilte opp uten Lindstad og 
Thor Berntsen. Innertrioen som be
stod av Th. Svenungsen, J. Holtan g 
Arne Haansen, ble altfor sene og 
Karl Skifjeld fikk for lite baller. Det 
ble en hard påkjennig for/or^‘ir^ 
og de klarte da heller ikke å holde d 
pågående Storm-spillere fra livet

Bjørn Reinholt var meget god i 
mål. 0. Skilbred, Erling Olsen og til- 
dels Wåge, spilte også bra. mens 
Ragnar Svendsen var direkte svak. 
Han markerte ikke sin mann og var 
direkte skyld i flere av malene. Sv. 
Halvorsen må forsøke å beherske seg 
litt bedre. Husk at det går ufc over 
laget når du spiller som i går.

Storm som var det absolutt bes c 
lag vant en fortjent seier. Flere av 
målene var nok altfor lettkjøpte, men 
-så hadde de mange gode tilbud, som 
ble dårlig utnyttet.

Tore Simonsen ble ikke satt pa 
noen prøve i går. H. Andresen var 
bestemann i forsvaret ,tett fulgt av 
Nils og Hans Olsen -og Petter Sve
nungsen. I løperrekkcn var brødre- 
ne Lunde og Reinholt de beste. 

■ !■ ■ ■ ‘

Pors tar ledelsen etter 5 min. spill 
ved Sv. Edin. Storm overtar etter 
hvert spillet og ligger jevnt over, men 
kommer ikke riktig til skudd •. før 
Reinholt Johannessen i det 21. minutt 
får en god sjangse, men skyter over 
fra” kort hold. Storm utligner ved y. 
v. etter 24 min. De kommer stadig 
godt fram og senter har et godt 
skudd som Reinholt redder såvidt til 
corner. Pors pådrar seg frispark på 
25 m. Petter Svenungsens gode skudd 
går i underkanten av tverrliggeren. 
Bjørn Reinholt får den vekk, men ik
ke lenger enn til en Storm-spiller hvis 

,t skudd stryker stangens overkant. 
! siste min. av omgangen 
I Storms i. v.
j Pors åpner ganske bra i 2. om
gang og forsøker å få i stand spill. 
De oppnår frispark like ,utenfor 16 
m. Th. Svenungsens skudd sneier en 
Storm-spiller og Tore Simonsen blir 
satt ut-av spill ,men ballen går like 

. utenfor. Storm kommer igjen 
Reinholt redde to gode skudd, 
min. i 
3 min.

1 og i det 26. min. er han atter 
i får et høyt overlegg 

og skyter direkte i mål.
lu-es^er stadig og fetter 40 

Reinholt Johannessen 
--- går over. Samme

St<W 6. mål i det 43. min. '
Dalgren, Urædd, var en mvnditr 

dommer. 0m lag 800 tilskuere.'

H. A. H. •;

Pors får sitt første mål etter 5 
minutters spill. Karl Skifjeld legger 
inn en pen corner. Det blir litt klyn
gespill og Edin scorer. I det 14. min. 
stopper Bollklubbens v. b. et overlegg 
med hånden. Stråffesparket settes 
kontant i nettet av Lindstad.

Ballklubben har en’ god sjangse til 
å redusere etter en tabbe i Pors for
svar, men Reinholt rykker riktig ut 
og det løse skudd går utenfor. I slut
ten av omgangen har Edin en stor 
sjangse, men skyter utenfor.

Pors som lå noe ovei* i 1. omgang, 
slappet av etter pausen og Ballklub
ben har mest av spillet i 2. omgang. 
Holtan har et godt skudd etter 6 
min., men det treffer en Ballklubb- 
'spiller. Så har Balklubbcn en god 
sjangse som somles bort. Ett minutt 
senre får Skifjeld klar bane og har 
bare keeper igjen, men skyter uten
for. Ballklubben er aggressiv og får 
i stand flere gode angrep som de ik
ke får avsluttet. Etter 30 min.s spill 
får vi se en pen heading av Lindstad, 
som Holmene redder flott. Pors 
kommer litt igjen i slutten av om
gangen. Skifjeld legger pent igjen
nom til Edin, som skyter godt, men 
atter redder Holmene.

Etter 40 min.s spill går Balklub- 
bens v. h. unødig hardt på Skifjeld 
og denne må bæres ut. Han kommer 
igjen etter noen minutter og får 
straks en stor sjangse. Attei* har han 
bare Holmene igjen. Han får ikke 

■noe fres på skuddet og Holmene 
redder.

I kampens siste minutter lykkes det 
endelig for Skifjeld. Han dribler pent 
av Balchen og scorer ved et flott 
skudd.

Pors’ seier var fortjent, men litt 
for stor etter spillet.

Finn Bjerkøen, Langesund, hadde 
flere feilaktige avgjørelser, men var 
ellers ikke så verst.

>

I

PORS B —
Ved en

; i går vant Pors b 3—1 over Hei.
I A---- -- Ti

j Olaf Kristoffersen 
• Pors, 
Hei.
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Livlig fotballhelg 
i Grenland.
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SMÅGTJTTKAMP
I en småguttkamp på Pors stadion 

sondag mellom Pors og Langesund ble 
resultatet 1—1.
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Cupkampen i Skien.
Etter hva det forlyder vil Odds sta

dion påny bli tatt i bruk neste søn
dag. Gressteppet er særs fint og tett, 
meldes det. Ved åpningen blir det bl. 

| a. korte cupkamper mellom Pors, Odd, 
Skiens Ballklubb og Storm.

©taes
men sjansene kunne gitt flere.

Ca. 300 tilskuere var mott fram lor

Trondheim, 
‘p^endsen, Sandefjord, 
•,kj o 

w
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’ 13 k.
15 k.
14 k.
13 k.
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Id-hys-kamp p , , 
orgested lørdag.

Borgs old boys skal møte Pors old 
boys på hjemlig gress lordag. Det vil 
ganske sikkert bli et kraftig oppgjør, 
da begge lag er i god trim. Borg-laget 
teller mange av de tidligere stjerner, 
og ser slik ut fra mål til ytre venstre:

Karl Baugerod, Ingolf Berntsen, Jon ,
I
I

Jonsen, Karsten Torgersen, Ragnvald 
Johannesen, Rolf Nilsen, Willy Kari
sen, Sigurd Johannesen, Thorbjørn 
Nilsen, Håkon Fredriksen og Jon Fred
riksen.

Pors har ikke oppstillingen klar, 
men vi tipper på følgende lag:

Martin Halvorsen, Johs. Pedersen, 
Olaf Kristoffersen, Jakken Halvorsen 
Frank Olsen, Gunnar Halvorsen, Hjal
mar Ejåland Johannesen, Andreas 
Skilbred, Aksel Fjeld, Thorleif Ås- 
land, Alf Jakobsen.

ning at det var 
i år, og at flere av spillerne 
har vært nær ballen på flere år, 
en si at innsatsen var god. Pors 
ret begge sine mål i 1. r- 
0. Holtan og Bjåland. Borgs mål kom 
i 2. omgang ved et praktskudd av Si
gurd Johansen. Vi vil ikke framheve 
noen spesielt på noen av lagene.

Pors oldboys er ubeseiret i år.
A. E.

Stilling^ 1 • divisjon.
j ».—uric^finp-sRorien for 1. divisjon 

er rekkefølgen 
Storm 
Pors 
Grane 
Skiens B.K. 
Borg 
Urædd 
Odd 
Skotfoss 
Gimsøy 
K.S.K. 
Tollnes 
Sundjordet

TIL SKEID—FREDRIKSTAD- i
KAMPEN

i Oslo sondag er alle bilettet utsolgt 
tross «den moralske finale» foregår på 
Ullevål stadion. Det er meningen at 
Pors lar sine forstelagsspillere og re
server reise inn for å studere-sakene. 
Der blir nok litt å lære.

Helgen byr på en rekke seriekam
per i 1. divisjon. I dag møtes Pors og ’ 

. /'K.S.K. på Vestsiden, Tollnes—Skot-i 
foss på Tollnes og Gimsøy—Odd. Søn
dag spiller Urædd mot serielederen 
Storm i Porsgrunn og Sundjordet mot 

bBorg på Vestsiden.

>

I

Pors gutter—Urædds gutter 
1—-0.

Ved en fotballkamp på Urædds sta
dion igår vant Pors’ guttr 1—0 over 
Urædds gutter. Arne Hesmyr scoret 
for Pors.

Grenland fotballkrets arbeider med 
å få Th. Kristiansen, Oslo, til å døm- 

ime interkretskampen Grenland-— 
Vestfold på Urædds stadion sondag 
6. oktober. Kristiansen skal da, hvis 
han kan komme, holde foredrag om 
fotballreglenc osv. lordag den 5.

*

Landslaget
Sverige i morgen.

Norges Fotballforbund har i' 
går kveld satt opp dette laget som 
skal møte Sverige på Ullevål i 
morgen, regnet fra mål til ytre 
venstre:

Tom Blohm, Lyn—Finn Mo
en, Sarpsborg, Gustav Renn, 
Skeid — Hjalmar Andresen; 
Sarpsborg, Kristian Henriksen,- 
Lyn, Harry Boye Karlsen, Lyn, 
— Reidar Kvammen, Viking, 

i Gunnar Thoresen, Larvik Turn, 
Knut Osnes, Lyn, Bjørn Spyde- 
vold, Fredrikstad, Knut Dahlen, 
Raufoss.

Reserver: Arnfinn Johnsen, 
Kvikk, Trondheim, Thorbjørn 

, Kristian 
^rstrørn, Lyn, Hans Nor- 
Skeid, Arne Røisland, Sif. 
• ♦

FrtiW,
1?® Har 

lir æaffisfeæ.
Omkamp for Moss og 
Mjøndalen.
Kvartfinalene i fotballmester- 

skapet ble spilt i går. Resultant 
ble:

Fredrikstad — Skeid 3—0.
Moss — Mjøndalen 0—0.
Sarpsborg — Sparta 2—0.
Lyn — Selbak 2—0.

Old Boys kamp.
Pors — Borg 2—1

På Borgestad spilte lørdag Pors' 
Old Boyslag mot Eorgs ditto. Kampen 
var riktig underholdende og vi fikk 
flere ganger se ting som viste at gam- 
lekara ikke har glemt sine kunster 
med lærkulen.

Midt i første omgang fikk Pors sitt 
første mål scoret av Hjalmar Bjå- ( 
land. Olaf Holtan øket like etter til 
2_ 0 for Pors og det var også stillin
gen ved pause.

Borg reduserte til 2—1 i 2.
. gang ved Sigurd Johannesen.

Seiren var fortjent. Pors’ loperrekke 
burde kanskje ha greid sine avslutnin
ger bedre, men også Borgs Old Boys I 
lag har lik A-laget sin styrke i et ' 
godt forsvar.

Dommer var Leif Bjømtvedt, Borg.
Nils.

Fotballmateriell til
Grenland.-

Etter hva fotballkretsens formann 
H. Teksten opplyser, har en fått 
sikret seg fotballmateriell for flere 
tusen kroner. Det gjelder fotball- 
støvler, strømper og bukser. Materi
ellet vil bli fordelt på lagene.

Behovet er jo stort og partiet strek
ker langt fra til, men det er i ethvert 
fall en god hjelp for oss, sier TekstenV

*

Det var en meget våt og vanskelig 
batøe på Tollnes lørdag. Særlig på

I den en halvdel av banen var det sto
re vanndammer som skapte mange 
vansker for spillerne.

Pors lå godt over gjennom hele 
kampen og burde hatt en større seir, 
men fikk ikke utnyttet sine mange 
gode målsjangser. Bjørn Reinholt had
de bare ett direkte målskudd og fikk 
ikke anledning til

Arne Kaas Andresen, Sv. Halvor 
sen og O. Skilbred spilte støtt og 
sikkert. Waage og E. Olsen var noe 
dristige.

I rekken var Lindstad primus motor 
og levere en meget god kamp. Ski- 
fjeld ble passet godt på og fikk ikke 
utrettet det vi er vant til. Tor Bernt- 

var med igjen og slapp bra fra
i, mens Tor Svennungsen 

særlig Edin var nokså svake.
Steen, Tollnes, hadde meget å gjø

re og var som vanlig god. Wold var 
en lei anstøtssten for Pors løperrekke.. 
Harry Hansen og Furumo spilte også 
godt. Arne Svendsen og O. Ingebret- 
sen slet meget, men oppleggene var 
dårlige.

Løperrekken fikk lite utrettet. 
Brødrene Bråthen var de som kom | 
best fra det. |

Oldboys-kamp.

Pors—Borg 2—1.
Lørdag spiltes oldboys-kamp på 

Borgs gress-bane mellom ovennevnte 
lag. Det ble en morsom kamp på don 
sleipe gressmatta, hvor Pors hadde 
mer av spillet enn Borg. Borgs lag 
var imidlertid godt og tatt i betrakt- 

r lagets første kamp 
ikke

må 
sco- 

omgang ved
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k val i f i s er i n gsser i en 
nå:

14 k. 23 pts. 35— 8
15 k. 22 pts. 40—18 
13 k. 21 pts. 28—10 
13 k. 17 pts. 30—18 ;
12 k. 16 pts. 19—10 I
13 k. 15 pts. 34—16 
13. k. 15 pts. 25—28
14 k. 11 pts. 27—32 

8 pth. 24—30 
8 pts. 13—55 
3 pts. 13—32 
3 pts. 14—45

luker i Pors forsvar som alltid kan bli 
å overvære seriekampen mellom Pors utnyttet med hell av teknisk gode lag.

~ " - - - Vinghalfene bør forstå at de har en
meget viktig oppgave, ikke bare i for
svar, men også i oppbyggingen av an
grepene. Presise avleveringer skaper 
den rette kontakt med angriperne og 
en slipper unødig løping etter ballen. 
Sklfjeld er ikke i riktig slag for tiden, 
og en savner hans smarte gjennom
brudd. Svennungsen virker for veik, 
men bør ha muligheter for å fylle plas
sen. Thor Berntsen virket treg og vim
sete og det var ikke stort han fikk ut
rettet gjennom de 2 omganger. Lind- , 
stad virket mer frisk og opplagt enn 
tidligere og den iherdighet han viste 
under kampen bør anspore de andre 
til øket innsats. Hans mange delikate 
framlegg og pasninger gjorde ham til 
banens beste spiller. Sven Edin var 
helt vekk på ytre høyre og det bør 
væYe klart at han ennå ikke er moden 
til å spille på forstelaget.

Steen i Tollnes-buret var, bortsett 
fra uhellet med det første mål, stø og 
sikker. Johan Furumo leverte en god 
innsats på høyreback-plassen mot Ski- 
fjeld. Hans makker hadde en lett opp
gave mot Edin. Håkon Wold leverte • 
igjen en utmerket kamp og ved siden 
av ham kom høyrehalfen godt fra 
kampen. Feilen er også den samme 
på dette laget: dårlig samband mel
lom rekkene. I løperrekken kom brød
rene Bråthen og y.v. Per Abrahamsen 
best fra det.

Dommeren Olaf Hansen bør føige 
bedre med under kampen og bruke 
fløyta flittigere. —Id.
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og Tollnes på sistnevntes bane lørdag.
Etter det sterke regnværet om nat

ten var banen vanskelig å spille på, så 
det ble ikke noen god kamp. Det var 
bare i enkelte perioder en fikk se til
løp til virkelig lagspill.

Det var særlig den nordre banehalv
del som var ille. På mange steder var 
det store vanndammer som ødela spil
let.

Første omgang endte uavgjort 0—0, 
men begge lag hadde kjempesjanser til 
å score. Tollnes fikk spillet til å gil 
godt i enkelte perioder av denne om
gangen, men Pors hadde hele tiden tak 
på spillet så en var ikke i tvil om 
hvor seiren ville gå.

I annen omgang spiller Pors mot det 
«letteste» målet og scorer 2 ganger. 
Det første mal kom i det 10. min. ved 
Sven Edin. En løs ball som glir ut av 
hendene på Steen og i nettet. Nr. 2 
kommer i det 18. minutt på prakl- 
scoring av Lindstad.

En seier på 5—6 mot 2 hadde gitt 
et riktigere uttrykk etter målsjansene.

For å ta det seirende laget først var 
det indre forsvar så patent som spille- 
materiellet i dag tillater det. Sverre 
Halvorsen spiller seg bedre inn på sin 
nye plass for hver kamp. Skilbred 
hadde svak motstand på sin side, men 
han bør være mer bestemt med sine 
tilbakespill til keeper. Det kan ofte se 
ut som han er vel egoistisk og det kan 
lett bringe forvirring i de bakre rek
ker. Ame Kås Andresen tackler og 
stopper godt, og når han blir mer 
varm på plassen bor han forsøke å 
sikte inn avleveringene. Svakheten i 
Pors-forsvaret er idag vinghalfene. Er
ling Olsen sliter iherdig og tackler 
godt, men det er avleveringene som 
det skorter på her. Wåge slipper sin 
mann for mye og skaper derved slike

PORS—TOLLNES 2—0.
Kampen ble av de svake. Selv Toll

nes’ nye gressteppe var svært blodt 
etter regnet. 1. omgang endte 0—0 og 
var nokså jevnspilt. I 2. omgang oppet 
Pors seg og scoret 2 ganger, først ved 
Sven Edin og deretter ved Leif Lind
stad, den siste ved flott skudd øverst 
i vinkelen. Lindstad var forøvrig sitt 
lags bestemann. Anker Bråthen var 
noen streker hvassere enn sine kame
rater på Tollnes-lagct. Olaf Hansen, 
Urædd, var dommer.

Pors kommer straks i gang og er 
farlige. Allerede etter 4 min. kommer 
Lindstad igjqnnom, men djbt gode 
skudd treffer den ene stolpe og spret 
ter tvers over målet til den annen ! 
stolpe og ut på banen igjen, Tollnes 1 
har en sjangse ved H. Skilbred, men 
skuddet går høyt over. Pors får så 
2 store sjangser som somles bort 1 
vanndammene, og Lindstad har et 
hardt skudd i nettveggen. Tollnes har j, 

| sin største scoringssjangse i det 27. • 
men senterløperen somler for; 

lenge og får ikke skutt. r
I slutten av omgangen får Lindstad 

et godt framlegg som han bare sneier 
og ballen går utenfor.

Pors dominerer helt i 2. omgang og 
Tollnes har bare noen spredte an
grep.

Etter 11 min. får Pors sitt første 
mål- Det var Edin som scoret. Steen 
var borti ballen, men måtte la den 

. passere. 7 min. seinere får vi en ty
pisk Lindstadscoring ved en kanon 
helt inne ved stolpen,

Edin og Tor Svennungsen har hvert 
sitt gode skudd. Erling Olsen er også 
frampå med et pent skudd, men Steen 
redder. Tollnes har så sitt eneste di
rekte målskudd ved Per Boye, men 
Reinholt var godt plassert.

Vi noterer også Berntsens og Lind- 
stads gode skudd i slutten av kam
pen som Steen redder såvidt.

Kampens dommer, Olav Hansen, 
Urædd, var svak.

I Omlag 300 tilskuere.

• I

Pors og Langesunds småguttlag 
| spilte søndag uavgjort 1—1 ved en 
1 fotballkamp i Porsgrunn. .. 
j * « - z. /■> "
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3?0 etter 1*0

trenge helt
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letter litt (

20

Sundjordet aog
som

-

Borg 13 k.
Odd 14 k.

s

1

litet. Det blåste 
ganske frisk vind

/sitt sta-
Odd—Storm og Pors 

Ballklubb møtes til cup-
— • • ■ >•

Skien.
åpningen av Odds

wmtet på Ullevål<L -

Kvartfinalene i morgen.
Sarpsborg F.K., Lyn (Oslo), Mjøn

dalen og Fredrikstad er favoritter i 
morgendagens kvartfinaler i Norges
mesterskapet.

denne kampen. Det 
at spillerne mangler

Odds stadion 
o oåpnes pany.

Odd åpner i morgen — 
dion på ny. . 
—Skiens 

i kamper. Pors har endret litt på 
laget dennegang, idet Trygve 

! Kristiansen går inn som
half, mens Ivar

Om lag 350 tilskuere.
H. A. H.

Sverige 
ledelse 

t

deltagelse av en
skulle dette bli et flott program 
åpningsstevnet.
det kommet inn nye 
kjente løpere, og vi 
ke til dette når
på 

trukket sammen
I høytidelig former foregikk trek

ningen til Odds cupturnering i Turn
hallen i går. Representanter fra de 
deltagende klubber sto for trekningen. 
Først trakk Skiens Ballklubbs for
mann, Tveitan,'sin egen klubb. Der
etter trakk Porsformannen Beckstrøm 

’ -sin klubb.
Det var vel en tilfeldighet at de 

to formenn fant akkurat disse to lap
pene i hatten? 
skje et spesielt 
med?

Nummer tre til å trekke var 
Sneltvedt. Han trakk Odd. 
hadde Håkon Håkonsen 
— det måtte bli Storm 
ville eller ikke.

Kampene blir altså spilt slik:
Odd — Storm,

«Skiens Ballklubb — Pors, 
Finale.

Pors — K.S.K. 6—3.
Pors leder nå i 1. divisjon.
Kampen mellom Pors og K. 

S. K. på Pors stadion lørdag ble 
i likhet med de andre seriekam
per her i kretsen av dårlig kva- 

riktignok en 
som sjenerte 

spillet endel, men dette var ikke 
unnskyldning nok for de mange 
upresise pasninger og dårlige ut
nyttelse av sjangsene, som særlig 
Pors hadde i <’ 
er tydelig 
trening.

Pors indre forsvar som har 
virket ganske patent i de 2 siste 

, kamper, spilte dennegang tem
melig åpent og usikkert, særlig i 

1. omgang. i
Bjørn Reinholt virket ikke så 

sikker i mål som vanlig og Olaf 
Skilbred spilte vel sin svakeste 

. kamp i år. Arne Kås Andresen 
var bestemann i forsvaret. W. 
Richter som spilte i stedet for 
Sverre Halvorsen er sen, men har 
et sikkert hodespill. Sidehalfene 
E. Olsen og Wåge spilte langt 
under pari. I løperrekken var 
det igjen Lindstad som var pri- 
mpsmotoren og det er synd at

-

| Olaf Kristoffersen, Pors, skal døm
me 2. rundekampen mellom Sande
fjord jr. — og Østfoldmesteren i Jr. 
Sandefjord søndag. Tr. Dahlgren, 
Urædd og Alf Goberg, Storm, reiser 
med som linjemenn.

£

Cupkampene i ,
Cupkampene ved å * 

stadion søndag holdes således:
Storm—Odd.
Pors—Skiens Ballklubb.
Finale mellom seierherrene 
Hver kamp holdes over 2 

minutter.

o ; sa 
mange av hans gode framlegg 
ikke skal bli bedre utnyttet.

Karl Skifjeld er tydelig ute 
av form. Tor Berntsens 2. om
gang var bra. Tor Svennungsen 
er altfor sen. Sven Edin var me
get svak.

KSK. spilte energisk gjennom 
hele kampen og flere av spillerne 

  gjorde en god innsats .De forstod
også å utnytte sjangsene. Best i 
forsvaret var senterback og beg
ge side halfene, mens hele inner- 
trioen var de beste i angrepet.

Pors åpner best og hadde fle
re sjangser. KSK. kommer etter
hvert i gang og i det 15. min. tar 
de ledelsen ved ytre høyre som 
utnytter en tabbe av O. Skilbred. 
KSK. øker til 2—0 etter 23 min. 
spill ved indre venstre. Karl Ski
fjeld reduserer 3 min. senere til 
2—1 etter at høyre back har fei
let en ball. I det 30. min. sørger ! 
senter for 3—1 ledelse for KSK. 
på et godt skudd.

Pors har så flere gode sjang-i 
ser til å redusere, men skuddene | 
er dårlige. Etter 37 min. scorer 
Berntsen ved en pen headding.

2. omgang blir dominert av 
Pors. I det 9. min. scorer Thor 
Svennungsen. Berntsen øker i 
det 22. min. til 4 for Pors ved et 
meget godt skudd. Lindstad 
mann for nr. 5 etter at ™

------- ------ — MB — H .

Det gikk bedre enn
vant L 

ved pause.
overraskende god motstand 
det som ventet på Ullevål i går, der Sverige

• den norske innsatsen, gikk det ganske 
Det norske laget som var grundig døds- 

med liv og sjel, og klarte virkelig å 
motstand i en stor del av kam- 

turllgvis best og seiren vw fortjent etter spill og sjan.
’ “ å se hva det norske landslaget 

motstandere. Forsvaret demmet opp lor 
" > angrepsspill, og Joperne laget til si ne 

overraskende trekk som kunne og burde

økenes forsvar var som en mur, og det 
var uhyre vanskelig å trenge helt

Det var atter svenskene som scoret 
• « »

. Indre høyre, Gunnar Green setter
|---------- ---- I Og

etter | 2—0 er et faktum. Seks minutter se
nere får senterloperen Gunnar Nordahl 
ballen direkte fra sin målmann, klarer 

Kristian Henriksen og rusher alene 
 1. Tom Blom har ikke sjan_

■ ser på ballen, og med en seier på 3—0 
setter kan det svenske landslaget forlate ba

nen.
. J.-- Svenskene lå klart over nordrnenne- 

tider helt ne i teknikk og ferdighet, det kan ik-1 
ke benektes. De var kraftigere og 
godt samspilt. Sjøberg i mal hadde 
ikke så mye å gjøre. Backparet trakk 
utmerket sammen» HaLfrekken med

| Emanuelsson i spissen var bom sterk og 
rev gang på gang opp farlige tilløp. 
I løperrekken var Green og Nordahl 
begge farlige og raske, men for hele 
rekkens vedkommende skortet det 
merkelig nok på skuddferdigheten.

Tom Blom i det norske mål hadde 
en god dag, og kan ikke lastes for no- 

■ en av målene. Finn Moen hadde en 
enda bedre dag og kan vel trygt ka
rakteriseres som den beste på laget. 
Han drepte alle tilløp hos sin wing, 
med stor rask het og åndsnærværelse 
grep han ofte inn og greide opp i bro
kete situasjoner med et forløsende 
spark. Hans klubbkamerat Hjalmar 
Andresen var nesten like god i annen 
omgang. Da hadde han en enestående 
spilleglede og iver som smittet. Men 
han var ikke like heldig med framspil- 
lene bestandig. Gustav Rehn kom godt 
fra kampen uten å vekke oppsikt på 
noen måte. Kristian Henriksen var en 

od støttespiller i forsvaret. Han var 
over alt hvor det foregikk noe, og han 
ryddet godt opp, men heller ikke han 
var heldig i oppbyggingen av angre
pet. Boye Karlsen slet godt og ef
fektivt. Av løperne var det Reidar 
Kvammen som overrasket mest. Han 
var like elegant som vanlig, og vir
ket opplagt. Han var farligere på 
wingen enn på indreplassen som han 
overtok i annen omgang. Osnes var 
teknisk god, men kom til kort mot 
det kraftige svenske forsvar. Bjørn 
Spydevold virket undertiden passiv, og 
nådde ikke opp på gamle høyder, selv 
om hans spill stadig er effektivt. — 
Gunnar Thoresen åpnet ganske bra, 
men i likhet nied Knut Dahlen, fikk 
han mindre og mindre å arbeide med 
etter som kampen skred fram, og vi. 
så ikke mye til dem. Den danske dom
mer Asmussen ledet kampen meget 
godt. Sarjx f

siste helg. Det 
ne i 10-kamp
Petter Block, Einar Saxhaug og 

med noen sikker seier. VI husker hvor' Ole Bjarne Opsahl. I ™ægg , \ 
nær Odd hadde vunnet pokalen på' disse kommei y .
Helges Plass. Den andre kampen er j Oslo-løpere 
også uråd å si noe om. Spennende)  
blir det sikkert. I Møller, Olav oe

Sammen med løpene som samler I Småkasin i spissen.
*

høyre back.
Til fri-idrettsøvelsene 

som ved åpningen av Skidars bane,
; altså to ganger tyve minutter og po- hl. a. f ere av 

engberegning. Tips innlater vi oss ikke ges s.-
• --J 

i' på under disse forhold. Selv om
Storm nok stiller som favoritt i den 
første kampen kan en slett ikke regne

ytet
gikk 

det gjelder
askende god.

. o inn for kampen 
fotballmasldnen en jevnbyrdig 
var naturligvis best og seiren var 

likevel meget opploftendc 
mot de fryktede l_

" sjanseskapende 
binasjoner og i_

Pors leder i serien.
Stillingen etter helgens kam

per i 1. divisjons kvalifiserings-- 
serie er:
Pors 16 k. 24 pts. 46—21 , 
Storm 15 k. 23 pts. 36—11 
Grane 13 k. 21 pts. 28—10 
Urædd 14 k. 17 pts. 37—17 
Skiens B. K. 13 k. 17 pts. 30—18 

16 pts. 20—12 
16 pts. 26—29Skotfoss 15 k. 13 pts. 32—34 

Gimsøy 14 k. 9 pts. 25—31 
K.S.K. 16 k. 8 pts. 16—61 
Sundjordet 14 k. 5 pts. 16—46 
Tolines lS k. 3 pts. 15—37.

*

Odd-Sfiøirm ©g Sk.
å Odds cupturnering 

rekke landskampfclk
for

Etter det vi hører er 
anmeldelser fra 

i skal komme tilba- 
arrangørene letter litt 

sløret igjen.

I Nordmennene
Resultatetmessig sott 

slo Norge 3—0. Men, når 
uventet. Den var overr^ 
dømt på forhånd gikk 
yte den svenske 
pen. Svenskene 
ser, men det var 
maktet av godt spill 
svenskenes effektive og 

i tider utmerkede koml 
lia resultert i mål.

Omlag 35,000 tilskuere kranset ba-[ 
nen da kampen tok til, etter at kon-1 
gesangen, <Du gamla, du f ria.» og «Ja, I igjennom, 
vi elsker» var sunget unisont. Norge ----. vant målvalget og foretrakk den ster- da det var 12 minutter iaien nv ke vinden i ryggen forste omgang. Det pen. _ - ' "
var faktisk hjemmelaget som åpnet hodet til ballen 'etter e? 
sjansene, men spillet jevnet seg tcw* - ..
hvert ut, og svenskene lå til sine ti- nere får senterloperen Gunnar der pent over. Det gikk imidlertid hele '  ^unnai Nordahl

35 minutter før det skjedde noe av av Kri«Hnn Henriksen betydning. Da fikk svenskenes ytre opp møt mål " iu..ner alene

høyre Arne Nyberg ballen og litt over- czrI raskende styrter han fram og setter kan‘det svensko hnrkin - . ,; ballen bak Tom Blom. ‘ andsla&et forlate ba-

Norge åpnet annen omgang i vold-
somt tempo, og spilte til sine

i utmerket fotball. Pasningene var go- 
; de, half er og indrevinger fant de rel- 
| te luker i motstandernes forsvar, o^ fillet gled elegant og lett. Men svea!

II

•LWåge. KSK har så sin eneste vir
kelige scoringssjangse i denne 
omgang, men senterløperen set
ter ballen rett på keeper.

I slutten av omgangen headder 
Europamestre- Lindstad flott inn

Pors seir var helt fortjent.
fra Borg

— eller var det kan- 
«hat trick» de for

? Storms
Dermed 

ikek noe valg, 
enten han

|laget dennegang, iaet~ xiygve meget godt skudd> bmclstaa er 
—  ■ vensrr® mann for nr. 5 etter at KSK.s
half, mens Ivar Waage prøves pa fceeper mistet et skudd fra 
ytre høyre. Sverre Halvorsen er

Kampene spilles etter samme regler høyre back.
Skidars bane, Til fri-idrettsøvelsene kommer 

■” ------ deltakerne pa Nor-
seirende lag mot Danmark 

er Europamestre- Lindstad flott inn Pors 6. mål et- 
Gotti Holmvang, ter corner fra venstre.

---- •

Dommeren Vinje 
vunnet pokalen på l| disse kommer endel hadde en lett oppgave.

1 - -- Telemarks beste
il med Tormod Haugann, Carl Chr.
' Møller, Olav Skoe og Arne i;.
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u.Gimsøy K.S.K. S.I.F. T. B.Urædd S.B. Borg Odd Skotf.Storm GraneBorg

245-0 5-0 6-5 2-0 46-2116 0-2 1-2 1-0 5-0Pors

2-06-0 2-0 4-1 255-2 1-1 56-116-1 15 0-0Storm
1 s

5-0 1-00-1 5-1 1-0 21 28-1013 2-1Grane

2-514 0-0 2-1 1-2 7-1 17 57—17Urædd 5—1 5-1

1-0 5-0 172-1 1-0 5-1 50-18S.B. 2-2 13
0-5 13 2-0 2-0 1-1 5-0 16 20-12Borg 2-1

0-2 14 16Odd 1-5 5-2 5-2 1-1 26-291-0

2-6Skotf. 1-5 1-5 15 5-0 15 52-541-1 1-1 2-1

2-6Gimsøy 1-1 2-22-5 1-1 14 5-0 25-515-1 9

f K.S.K. 1-5 0-4 0-7 1-7 16—610-7 0-5 1-2 16 2-1 8

S.I.F. 0-0 2-4 1-22-1 2-5 16—^1614 2-1 5

T. B. 1-2 0-1 0-2 2-5 5 15-570-4 1-2 15
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KSK ledet 3—2 véd pause.

Pors—
l

ftsi» pr.

' KSK overrasket som nevnt med sitt ‘ 
effektive spill i 1. omgang. Keeperen 
var god med bra arbeide i feltet. Høyre 
back v^-.: sitt lags bestemann. Ellers

1
l

1
'I

Pors’ smågutter—UrædcTs små
gutter 1—9.

Ved en småguttkamp på Pors’ sta- 
dion mellom Pors og Urædd vant Pors I 
1—0. Målet ble scoret av Alf Johnsen. 
Urædd lå over i spill, men var ineffek- 
tive foran mål. T. A.

i

x

31
7

Det arbeides i harde tak om dagene 
for å få Odds Stadion helt i orden til 
stevnet søndag, og arbeidet går unna 
med liv og lyst. Det ventes ytterlige
re en del anmeldelser, idet en får be
skjed fra forbundet i dag om det 
kommer til å starte flere løpere i 
800 og 1500 m.

Oppstillingen for fotballagene er nå 
endelig avgjort, og den ser slik ut:

Storm: Tore Simonsen, Nils Ol
sen, Harald Andresen, Yngvar Olsen,

I
I 11
I I 
» • •I ii

Norge 
----- , sam- 

A-landskampen i Køben-

O

A røgrø

letafi Irteiferttøfc

slet høyre half godt i forsvaret, mens 
centerback Tellefsen har spilt bedre 
tidligere, x løperrekken var cfv. Kjell 
Marker og y. h. , ’ ».. bra.

Reinholdt i Porsburet slapp bra fra 
kampen, men må passe på å rykke ut 
i det rette øyeblikk. Skilbred kan 
av lett forståelige grunner ikke mar
kere sin mann nok og hans spill må 
nødvendigvis lide under det. Richter 
leverte en god kamp. Kås-Andrcsen 
hadde vansker med Marker, men han 
arbeidet iherdig. Lindstad ‘ var igjen 
sitt lags og banens beste spiller. Ski- 
fjeld fikk på tross av sterk motstand 
vist mange fikse ting og Thor Bernt
sen virket mer opplagt enn tidligere. 
Ellers må vi også nevne Sven Edin 
som leverte en av sine beste kamper.

Dommeren, Vinje, hadde en lett 
kamp å dømme. ■—!<L j

r.
• \

Vestfolds lag mot 
Grenland.

Til interkretskampen mot Grenland 
i Porsgrunn søndag 6. oktober kom
mer Vestfold med et sterkt og solid 
kretslag, selv om en savner Sande- 
fjordsspillerne. Disse er -opptatt med 
seriekamp mot Falk i helgen. Særlig 
vilde det være hyggelig å sett senter- 
backen Torbjørn Svendsen i aktivitet. 
Vestfolds 11 er fra mål og høyre: Ro
ald Thoresen, Fram, Harald O. Jensen, 
Larvik Turn, Johs. Lysebo, Larvik 
Turn, Kjell Stuen, Tønsberg Turn, Dol- 
mar Kristiansen, Fram, Egil Lærum, 
Larvik Turn, Odvar Kristiansen, 

’ Fram, Gunnar Thoresen, Larvik Turn, 
Thor Thorstensen, Borre, Gunnar An
dresen, Tønsberg Turn, og 
(Shanta) Kristoffersen, Ørn.

Grenlands-Iaget blir først 
kommende mandag.

. *

I

tegner ti

B-landskamp i fotball skal 
spille mot Danmark 20. oktober 
tidig med * ’ ’ ’ 
havn. ’

Grenlandslagét mot 
Vestfold søndag.

Til interkretskampen mot Vest
fold i Porsgrunn fk. sondag har Gren- 
lands uttagningskomite satt opp føl
gende lag fra mal og høyre: Arnt 
Nilsen, Grane, Harald Andresen, 
Storm, Olav Skilbred, Pors, Einar 
Gundersen, Borg, Hans Olsen, Storm, 
Fred Lundberg, Urædd, Odd Johan
sen, Odd, Dagfinn Nilsen, Grane, Finn' 
Evensen, Storm, Leif Lindstad, Pors 
og Karl Skifjeld, Pors.

Reserver: Tore Simonsen, Storm,' 
Øistein Andersen, Borg, Einar Peder
sen, Grane, Isak Andersen, Borg, Ei
nar Rasmussen, Skicns B. K. og In
golf Braathen, Tollnes.

Poeng. | Målav.

Kihle, Kjell Johansen, Stav- 
Århus, Bj. Eriksen, I. Ha- 

Odd Johannesen, Alf Olsen, 
Jakobsen, Birger Eriksen

suksess.
Lagsoppstillingen i fotball fastsatt.

7 -

Interkretskampen 
mot Vestfold.

HANS OLSEN, STORM, HAR 
MELDT FORFALL.

Hans -Olsen, Storm, har meldt for
fall til interkretskampen søndag. e 
sérven Isak Andørsen, Borg, ry 
epp som tredjeback. Noen ny - 

' blir ikke uttatt, fordi man mener 
reserveantallet er stort nok som

I «

0.

Th. Kristiansen, Oslo, skal 
dømme kampen.

Ved interkretskampen mellom Vest
fold og Grenland i Porsgrunn søndag 

(vil formannen i Fotballforbundets 
dommerkomite, Th. Kristiansen, Oslo, 
skjøtte dommervervet. Han er av lan
dets ledende dommere. Kristiansen 
skal også delta på et møte for dom
mere og andre interesserte i forbin
delse med sitt besøk her.

Som bekjent må Vestfold unnvære 
Sandefjordsspillerne dennegang på 
grunn av en seriekamp. Imidlertid 
meldes det fra Vestfold at • flere avi 
Sandefjords «sikre» kretslagsfolk er 
skadet i øyeblikket. Det.gjelder bl. a. | 
senterbacken Th. Svendsen og halfen i 
\ (jald Pedersen. Ingen av disse had- 
\vev fått sett i aktivitet her allike-

•-g. y/j

Hans Olsen, Petter Svennungsen, Carl 
Evensen, «Gutten» Pettersen, Reinholt 
Johannessen, Erling Lunde og Rolf 
Lunde.

Pors: Bjørn Reinholt, Sv. Halvor-' 
sen, A. Skilbred, Erling Olsen, Ame1 
Kaas Andresen, Ivar Waage, &v.en 
Edin, Leif Lindstad, Thor Berntsen, 
Johannesen, Erling Lunde og Rolf

Skicns Ballklubb: Holmene, 
Balchen, Flate W. Olsen, H. Karlsen, 
Bjørn Fredrik ... H. Christensen, Ivar 
Endresen, Birger Johnsen, Per Ander
sen og Einar Rasmussen.

O dd:
nem, H.
raldsen,
Per
Frank Åsheim.

Billettsalget er allerede begynt for 
sitteplassenes vedkommende, og bil
lettene går unna som varmt hvete
brød.

Vår tabell viser resultatene av alle kamper som er spilt i kvalifiseringsserien i 1. divisjon hittil. De åpne ruter 
er for gjenstående kamper. Følger en f. eks. Pors vannrett ser en klubben har 3 hjemmekamper igjen i serien, 
nemlig Borg, Gimsøy og Sundjordets I. F. Loddrett er utekampene mot Grane, Urædd og Odd. Antall spilte 
kamper finner en i diagonalrutene øverst fra venstre.

Tabellen er stillet opp pr. 27. september, da Pors ledet serien. Poeng stillingen kan selvsagt forandre seg. 
En ser f. eks. at de to følgende klubber begge har teoretisk sjanse til å gå forbi. Men derfor er -det ikke^ 
nødvendig å forandre rekkefølgen i oppstillingen av klubbene.

Klipp ut T.As serietabell og fyll ut rutene etter hvert som kampene blir spilt, så har De til enhver tid over- . 
sikt over stillingen i serien, kan se tilbake på hele dens forløp, og raskt finne ut hvilke motstandere den. og 
den klubben har igjen, på hjemmebane og utebane. / ■

Det unge og iherdige KSK-lag satte 
grå hår i hodet på Porscrne i 1. om
gang av seriekampen på Pors Stadion 
lørdag.

Laget hadde god fart og i enkelte 
perioder pent spill, og hadde stad’g 
et våkent øye for svakhetene i Pors- 
forsvaret som de utnyttet helt riktig 
og sikret seg en fortjent ledelse.

En god hjelper hadde de vel også i 
den tildels sterke vinden som hjalp 
godt til å holde ballen nede på Pors’ 
banehalvdel.

De klarte imidlertid ikke å heide 
fart og stil i 2. «mgang og det mer 
rutinerte Porslag overtok helt spillet 
og sikret seg de nødvendige mål og 
poengene. Porsguttene bor ha den 
honnør at de aldri ga opp, men spilte 
hele tiden iherdig for å snu kampen.

KSK’s første mål kommer etter 15 
min. spill. Skjelbrecl har ballen, men 
får den ikke fra seg, y. h.

h , er framme, får tak i ballen og 
. går rett mot mål og netter. Reinholdt 
hadde sjanse til å avverge med å ryk- ' 

. ke ut, men han ble stående stille ’ 
mellom stengene.

I det 23 min. sender Einar Ander
sen et flott skudd mot mål som kee
per halvklarer og Malmgren er påpas
selig framme og netter.

Pors går nå rett opp og Sven Edin 
legger en flott ball over til K. Skifjeld 
som tar det svært med ro og plasserer 
ballen i nettet utenfor målmannens 
rekkevidde.

KSK kommer igjen og i det 30. min. 
sender Einar Andersen en ball i sen
ter. Kjell Marker vinner duellen med 

j Kås Andresen og setter nr. 3 i mas- 
' kene.

Thor Berntsen avslutter scoringene 
i første omgang med heading på flott 

' overlegg fra Lindstad. Ballen treffer 
i underkant av tveiTstangen og skvet
ter ned på innsiden av målmannen.

Pors kommer sterke igjen i 2. om- I 
gang og lykken snur seg. !

I det 10. min. utlikner Thor Sven- ' 
nungsen på returball fra keeper.

Thor Berntsen øker til 4 i det 22. 
min. på pent overlegg .

Pors får corner fra venstre i det 37. 
min. Wåge er frampå med et skudd 
og keeper halvklarer. Lindstad er 
framme og netter. Samme mann set
ter punktum med nr. 6 på flott hea
ding etter corner.
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divisjons kvalifise-

Odd

>

V

PorsK

I

I

1

dagens

o

vant

i spissen

areld etter et vel-

av

Corner.

Pors
X WWS

I

ennå 
ble så tatt

under tribunen. Rundt hele idretts
anlegget er det fortau med fortausten 
for publikum.

Odd har all ære av sitt arbeid på 
det prektige anlegg. .

skal det 
sondre

Åpningen av Odds stadion 
sted i

f

ben seg seiren med 8 mot Storms G 
poeng.

Løpebanen som vel
“ A

11,3
11,8
11,9
11,9
12,0
12,0

1,59,5 
2,01,3 
2,02.0

;ut.
4,10,8
4,16,4
4,28,3
4,33,8

Pors, som hadde sine beste folk i
2) O. B. Opsahl, | Olav Skilbred, Kås Andersen og Lind- 

stad, vilde nok vunnet cupen med II

16 k.
14 k.
15 k.

—i merksomhet, og gjennom høyttaleren 
inn satsen i EM.

Ovennevnte lag møttes i kamp num
mer to. Det var Pors som overtok fo
ringen helt fra begynnelsen, og sikret 
seg atskillige poeng i første omgang. 
Det er her riktig å nevne at Ballklub
ben dagen før hadde spilt en hard 
kamp, og denne satt nok i bena. I 
annen omgang ble overtaket til Pors

reduserte lag. Av Odd-spillerne vil vi 
fremheve Bjørn Eriksen og Kjell Jo
hansen, som begge spilte bedre enn vi 
har sott på lenge. De virket så sikre 
at det var en velsignelse, og likte seg 
tydeligvis på hjemmebanen. Erling Ol- • 
sen laget en stor innsats på Forsla
get, og Skifjeld var stadig årsak til 
nervøsitet i Odd-leiren. Løberg dømte 
kampen.

Til sist ble så Odd-lagets kaptein 
Harald Århus under stor jubel over
rakt den flotte pokalen, og hver en
kelt av spillerne fikk sitt mfnnebeger. 
Dermed var den første store idretts- 
dag på den nyreiste stadion over, og 
kan arrangementene i framtiden bli 
like vellykkede skal en aldri klage.

Fjeld.

spillet seg ut, men det var stadig fle
re farlige sjanser på begge sider som 
holdt publikum i nesten åndløs spen
ning. Odd innhentet etter hvert mot- 
standerens poengledelse og første om
gang endte med 8—6 ledelse for Odd. 
Midt i første omgang måtte Sv. Hal
vorsen gå ut på grunn av skade, så 
Pors måtte spille kampen ut med 10 
mann .1 annen omgang scoret Odd 
bare ett poeng, mens Pors fikk tre.

| Dermed endte kampen 0—0, og hvert

■mål, så seiren ble suveren nok. Thor 
Berntsen løp først 
langt fremspill og scoret, og noen mi- | 
nutter etter skjøt Skifjeld et kjempe- 
skudd i tverrliggeren og Ivar Wåge i 
nettet på returballen. Når det gjel-1 n 
der poengscoring lå Pors stort over1 
i annen omgang også. Dommer: Nils i 
A. Nilsen.

Før finalen i fotballserien ble løpe 
ne 400 og 1500 meter startet.

Resultatet av ICO meter :
1) O. B. Opsahl
2) Einar Saxhaug, Tjalve
3) Gotfred Halmvang
4) Olav Skoe
5) Småkasin

1500 meter:
1) Einar Karlsson, Hellas
2) Per Gundersrud, Tyrving
3) Knut Jakobsen, Njaal
4) Per Jakobsen, Njaal

strålende høstvær.
alene inn på et | molt fram 

Formannen i A.S Odds Stadion, 
Arne Høiscth, ? ' ” 

1 hvor han redegjorde 
raserte stadions gjenoppbygging.

1) Kjell
2) Torm
3) Dagfin r 

Pors—Sid 
2—0.

Pors leder i 1. divisjon.
Stillingen i 1. 

ringsserie er nå: 
Pors 
Storm 
Grane 
Skiens B. K. 
Urædd 
Borg 
Odd 
Skotfoss 
Gimsøy 
K. S. K. 
Sund jordet 

i Tollnes

Været slo strålende til, publikums- 
på det hele gikk Odd selv hen 

vakre pokalen. Seiren var fortjent og 
til å ta 'T,,n som et symbol på fram- 
flere slilcc, - ’g kanskje finaler også på 

• ikke løperne som for første gang sat- 
! ban edekket. Do leverte gode prestasjoner 

eneste Europamester av året, Godtfr. Holm-
1 for spesiell opp 

takk til ham for 1
-i hadde fått 

i provisoriske sitte-

/ tribunene eUers 
banen fikk Arne L_ 
Xrofonen og holdt en 
resymerte opp litt av 
forut for den store 
ordet

16 k. 24 pts. 46—21
15 k. 23 pts. 36—11
14 k. 23 pts. 31—10
14 k. 19 pts. 32—18
15 k. 17 pts. 37—19
14 k. 16 pts. 20—15
14 k. 16 pts. 26—29
16 k. 13 pts. 32—36
15 k. 11 pts. 27—31

8 pts 16—61
5 pts. 16—46 |
3 pts. 15—37 i

ha honnør for god innsats med sitt

O

pen 9Je 
åpning l

pot
/lotto 

.det L 
JIM**0 
off vaBt

Hdft «PP°— Glemmes 
banen herT t , 

■««airnene i det - 
te r 
og 0* 
vnng 
blo l

Da 
p>“ert seg-p4

Tyrv- 
Njål, 
Njål,

Så foretok Norges Idrettsforbunds 4,33,8. Tormod Haugann, Urædd, star-
| representant, formannen i Telemark tet også, men måtte bryte løpet på 
, idrettskrets Kristen Bart h, den of- grunn av hold i siste runde.

Han roste Det vellykte åpningsstevne ble 
som var avsluttet med finalen i fotballkampen 

mellom Pors og Odd.
Pors åpnet best og var nær ved å 

fotballkamp ta ledelsen. Odds venstre back reddet 
Grasmatta, et skudd på målstreken og returbal-

etter 400 m på 51,8. 2) E. Saxhaug, Tjalve, 
ennå tydeligere, cg laget scoret to | gjenoppbyggingen fant sted i går : 52,7. 3) G. Holmvang 53. 4) Olav Skoe, 

5000 tilskuere var Urædd, 54,7 og 5 Småkasin, Snøgg, 
56,4. .

1500 meter: 1) Einar Carlson, Hel- 
holdt åpningstalen, I las, 4,10,8. 2) Per Gundersrud, 

for det sterkt | ing, 4,16,4. 3) Knut Jacobsen,
4.28,3. 4) Per Jacobsen,

iOdd vant sin égan fotballcup
U----------------•---------! >

som spilte med 10 mana He slått 
knepent på poeng i finalen.

vant "pokalturneringen 
hjemmebane 

stadion fikk en flott 
fotball og friidrett

fisiclle åpning av banen. 
Odd for det store arbeide

51,8 nedlagt pa restaureringen av stadion- 
52,71 anlegget.
53,0’ Så fulgte 2x20 min.
54,7 •mellom Storm . og Odd.
56,4 j som måler 110x67,5 m, så helt dolikat len smalt i tverliggeren. Sverre Hal

vorsen, lagets høyre back, som hadde 
Storm hadde Finn Evensen som pådratt seg en hofteskade i kampen 

senterløper mens Erling Lunde var mot Ballklubben, måtte gå ut og den 
senterback. Klubben tok ledelsen med gjenværende tid fortsatte Pors med 
et mål i det 10. min. og dertil ble det bare 10 mann. Erling Olsen trakk ned 
også scoret endel poeng. Odd utlignet som back og så hadde en bare 4 mann 
i annen omgang. Senere sikret klub- i løperrekken.

Ingen av lagene klarte å score. 
Poengstillingen var 9—9, men Odd 

er for fikk den store og 11 små pokaler på 
i grunn av 4 utspill mindre fra eget 

Landslags- mål.
som nær hadde skaffet målledelse. Det 'mannen Petter Bloch, Ready,

ienreiste
i meg god

blo ODDs dag p& allo 
i løpebanen lå der som et 

klubben har nedlagt 
var godt 
fotballturneringen

r. Skal en
tippe at klubben 

n her? —
piggskoen

gjenstand 
en

måter søndag. Den nye gressbanen og den 
håndgripelig og vakkert bevis p& det arbei- 

1 sesongen. - -
besatt, og som toppen 

- og den 
driste seg 

vil vinne 
skal lielicr 

io i uuv innbydende u__
fortjent hyldest. Vår u

" var
det rettet

4—5000 publikumere

vollene rundt 
Høiseth ordet og mi- 

kort tale. Han 
det som har gått 

dagen, og ga s& 
til Kristen Barth, formannerM 

Trfe-nark Idrettskrets som også mø 
? Norges Idrettsforbunds repre- 

’ Xt. Barth ga uttrykk for sin sto- 
re og oppriktige glede over at en 

atter kunne samles p& Stadion, og u - 
talte sin 
var nedlagt. Han rettet til sist en 
takk fra forbundet og idrettskretsen 
for den Innsats Odd pl ny har ytet 
for vår Idrett og kultur, og erklærte 
banene for åpnet.

Odd vant første kamp.
Så entret Odd og Storm som før

ste lag den lekre gressmatta. Det ble 
spilt 2 x 20 minutter etter poengbe
regning. Storm åpnet sterkest og sco
ret raskt poeng. I det 10. minutt fikk 
laget endog ledelse i mål ved Finn 
Evensen som brøt gjennom og scoret 
flott I annen omgang kom imidlertid 
Odd kraftig og overtok helt spillet. 
Etter ni minutter utlignet Åsheim ved 
en smart scoring, og dermed var det 
poengene som skulle bli avgjørende. 
Storm hadde i første omgang scoret 
seks poeng. I annen fikk de ingen, 
mens Odd fikk åtte, og retten til å 
spille finalen. Seiren var fortjent. Hå
kon Håkonsen, Skidar, dømte.

Etter den første kampen ble 100 og 
800 meter løpt. Banen hadde nok ik- 

e fått satt seg helt som den skulle 
den lange regnværsperioden og var 

løs. f
100 meter

wltl? flOt< r1" for Petter Bloch- Re- sitatene i løpet b]e.
1) Petter Bloch, Ready 

/ 3 ri f J?3ahI' Kongsvinger

•>

800 meter 
Me vunnet av K]ell T. . 
^re.?et JOP- Resultatene: 

Tareld, 
od Haugan, Urædd 

1 ?°8dahl, øm 
eQs Ballklubb

(W seiret toepent 
å pokalfinaleffl.

Finalen i fotballcupen ble 
mest spennende opplevelse. Pors åpnet; los og tung å løpe på} 
med et veldig press mot Odd-målet, ’ bruk med 100 meter løp.

' I
ble imidlertid bare to målskudd som' overlegent på 11,3.
altså ga fire poeng .Etter hvert jevnet Kongsvinger, 11,8. 3) Carl Chr. Møl-
spillet seg ut, men det var stadig fle-1 ier> odd, 11,9. 4) Småkasin, Snøgg, mann på laget.

11,9. 5) Gotfred Holmvang, Tyrving, Klubben bør beholde Trygve Krl-
12 og 6) Olav Skoe, Urædd, 12. stiansen i halfrekken.

Kjell Farøy, Ready seiret på 800 Odd var heldige dennegang. Hele 
meter 1,59,5. 2) Tormod Kaugan, laget med Bønna Eriksen, Kjell Jo- 
Urædd 2,01,3 (ny personlig rekord) 3) hansen og Odd Johansen 
D. Trosdahl, Ørn 2,02. gikk inn for seiren.

Pors vant så 2—0 over Skiens Ball-------------
klubb etter helt overlegent spill. Det Odds stadion vil nå bli ytterligere 
var Thor Berntsen og Ivar Wåge som utbygget. I første omgang 
scoret for Pors. Klubben fikk også reises en hovedtribune på

lag hadde ni poeng. Utspillene fra målj notert atskillige poeng. Lindstad & langside med plass til 5000 mennesker,
ble avgjørende, og Odd hadde ferrestJ Co. hadde dertil endel tilbud, men Her blir det også anlagt ny garderobe
Også denne gang kan en trygt si at skuddene havnet dessverre utenom.
Odds seir var fortjent, men Pors skal Pors hadde dermed sikret seg finale- 

retten. Skiens Ballklubbs spillere var 
nok endel handicappet på grunn 
seriekampen mot Urædd lørdag.

O. B. Opsahl, Kongsvinger, vant
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Odd tok sin egen pokal hårfintI
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Finn Evensen i senter
Holder halfrekken?
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Leif Lindstad.
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51.8
52.9
53.0

ser
av 
streken

men 
feranse med linjemannen.

I 
r 
g 
c
1

» 
t

det ved en eventuell landsligalp løperrekken.
Pors var nær ved å ta ledelsen etter

oktober i Skien. Pors 1. 
denne kamp igjen i høst, får 

tir 26—10.
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Blir det landsliga 
i fotball ?7 !

Asbjørn Halvorsen forteller til «Af
tenposten» at han- ikke anser det for 
utelukket at en allerede om få år kan
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i ; ha en norsk landsliga i fotball.
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striktsreserie starte fra neste høst et-
■ '

..

SÅ‘Vi Landets øvrige klubber fordeles
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/Vellykket åpning av Odds

K • •«

(

i ler at anlegget er i orden.
Resultatene av lopene ble: 

100 meter.

SERIEKAMPENE
I lørdagens seriekamper ble resul

tatene:
Skiens Ballklubb—Urædd
Skotfoss—Gimsøy

; I
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Pors og Odds utsatte 1.
kamp er omberammet til søndag"*26 
oktober i Skien. Pors somi har ' bare 

. . , —j° tem
melig lang pause i serien fra 21-^9 

\

Grenland Fotballkrets UK tok i går 
kveld ut kretslaget mot Vestfold søn
dag. Laget fikk følgende sammenset
ning:

Arnt Nilsen, Grane, Harald Andre
sen, Storm, Olav’ Skilbred, Pors, Ei
nar Gundersen, Borg, Hans 
Storm, Fred. Lundberg, Urædd, 
Johannessen, Odd, Dagfinn Nilsen, 
Grane, Finn Evensen, Storm, Leif 
Lindstad, Pors, og Karl Skifjeld, Pors.

Reserver: Tore Simonsen, Storm, 
I Øystein og Isak Andersen, Borg, Ei- 

Grane, Ingolf Bråten, 
Tollnes, og Einar Rasmussen, Skiens 
Ballklubb. •

| ikke skjøt ofte, hadde laget mange 
gode men resultatløse sjanser. Ved 
pause ledet Odd med 8—4 poeng. Tross 
sin underlegenhet i banespillet redu- 

| serte Pors forspranget i 2. halvlek, 
var a poeng, Odd kom foran igjen, 
Pors utlignet påny og da fløyta gikk 
for full tid var stillinger- 9—9.

Odd hadde imidlertid 4 utspark fra 
mål, Pors 5 og dermed gikk seiren til 
Odd.

Dommeren Thor Loberg var svak, 
I altfor svak , i «offside*.
t ' "' ••
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EN KNEPEN SE1R FOR ODD
Det ble en jevn og spennende kamp. 

Pors spilte det meste av tiden med 
10 mann, idet h. b. Sverre Halvorsen 
ble skadet. Erling Olsen inntok hans

mann

• I

i
r I
i.

tøs

$ 

pl

mot Vestfold.

2. T. Haugen, Urædd
3. D. Trosdahl, Øm

1500 meter.
1. Einar Carlson, Hellas
2. Per Gundersrud, Tyrving
3. Knut Jacobsen, Njål

Arne Høiseth hyldet Holmvang i en 
kort tale, Odderane fikk pokal og be-; 
gere og dermed var Skiens nye sta- 
dionanlegg ferdig med sitt første 
stevne.

Mer detaljer i torsdagsaxdsen.

opp jiiingen. Alt i alt tror Vi la
get s?ulle greie seg bra, hvis oppstil- 

Halfrekken har sikkert ikke vært lingt.. av vinghalfer slår til.
Fjold.

I 1
! 11. Peter Bloch, Ready

• 2. O. B. Opsahl, Kongsvinger
i 3. Karl Chr. Møller, Odd 

JfOO meter.
j 11. O. B. Opsahl
? '2. Einar Sakshaug, Tjalve

3. Gotti Holmvang, Tyrving
800 meter.

1. Kjell Tarøy, Ready

(Fra vår utsendte medarbeider).
Det ble en festlig åpning av Odds 

nye Stadion i dag. Været var det 
best tenkelige og arrangøren, Odds 
stadionstyre, kunne glede seg over 4 
å 5000 tilskuere til fireklubbstumerin-

■ gen og fri-idretten.
Stadionstyrets formann Arne Høi

seth talte først, hvoretter formannen 
i Telemark Idrettskrets Kristen Barth 

. erklærte banen for åpnet. Der var ar
beidet på løpebanene helt til i formid
dag. •

li®

fil

'over 1.» 2., 3. og 4. divisjon.

!tcr at den nåværende kvalifiseringsse-
I rie blir ferdigspilt vårsesongen 1947.
■ Seriene i de 8 distrikter blir jo tross 
l alt svært lokalbetonet selv om Gren- 
I landslagene får mere kontakt med 
; Vestfold- og Øvre Telemark-klubbene 
‘ for Norgesseriens vedkommende. I 

uenne nye hovedserie, som startes
. : ’ høsten 1947, deltar omlag 75 klubber, 11 P^ss og Pors fortsatte med 4
|.mens
I '■ bare blir 10—12 klubber i eliteserien, i

seljet par min. Kjell Johansen reddet på 
I målstreken og relurballen sma t i 
| tverrliggeren. Odd overtok imidlertid 

9 1 x 11 4. _ ------y

var

•

stabil. Men det er slett 
ikke umulig at han kan finne seg til 

vil likevel få lov til å komme I rette mellom Dagfinn Nilsen og Lind
stad, og det er utvilsomt riktig å la 

[ en klubb-senter få denne plassen på 
kretslaget også når det er noen 
lighet for det.

i Høyresiden i løperrekken har ikke 
nettopp vist toppform i det siste, men 

net ofre seg helt og fullt for ving- vi tror likevel ikke det kan sies noe 
1 backplassen, men har måttet dele seg p.’ 
i på* flere oppgaver.

PORS—SKIENS BALLKLUBB 2—0
Ballklubben hadde lørdag gjort det 

kunststykke å beseire Urædd 2 0 i I 
seriekamp og det satt nok noe i bena 
på laget, da de stilte opp i denne kam
pen mot Pors.

Pors hadde fra begynnelsen av 
kampen ledelsen, som de for største 
delen beholdt i de 2x20 min. Ball
klubbens indre forsvar arbeidet imid
lertid energisk og klarte å holde må
let rent i første halvlek, mon Pors 
hadde 4—2 forsprang i poeng.

I annen halvlek var Pors mere over
legen og scoret etter noen minut er 
ved c.f. Thor Berntsen, og litt etter 

det ut til at Pors skal øke. En 
Ballklubbens backs redder på mål- 

Dommeren fløyter for mål,

FOTBALLKAMPENE 
begynte med Odd mot Storm. Det ble 
en jevn kamp. Storm scoret i første 
omgang, Odd i annen. Det ble points- 

? seier for Odd 8—6.
Pors slo så Skiens Ballklubb 2—0, 

et mål i hver omgang. Lørdagens se-1 
riekamp satt nok i bena på Ballklv^ 
bens gutter. I /

Finalen Odd—Pors ble spennende og 
så jexm som en fotballkamp kan bli. 
Pors ledet i points men Odd hadde en 
meget god 2. omgang, da Pors forøv- 
rig måtte spille med ti mann. Stillin-, 

j gen var 9—9 i points, men Odd haci- 
'i de bare 4 utspill fra mål mens Pors 
| hadde 5. Odd fikk dermed sin egen • 
j pokal og de elleve begere med den :

/ . ' ' /

Som bekjent skal den såkalte di-

, " c r 7 •

:B. o: I. b
2—0.

Pors gode B-lag spilte mot BOIF • 
på Furulund Idrettsplass lørdag og 
fikk sitt første nederlag i år. Pors 
manglet brødr. Richter og Olaf Chri
stoffersen, mens Arkie Andersen o 
Alf Samuelsen manglet hos BOIF.

BOIF’s lag fortsatte framgangen fra 
de siste kamper og der er kommet 
den ro over laget som skal til for å 
fa spillet til til å gå godt. Pors har 
alltid hatt ord på seg for å være kjap
pe på ballen, men BOIF var allike
vel vel så hurtige lørd. Vi så også man 
gc gode pasninger av ballen og pas
ninger med innsiden av foten og som 
ikke er vanlig kost i BOIF. Laget er 
jevnt og har også habile reserver når 
forfall forekommer. Uten forkleinelse 
for dc andre gir vi prisen til Ivar Cato 
Hansen på y. h., som lagets beste lør-j 
dag. En spiller som med mere trening 
o rutine vil bli helt god. Det er nok. 
ingen tilfeldighet at Pors er beste in
nen B-lag i år. Laget spiller godt og 
har noen gode spillere. Centerbacken

I Trygve Knutsen var den beste med 
Ragnar og Th. Svendsen i hælene. 
Keeperen R. Karlsen hadde meget å 
gjøre og fikk vist sine evner. Ivar An
dersen, Stathelle dømte sin beste 
kamp i år. 150 mennesker. BOIF sco
ret i 1. omg. ved Ivar Cato Hansen 

r *

og i 2. ved Hans Christensen. Begge 
mål på pene skudd. Resultatet var 
rettferdig.

i 1
i.i e

1, * •

endrer sin beslutning etter kon- 
Pors opp

når imidlertid mål nr. 2 etter 12 min., 
satt inn av y. h. Ivar Waage. Med 
2—0 seier går Pors til finalen mot 
Odd

Dommer Nils J. Nilsen, Grane, 
på langt nær stillingen voksen.

1

t

il 
b ■ ! 
V’ t

jknepneste seier jeg kan huske: et ut-, 
j spark i differense.

Gressteppet var meget flott og spil 4 
lerne uttalte sin begeistring. Løpeba^ 
nene var ikke helt gode, de må «sette» 
seg mere, men tiden på 800 m. fortel- ,

Pors hadde ct jevnt lat/. Rein-1 

hold i mål var sikker og Olaf 
Skilbred er cn meget habil back, 
som dog kom tilkorl overfor Odd 
Johanscus sprinter takt er, dc to 
sidehalves, Karl Krislcnsen og 
Øystein Andersen var meget gode. 
I loperrekken er Leif Lindstad 
fremdeles primus motor, han tiL 
rcttclcggcr dc fleste angrep o<) 
da Odd neglisjerte oppdekningen 
var han cn meget farlig herre. 
Y. v. Karl Skifjeld er hurtig, leg
ger pent over og skyter hardt. 
Thor Berntsen som c. f. odslct 
ofte med sjansene.

Ved siden av meg på tribunen 
hadde jeg Kristen Barths < åiigc 
sønn Svein, der viste seg som en 
ennu ivrigere Porser enn pappa, \ 
og var ofte mindre nådig i sin kri
tikk over sine klubbkamerater.

Imorgen møtes 
i cn

Pors b. er i. . _
har i de siste kampene vist gode tak-

iFred Lundbergs kamp lørdag, da han
’ fikk meget god kritikk. Men etter vår

I mening burde i hvertfall Einar Peder
sen ha kvalifisert seg bedre for en 
half plass enn «Jeisen».

Arthur Nilsen som har vist god form 
i sine siste kamper, og som i siste 
kretskamp var en av Grenlands av
gjort beste, er altså ikke kommet med.

Olsen, I Vi trodde han ville rangere i hvertfall 
Odd I som en av de tre beste kretsen kan

stille. Storms gode Yngvar Olsen bur
de også komme høyt på listen.

Den store overraskelsen på laget er
I Finn Evensens plasering som senter- 

__  J løper. Trass i mangelen på habile sen-
— Kaptein? Leif" Lindstad! terløpere hadde vi egentlig ikke regnet

* med ham, da en ikke kan si han har
Vi skal ikke gå til noen alminnelig virket særlig 

kritisk behandling av U.K.s resultat, 
men

I med et par kommentarer.
U.K.s løsning av backspørsmålet har 

vi god tro på. Skilbred har ikke nett
opp brilliert så stort i sine senere 
kamper. Imidlertid skyldes det nok 
for en stor del at han ikke har kun-

' nar Pedersen,
Pors b. mot B.O.I.F.

' Pors b. og B.O.I.F. 
vennskapsk-.mp på Furulund.

Pors b. er ubeseiret i år, og B.O.I.F.

så nappetaket tør bli interessant.
" . . . - —
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stbroppgjøret

vi vinner.

I

slapp bra fra det hele.

Pors.

Fjeld.
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Borgersen, 
Fram.

Dolmar Kristiansen, 
Fram.

Isak Andersen, 
Borg.

Arnt Nilsen, 
Grane.

Dagfin Nilsen,
Grane.

Johs. Lysebo, 
Turn.

Egil Lærum, 
Turn.

Skifjeld
Pors.

Kjell Stuen, 
T. T.

G. Toresen, 
Turn.

«GRENLAND

Gunnar Andresen, 
T. T. 

Fritz Kristoffersen. 
Øm.

n pa 
Så

Thor Thorstensen, 
Borre.

Th. Kristiansen.
Finn Evensen,

Storm.
Odd Johannesen, 

Odd.

w ' -

Vestfold slo Grenland 2-1 
9

reserven, 
dersen inntar høyre backplassen 
og H. Andresen den ledige cen- 
terhalf plass. I de siste sekunder 
har Vestfold et godt angrep, og 
ytre venstre «Shanta» Kristoffer- 

• sen står alene med keeperen, da 
dommerens fløyte går for pause.

I 2. omgang begynner Gren
land best Qg oppnår 2 cornere 
med 1 minutts mellomrom. Gren
land ligger godt over nå og viser 
i de første 20 min. kampens beste 
spill. Lindstad headder flott, men 
i tverliggeren i det 12. min. En
delig i det -14 min. reduserer 
Grenland ved Lindstads kanon
skudd etter corner. Etter 20 min. 
har Vestfold sin beste sjangse i 
2. omgang. «Shanta» Kristoffer
sen går alene mot mål, Arnt Nil
sen rykker ut, men skuddet går 
langt utenfor. Lindstad skyter 
i det 26. minutt meget godt og 
skuddet smeller i stolpen. Det 
burde fått en bedre skjebne. 
Kampen jevner seg nå ut og an
grepene skifter. Finn Evensen 
vinner i det 38. min. en duell 
med sin oppasser og har bare 
keeperen igjen, men skyter løst, 
rett på keeperen, og der røk ut- 
likningssjangsen for Grenland.

egen stemning over kampen, som l 
sa da vi hadde ham 1 telefonen

; der borte tidligere i Ar er det ekstra store
Grenland: Vi m A ha revansje. To nederlag samme 

Vestfold pA sin side vil selvsagt gA inn for den
vil bety. Hvordan er sA stemningen i do to leirer? Også best Og allerede etter 3 min.

‘ i nv optimisme. For det første : ' 
de sterkeste lag vl overhodet kan stille, og for Gunnar Andresens

1 Teksten forleden, vi har et eget tak pA dere, følger 
likevel pA det verste, vi stiller sterkere lag enn

foran
yeStfold—Grenland.

|VeSlfoldforniannen Leif Johansen: VI vinne 

j i mann
flI
jl fotl*

1 for
ikke an.

to slike seire •
er et eneste utropstegn

vi med et av 
det nå som jeg sa til 

forbered dere L__
vi.
gjør vi også, repliserer

. Forøvrig hjelper

Lindstad,

Fred Lundberg 
Urædd.

Olaf Skilbred, 
Pors.

Ca. 3500 tilskuere 
Lagene stilte opp I Kampen ble ikke noe særlig, og 

~~~---------------- -ill---------------- /• ~ , 2Q

-omgang, så må den be
tegnes som helt ordinær.

På Vestfolds lag var ytre ven
stre «Shanta» Kristoffersen og 
venstre half Eigil Lærum de 
beste. Lærums 1. omgang var 
meg£t god. Han bygde opp de 
flest^angrep og hans innkast er j 
fantastiske lange og velplasserte. 
Den unge keeperen Thoresen vis
ste gode anlegg. Backene Jensen 
og Lysebo var litt trege, men 
slapp bra fra det hele. Center-1

o pa

r ?
f - . -

POR.S-BLADET er som vanlig inn
holdsrikt og interessant, men et par 
av artiklene er i lengste laget. Det

Harald O. Jensen, 
Turn.

Rykter.ass™ 
s£"eL°?}at <let ski>i væ.

- at flere av landets
ere skal flytte hit er vel ikke akkurat nødvendig at ana- 

S0.m. svir-J lysen av Pors-laget bør strekke seg 
over nesten 5 siden pA bekostning av 
alt annet godt stoff. Her kunne ar- 
tiklen med fordel vært skåret ned til

9

det halve .og hatt sin betydning i like 
høy grad.

t mA virkelig være ekte, 
skal få ha med seg

i fordi at møtet med Grenland or en spesielt stor begivenhet.
Det blir ikke noen forandringer pA laget deres?

|| — Nei, vl har fått et varsel fra Egil Lærum om at det muligens kan bli
I vnnskclig for ham A rekke fram, han er oppe i Telemark nå, men vi regner 

likevel temmelig sikkert at han er pA plass når kampen skal gA.
; For A lodde stemningen på den andro siden spør vi -.retsformannen i 
j Grenland, Halvor Teksten, hva han tror.

— Jeg mener vl har gode sjanser, svarer han. Laget som U. K. har tatt 
□t tror jeg er noe av det beste vi kan stiile for tiden. Det burde være god 
grunn til å håpe på revansje for det knepne nederlaget som vårt reduserte ing 

| led tidligere i år. Og kan bare været bli bra vil nok karer som Toresen og 
Lærum sørge for at det blir en riktig storkamp som vi får utbytte av.

På Grenlandslaget har jo som kjent Hans Olsen meldt forfall, og Isak 
Andersen rykker inn i hans sted. Ellers stiller laget opp etter programmet.

I Idet Th. Kristiansen blåser for avspark er altså oppstillingene på banen denne- I 
VESTFOLD

1 Roald Thoresen,
1 Fram.

■ han prompte og uten antydning til skjelving Johansen Og havner 
det lite A tippe. Vi får Ja spillerne avgjøre rcsul- 

for.
for han forteller at Vestfoldspillerne T. Thorstensen skyter utenfor på|kalf Kristiansen passet godt 

sino damer. Det skal gjøres ekstra festlig G. Thorsens smarte .
Spillet veksler nå endel og i det dinær. Likeså høyre half Stuen, 
14 min. handser Harald Andresen som dog røpet anlegg. Løperrek-

. 40 meter fra mål. E. Lærum kSn spilte godt, men skjøt dårlig.'-

E. Gundersen, 
Borg, 

Harald Andresen, 
Storm.

Ryktene r"* 
re utsikter for 
fremste fotballspill - 
til distriktet. Blant de navn som svir
rer sterkest, nevnes Knut Brynhildsen, i 
Fredrikstad, Knut Osnes, Lyn, og Gun-l 
nar Thoresen, Larvik. .

i l Vi har forelagt forlydendet for Gun-I 
’ inar Thoresen, som forteller at det ik-. I 

\ ke er bestemt noen sådan endring for ■ 
i hans vedkommende. Det ryktet kan i 
De i ethvert fall dementere, sier han.' 

'Thoresen forteller forøvrig at,han fø-1 
ier seg ute av form i øyeblikket og det 
blir nok . ikke annet c(nn eventuelle 1 
klubbkamper for meg. seinere i høst.l 
'fil neste år får en så klemme i vei l 

på ny frisk. I

Vi har også forelagt ryktet forl 
Knut Brynhildsen som kort og godtl 
svarer at han ikke vet noe i øyeblik-1 
ket om at han skal flytte hit og spil-1 
le for et Grenlandslag. |

' ^** I

Ryktesmedene har det også travelt I 
11 med at en del lokale størrelser vil skif-1 
. te klubber i høst. Hvor mye eller lite 1 Ylet er i disse forlydender vil en først’ 

,‘å klarhet for i løpet av de kommen-l 
? måneder. Z--. O P/

----------

De presser hårdt i de siste min.
Lagene hadde hver sin om

gang og et uavgjort resultat had
de vel vært det mest rettferdige. 
▼ r- _ K ’ ’ ’

- -Ty.g bortsett fra Grenlands gode 
min. i 2. omeanp. så må Hor

9 

I en tam kamp, hvor Grenland burde hatt 
uavgjort resultat. I

Det var overskyet vær og 
nokså sur vind på Urædds sta
dion i går da Vestfold og Gren
land møttes. Ca. 3500 tilskuere 
var tilstede.
som tidligere nevnt, mens Øivind 
Helgesen, Liull, dømte i Th. Kri- 
stiansens fravær.

Vestfold vant målvalget og 
fikk fordel av vinden. De åpner 

O x • — “ —

må Arnt Nilsen i aktivitet 
skudd.

godt Grenlandsangrep. 
Ballen går fra Jeisen Gundersen 
til Dagfinn Nilsen, videre tilJDdd 

‘ • hos Finn
Evensen som skyter svakt uten
for. Vestfoldangrep følger, men

framlegg. | senterløperen, men var ellers or-

dog røpet anlegg. Løperrek- 
ca. 40 meter fra mål. E. Lærum Ken sPilte g°dt> m^n skjøt dårlig.1- 
legger ballen pent inn, Isak An- «Shanta» Kristoffersen er hurtid 
dersen sleivsparker og poleballen °S r®tt på mål, som en go'| 

: venstr»;
en god kampi 

x o  Thorstensen
me og scorer lett. I det 17 min. hurtig og farlig, men hadde varl 
er nr. 2 et faktum. På Lærums skeligheter med skuddene. Foi 
framspill øyner Thoresen sjang- ventningene til G. Thoresens spil 
sen, han kappløper med Isak An- var store, men han innfridde \ 
dersen, kommer foran og ballen ^kke helt. Hans scoring var dc\ 
fyker i nettet fra 12—14 meters elegant. Ytre høyre Kristiansei\ 
hold. Et flott mål. I det 21 min. var rekkens svakeste.

j har Grenland sin beste sjangse Grenlands lag var noe ujevnt 
! hittil, men Odd Johansen venter Positive overraskelser var Od/ 
'for lenge med skuddet. Isak An- Johansen og Fredl Lundberg. Jc 
' dersen blir skadet og går ut etter hansen har god forståelse og e;
j 35 min. Det tar hele 7 min. før ualminnelig hurtig, men mangler| 

broderen Øistein An- selvtillit. Lundbergs spill mot'
G. Thoresen var lovende og hans 
pasninger hadde alltid god adres-. 
se. H. Andresen var en god sen-' 
terback. Arnt Nilsen som vanlig 
i mål. Backene Skilbred og 0. 
Andersen hadde befriende ut
spill, men Vestfolds vinger fikk 
enkelte ganger for fritt spille
rom. Jeisen Gundersen leverte en 
jevn god innsats og hans strålen
de spillehumør er noe som faller 
i publikums smak .Lindstad var 
den beste i løperrekken. Han 
bygde angrepene godt opp og var 
også med i avslutningene med 
sine gode skudd. Dagfinn Nilsen 
var direkte svak og fikk lite til. 
Finn Evensen var slettes ikke 
ueffen, men. stoler ikke nok på 
seg selv i de avgjørende øyeblikk. 
Skifjeld på venstrevingen lever
te en jevn innsats uten å nå opp 
til sitt beste. Isak Andersen var 
bra den tiden han var med.

Dommeren Øivind Helgesen. 
demonst rer te diagonalsystemet 
på en fortreffelig måte. Han døm
te prikkfritt.

Han uttalte etter kampen at 
I—1 eller 2—2 hadde vært rett
ferdig.

" |andsformannen Halvor Teksten :V3 vimer. 
off forventning vl har sett fram til høstens store 

pct er med mterlcretskampeh mot Vestfold. Det er 1 almlnne-
1UbCglVen‘\e\lcd'Xse oppgirene, en 

n°° egC Leif Johansen1’5kretsformann Len u 
Vcstfo!ds nCderlaget vArt u

stAr p4 »pUl
VestfoM

triunifcn som
Leif Johansen

i 5|er han, moter
. jet andr° cr

— Ja,
:I sist, trner

— Det
1 rosten

i tatet.
Optimismen

denne gang l
i for dem, nettopp
11 •

Vestfold pA sin side vil selvsagt gå inn for den

° 1 i o o

faller ned hos Arnt Nilsen, som ska^ gjøre- Indre 
slår ballen ut, hvor «Shanta» G-. Andresen spilte 
Kristoffersen er påpasselig frem- Centerforward T.
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Vestfold fikk 2—1 seier.
God 2. omgang

Leif Lindstad på B^landslaget?

syns

følgende:

Reinholt,

R

•>

I

I

Hill

•jTi

R.
Ol.

med god tallbehandling. Det indre for
svar var ikke på høyde med Grenlands, 
best vår venstre back Lysebo.

Dommeren, Øyvind Helgesen fra LI-

Øyvind
1 og

e
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av Grenland.
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Lindstad herjer.
Etter godt oppløp nikker Lindstad 

i tverrliggeren og returballen blir som
let bort. Men nå har den farlige her
remann fått blod på tann og et halvt

at han fant noe av interesse. Så får i 
vi håpe det beste og vente spent på 
UK.s avgjørelse. Det tør bli vanskelig 
å komme forbi Lindstad denne gang.

Arwll.

«Jeja» var tilstede i egenskap 
UK-medlem for å se seg ut emner til

den store strategen I B.landslagct, og det er ikke umulig |recjer fOp s(ore Th. 
og godt over.

takket 
som det

omgang. Men Jeisen har 
av Lindstad den storste

ren. en
talte også diagonalsystemet 
han mente vilde bli brukt 

om ikke

90 minutter og var vel ved siden av 
«Sjanta» Kristoffersen på venstrevin
gen sitt lags beste. Senterløperen 
Thorstensen fra Borre var uhyre farlig 
og er uten tvil en mann som vil la 
hore fra seg igjen. Kjapp i starten og

I

av •

del av æren for at laget spilte seg 
så godt opp. Han ofret seg mer for 
indrevingen enn han pleier, samtidig 
som han behersket mldtfoltct uten 
å la seg forlede til overdrivelse. En 
stor dag, Jeisen I
Parhesten Lundberg har alle ære av 

sin debut. I 1. omgang kom han ikke 
riktig i gang, men etter pause kom 
han for alvor og leverte detaljer som 
var av absolutt høy kvalitet. Det blir 
sikkert ikke hans siste kamp på krets- 
laget.

Isak Andersen spilte i stor stil den 
tida han var med, og de øvrige i det 

„ | indre forsvar spilte jevnt godt, selv- 
om de ikke følte seg helt hjemme på 
de uvante plassene somme tider. Best 
likte vi Skilbred.

Arnt Nielsen hadde flere redninger 
av høy klasse, og til tross for at vi 
mener han burde avverget det første 
målet, leverte han en meget god inn
sats.

Valget av scnterloper falt svært 
uheldig ut, og Daffa var heller ikke 
den samme som han har vært tidlige
re på sesongen. Skifjeld og Odd Jo
hansen fikk mye ut av vingespillet og 
gjorde det stadig broket for gjestene

Summa summarum: Et sterkt krets- 
lag som forsvarte Grenlands farger 
med heder. Og som hadde fortjent en 
bedre skjebne.

gen på tribunene stiger betraktelig. 
Optimismen vender tilbake etter at 
den er kommet på vidvanke 1 første 
omgang. Ledet av Jeisen som boltrer 
seg på midtfeltet, kjører Grenland ivei 
med et helt annet fres over tingene, 
og det er bare et tidsspørsmål når det 
skal gå hull på byllen. Det oppstår 
flere farlige situasjoner i Vestfolds 
felt med redninger på streken. Under 
en sl"' periode får Vestfolds senter- 
loper ballen på midten og stormer mot 
Arnt som rykker ut og skuddet går 
utenfor.

16 k. 25 pts. 37—n samtlige dommere
15 k. 25 pts. 33—10lenge
16 k. 24 pts. 46—21kun
16 k. 19 pts. 39—
15 k. 19 pts. 32—
15 k. 18 pts. 37—GOgodt utbytte
15 k. 16 pts. 21—17synd at ikke flere hadde innitm-;
16 k. 13 pts. 29—32net seg. Hans mange

■ 16 k. 13 pts. 32—36 dommere og ikke minst
j tips til spil-- 

til
vil sikkert kom

i Grenland til g°de-

nettet og stillingen er 2—1 for Vest
fold. Det er gått 12 minutter av 2. 
omgang. Seinere noterer vi nok en I Vestfold. 
Lindstad-kanon i stangen, og en her- måtte altså unnvære Sandefjords be- 
lig flukter fra selvsamme mann blir ste kort, men det laget som ble pre- 
reddet elegant av Thoresen i Vest- sentert, var jevnt og sterkt. Gunnar 
fold-buret. Finn Evensen har dagens Thoresen spilte en god 1. omgang, 
sjanse til utlikning idet han kommer men virket giddelos og uopplagt i an_ 
alene med keeper men setter en løs nen. Han fikk dog vist hvilken farlig 
ball på keeper fra 5 meters hold. Før | herremann han er. Egil Lærum slet i 
fløyta går, må Arnt ta fram sitt aller 
beste for å fikse et hyperfarlig 
skudd fra Thorstensen. Det blir ikke 
flere scoringer og Grenland må gå av 
banen med tap nr. 2 i år for Vestfold
ingene.

Innsatsen
var god fra vårt lags side. Riktignok 
hadde Vestfold et tydelig overtak i 
første halvtid med de farligste sjan-1 ULL dømte sammen med linjemennene 
sene. Grenland kom ikke i gang og det Olaf Kristoffersen, Pors og Alf Goberg, 
var likesom alt mislyktes. Men spesi-1 storm, prikkfritt, 
elt første halvdel av annen omgang 
var helt utmerket og det ble vist tak
ter som er sjeldne her på berget.

Lindstad var •"
med lumske skudd
blikk. Det var ikke minst 
være ham at spillet flot 
gjorde i 2. 
ved siden

17 k.
.15 k.
16 k.

^al spilles en del seriekamper
* og 26. oktober.

8 pts. 17—72 sprotsreferentene
5 pts. 16—48 -mc fotballen i
3 pts. 16—39

Mfego i L åivisj
Etter helgens kamper er stillingen 

i 1. divisjons kvalifiseringskamper for 
Norgesserien 
Storm 
Grane 
Pors 
Urædd 
Skiens B.K. 
Odd ' 
Borg 
Gimsøy 
Skotfoss 
X. S. K. 
Sundjordet

-'lines

J®te. Fouglo på befømg 
av idrettsanlegg i Grenland.

Førstkommende tirsdag kommer 
idrettsforbundets banekonsulent Jo
hannes Fougll til distriktet. Han 
skal bese en rekke Idrettsanlegg i 
Grenland, og torsdag holder han et 
foredrag i Porsgrunn rådhus om 
idrettsanlegg. Til dette mote blir bl. 
a. ordførerne, rådmennene og lag- 
styrene i distriktet Innkalt.

Som kjent har den interkommu
nale samarbeidskomité bedt idretts, 
styret i kretsen om å komme med 
et forslag til hvordan arbeidet med 
idrettsanleggene bør legges an i 
Grenland. Etter herr Fouglls besøk.

I 

kan vi vel vente at en slik plan snart ] _
vU | ,e Pors2om'deiugere.‘

Fotballkretsen hadde lørdag, 
innbudt dommere, aspiranter, 
spillere, sportsreferenter og in
teresserte til et kåseri om fotball- 
reglene.

Th. Kristiansen, som skulde 
holdt kåseriet, fikk imidlertid 
sykdomsforfall, og i hans sted kå( 
serte Øivind Helgesen fra [ 
Liull (Lilleaker). Han er medlem 
av N. F. F. dommerkomite. Hel
gesen var en utmerket teoretiker 
og når han også hadde evnen til 
å klarlegge de forskjellige ting 
på en lett og grei måte, så kunde 
man neppe fått en bedre stedfor-'

Det ble ingen revansje for Grenland i interkretskampen mot Vestfold på 
Urædd Stadion i går. Nok en gang viste Vestfold oss vinter veien med sifrene 
2—1. Men Vestfold var heldige og burde i alle fall ikke hatt bedro enn uav
gjort når man tar både spill og sjanser i betraktning. Det sure været skremte 
nok et pax-tre tusen tilskuere bort fra tribunene, slik at det ble god plass 
for de 3—4 tusen som innfant seg.

Begge lag stilte opp etter program- 
met. Vestfold kom først igang og Gun
nar Andresen har den første føling 
med mål ved et pent skudd som Arnt 
redder. Etter 5 minutters spill står 
Thoresen plutselig alene med keeper, 
men skyter utenfor. Grennland har nå 
en kortere periode med gode tilløp men 
svake skudd. Etterhvert tar Vestfold 
mer og mer av initiativet og vårt for
svar har nok å gjøre. Isak Andersen 
er i slag og han bryter angrepene 

. gang på gang. Grenlands første farli
ge sjanse kommer ved et pent opplop 
på høyresiden. Odd Johansen legger 
ballen i bena på Finn Evensen som 
skyter svakt fra kort hold.

Vestfolds første mål
kom etter 15 minutter. Amt går opp 
samtidig-med Vestfolds senterløper og minutt seinere sender han en kanon i 
bokser. Men han bare sneier ballen 
som daler hos Egil Lærum. Denne har 
ingen vanskelighet med å nette fra 5 
meter.

Selvsagt gjorde Arnt det rette i en 
slik situasjon, ballen skal bokses, 
men vi syns han burde avverget dette 
målet ved å få ballen ut til siden.

Som en iskald dukkert 
kommer mål nummer 2. Denne gang 
er det Thoresen som er eksekutør. Som 
en rakett skyter han frem og pang! 
— Vestfold leder 2—0. Denne gang 
hadde Arnt neppe noen sjanse til å 
hindre scoring.

10 minutter seinere setter Vestfolds 
senterløper, Thorstensen fra Borre, 
ballen i nettet, men dommeren blåser 
korrekt for offside. Grenland er ikke 
snauere enn at også de setter inn et 
offsidemål, besørget av Finn Evensen 
en tid senere. Vi noterer flere gode 
oppløp mot gjestenes mål, spesielt er 
Lindstad og Skifjeld i slag og lager 
mye pent sammen. Etter 35 minutter 
må Isak Andersen gå av banen og 
Vestfold får igjen godt overtak. Like 
før pause kommer Øistein Andersen 
inn og går høyre back mens Harald 
Andresen overtar Isaks plass. Fra nå 
av spiller altså Grenland med 3 ven
strebacker i det indre forsvar!

Arne Kåss har og meldt forfall 
turen.

Lagsoppstillinga er: Reinholt, 
Svendsen, Skilbred, Wåge, Erling 
sen, Trygve Kristiansen; Th. Solstad, 
Thor Svennungsen, Leif Lindstad og 
Karl Skifjeld. Reserver: Arne Hansen. | 
Sven Edin, Mathias Thorstensen, Ove | 
Austad, Frank Olsen og Rolf Olsen. I

..;7- 
Kretsformann Teksten, dom
meren Helgesen og dagens 
mann Leif Lindstad, 
uttaler seg.

kapre5 Tkarapens dommer,

de situasjoner og stor fart over kam"' 
pen. Det var sympatiske karer som 
det var en fornøyelse å skifte vær 
nå bnne °m‘ var beste mann!
på banen og Lindstad mener je~ ab-! ■ 
solutt bør få sin sjanse på B.la^dsU- 

. get. Han var helt ypperlig. Vingehal 
fene spilte også godt. I det hele tatt 
et godt Grenlandslag etter min me- i 
ning. Resultatet burde vært 2_2 Vil
også gi arrangøren blomster for ut
merket oppmerking av banen

Kretsformann Teksten, hva 
han?

— Jeg er meget fornøyd med inn
satsen. Alle mann gikk inn for kam
pen og jeg syns nok ikke de hadde 
fortjent å tape. Det var en fornøyelse 
å se Leif Lindstads spill i dag. Det var 
av klasse, og det skal bli interessant 
å se hva Jeja kom til.

Og så har vi dagens mann, Leif 
Lindstad: |

— Fornøyd med kampen?
— Tja, så noenlunde. Det var for i 

opprevet spill i 1. omgang og vi fant 
oss ikke til rette. Men vi kom for al
vor i annen og burde ha vunnet. Lund
berg var god da.. Jeg likte ikke sen- 
terspillet vårt. Det var for gammel
dags, for mye tilfeldigheter.

— Du er i ditt livs form?
— Nåja, jeg har ligget et par da

ger i influensa, men det gikk da sånn 
passe.

Vi får håpe på bedre innsats fra he
le laget neste gang.

iGreidanå Fotballkrets.

Oldboys cup i Porsgrunn
I

Etter hva det opplyses akter Pors 
Å holde en oldboyscup neste søndag] 
med Borg, Storm og Skiens Ballklubb

Grenland kommer!
2. omgang begynner med en frisk 

periode av våre gutter, og stemnin- •
I

Pørs til Arendal sshdag.
Grane, Arendal, har invitert Pors til 

en kamp der nede søndag.
Lagsoppstillingen er en del foran

dret idet Sverre Halvorsen ennå ik
ke er bra etter skaden fra Odd-cupen. 
Ame Kåss har og meldt forfall til

Kretsformannen — H. Teksten 
ønsket kåsøren og de frammøtte 
— ca. 20 stykker, velkommen, 
og Helgesen fikk ordet. . Etter
hvert som han gikk fram, fikk 

jde tilstedeværende anledning til 
å komme fram med spørsmål og 

™ legge fram «tilfeller« man selv 
*8 hadde vært borti. Alltid ga kåsø- 

grei utredning. Han om- 
som 

av 
0 sa 

men han presiserte at man 
kun måtte bruke autoriserte 

20dommere som linjedommere. De 
19tilstedeværende hadde sikkert et 

? av kåseriet, bare,
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; en 
vært på tale, og

allerede for en 3-ukers tid siden an
gående et slikt arrangement, men han 
har ennå ikke fått noe svar på hen
vendelsen.

I

I
I

som har 
hva de dur

som
flere
liten hurtighet
som heter

Pors % A £ tjf j f i

1 Grane, Arendal-1 
-1.

Til kampen 
dal i går stilte

j Laget stilte t .  
j holt, Ragnar Svendsen,

en som 
gradere de 

at Karl Ski-
mål, 

alle fall for-•

L i n d g r e n
i Osebakkens Sportsklubb, er van

skelig å få tak i om dagen, men er 
nok heller ikke den som sier «nei 
takk» til en turnhall i byen. — Her er 
det fotballspillere og turndamer som 
ville nyte godt av skikkelige innendørs 
treningslokaler. —

Vi hadde også formannen i Sund- 
jordets Idrettsforening,

Sigurd Oksu m,
på tråden:
— For oss som driver fotball og 

bandy er det særlig tidlig på våren vi 
bruker innendørstrening. Vi har gjer
ne måttet holde til i Folkeskolens 
gymnastikklokale og vi ville naturlig
vis ikke ha noe i mot en turnhall med 
bad. — Bademesteren burde vel også 
være interessert i at byen fikk et skik
kelig folkebad. Det gamle vi har har 
jo vært litt av et «smertens barn» for 

..oc frank Olsen paek leevrte en meget Y 
sats. .

Grane ha^ B\ne 
terbacken og mdre

■Dommeren R^On 
ne, overså \\k lot

*

For ytterligere & kunne gi et billede 
av forholdene som de er i Porsgrunn i 
dag med hensyn til innendørs trenings
lokaler kan vi nevne at samtidig med 
at dette skrives mandag kveld, var 
det et mote mellom representanter for 
Idrettsforeningene og Idrcttsutvalget i 
Porsgrunn nettopp for å kunne kom. 
me til enighet om fordelingen av by
ens gymnastikklokaler.

Det er jo gymnastikklokalet ved 
den høgre skole som er størst og best 
og dessuten det eneste som er utstyrt 
med en liten dusj. Derfor vil alle selv
følgelig helst dit. Urædds Turnfore
ning har holdt til der i alle år og og
så andre av Urædds grupper vil dit 
Vestsiaguttene, og damene også for 
den saks skyld, mener at de har like 
stort krav på å få drive treningen i 
skikkelige lokaler og at også de tren
der å få vasket av seg svetten etter 
treningen. —

— og så har vi det gående —
I sitt neste møte får derfor skole

styret til behandling en sak som de 
trodde de var ferdige med forrige 
gang, — nemlig utleie av skolenes 
gymnastikklokaler.

Er det nå noen som har noe i mot 
at Porsgrunn kommune vil bygge turn
hall med folkebad?

ret. Sitt 3. 
minutters ’;

Det var 
skuffet hos 
enkelte rtæ 
fjeld var -den’...cave 
og at Thorbj. Svends 
søkte seg med r 
han fikk. Reinhol' ’

Skilbred -

Komfes jorcen Pors—
Tøllnss. % :
Vi hadde formannen i Tollnes Ball

klubb i telefonen, angående en fore
spørsel om det ikke var mulig å få 
i stand en kombinasjon Pors—Tollnes 

Skal den harde kon- i en fotballkamp mot et annet sterkt 
klubbene fortsette lag, f. •  

-- n . 4•

del av de
har væn Z
Oslo-spillere. Eller i al- 

hatt anled- 
til inne i

—■• I ■ ■ ■ ■ I _

i i

Oldboys-serie i Grenland? ,
Etter hva lederen for Pors old- 

boysavdeling Hjalmar Bjaaland opp
lyser vil cn fra neste sesong søke å 
få innført en oldboysserie (kretskam-, 
per) for klubbene i Grenland. Aller 
helst vil en ha dobbeltscrie.

Pors holder i morgen cn oldboys- 
cup mellom Borg—Skicns B. K. og 
Pors—Storm. A

mange år. Titt og ofte 
, over at badet er for 

j nok med

Porsgrunn I - 
blir det klaget r .  
litet og at det ikke kan holde 
varmt vann.
■-------Jo, — kombinasjonen turnhall
og folkebad kunne nok gå an — sier 
Jens Ni el sen. Idrettsfolkene tren
ger en turnhall og hele byen trenger 
et nytt moderne folkebad, for her er 
det ko de fleste dager i uka.

beste folk 1 cen- 
venstre Ivar Bø. 

■Hellstrøm, Gra- 
mye høyt spark.

Play.•

grunn |
seg positivt til planenejiPors 1 

om turnhall og folkebad.
Siden spørsmålet om bygging av ny 

turnhall i forbindelse med et moderne 
folkebad ble tatt opp er saka livlig 
drøftet.

Mangelen på skikkelige treningslo
kaler for idrettsungdommen er jo så 
prekær at noe må gjores så snart som 
mulig. Det er jo i første rekke de ak. 
tive innen de forskjellige idrettsfore
ninger som vil nyte godt av dette til
taket, derfor har vi forelagt spørsmå
let for formennene i byens idrettsfore
ninger.

Den første vi oppsøkte var forman
nen i Urædd, herr
Jac. Brynhildscii.

— Hva mener De om Porsgrunn 
kommunes forslag til bygging av ny 
turnhall i samarbeide med byens 
idrettsforeninger ?

— Det er vel noe tidlig å uttale seg 
om, — først skal dot jo være et møte 
mellom komitéen som er nedsatt av 
formannskapet og representanter fra 
idrettsforeningene og så får vi se 
hva det blir til. Personlig tror jeg nok 
det er rette veien å gå for å skaffe 
Porsgrunn en turnhall, — men skriv 
ikke noe i avisa enda — ber Bryn- 
tildsen så tynt, — og det lover vi. —
Hhlsten Barth,

formann i Idrettsforeningen Pors, 
uttaler sin begeistring for at Pors
grunn kommune virkelig tenker på å 
ta et slikt loft for idretten i byen.

— Det er klart at noe må gjøres 
for at det skal bli skikkelige trenings
forhold for vår idrettsungdom — og
så i vinterhalvåret. Som det nå er kan 
det ikke gå mange år framover. Fol
keskolens gymnastikksal er jo kon
demnert av byens egne myndigheter, 
men må jo dessverre fortsatt brukes  

såvel av skolebarna om dagen som av 
byens idrettsforeninger om kveldene.
At kommunen vil kombinere en ny 
turnhall med et nytt folkebad høres 
svært ideelt. — Jeg håper boligman
gelen blir avhjulpet så Porsgrunn i 
en ikke altfor fjern framtid får sin 
turnhall, sier Barth.

'rø fif■IIlfffI*

DISKUTERER:
Grenland og
B-landslagef.Vi har Ikke stilt noen særUge 

må få Grcnlandssplllero på
1 år. Dessverre har vl ik- 
•on desiderte kandidater 

virkelig jevn og stabil 
vi tross ult best tjent 
alle fall til neste år. 

likevel rett til å gjoro I 
når et B-landslag skal I 
her mener vl at Gren-1 

som vil forsvare en I

mot Grane i Arcn-!
Pors med 5 reserver. I 

opp således: Bjørn Beln-
> Olaf Skilbred!

■ Erling Olsen, Frank Olsen, Trygve! 
Kristiansen - Thorbjørn Solstad, 
|Thor Svennungscn, Ame Hansen, Karl 
iSkifjcld, Thorbjørn Svendsen. I 

Kampen ble aldri god. Grane til-1 
rev seg spillet i første omgang, og al-! 
le forsøk fra Pors side for å få i stand J 
et flytende spill, mislyktes ved Gra
nes større hurtighet. Grane tok ledel
sen allerede i det 7. min. ved cn mis
forståelse i Pors’ forsvar, et tilbake- 
spill til målmannen hadde vel vært 
bedre Olaf. I det 18.. min. utlignet 
Thorbjørn Svendsen for Pors med et 

I knallhardt skudd fra vinkel.
I I det 32. min tar Grane igjen 'e- 
I deisen etter at ytre venstre skjøt 
I hårdt i tverliggeren. Centerløperen 
(påpasselig fram og nikker ballen for- 
' bi Reinholt. 2—1 til Grane i denne om- 
I gang var fortjent. I annen omgang 
jevner spillet seg noe ut og der er 
mange gode sjangser på begge sider 
til mål, men det så ut som om dom- 

■ meren ikke vilde ha fler, da han man- 1 
ge ganger unødig stoppet spillet. I

I det 20 min. økes Grane til 3 ogl 
Pors’ løpere makter ikke å redusere! 
på dette resultat.

Hos Grane var indre venstre Ivar 
Bøe og senterbacken best. De øvrige 
spilte også godt. De var alle hurtige 

•i starten på ballen.
Hos Pors var det indre forsvar 

i godt, med Olai Skilbred som beste-1 
Imann. 41-åringen Frank Olsen var’ 
! meget-god som senterback. Venstre 
half Trygve Kristiansen leverte atter 
en god kamp og der er ingen tvil om 

I at Pors vil få megen glede av ham 
I framover. Av løperne var Karl Ski- 
I fjeld hurtig og pågående. Han for
søkte å få i stand spill i rekken. 
Thorbjørn Svendsen var energisk. De 
øvrige var svake.

Helstrøm, Grane, var dommer.
I Rer.

har
Icrav o 
landslaget I 
ko hatt noen 
som har vist 
form, og da er 
med å vonte i

Men vl har I 
krav gjeldende 
settes opp, for 
land har spillere 
plass.

Vl har personlig sott 
spillere som 
er vanligvis 
lo fall spillere 
ning til å vise 
Oslo.Og dot or en kjensgjerning at Gren- 
iandslagcno har vært uhyre sparsom
me med Oslo.rciscr i år. Dessverre 
har vi vært nødt til å holdo oss ved 
teltene. Men vi tror at Jcja nå har 
oppdaget Lindstad for alvor, at han 
setter noe Inn på å prove Porseren 
som . har vist stigende form og som 
kan hamle opp med do fleste av 
landets indrevinger. Om en skulle fin
ne å-inåtte gå utenom do øvrige av 
Gronlåndg kandidater, så skulle i al
le fall Lindstad ha kvalifisert seg 
for en plass mot danskene — og han 
bdr få den. ARWIL

Sammenslutning
Grenlandslag?

Ellers vil fotballen stagnere, sier 
Trygve Lund i «Sportsmanden».

il 
tidligere Odd-spiller Trygve j

i Lund behandler i cn lengere artikkel I 
i «Sportsmanden» Grenlandsfotballen j 
hvor han peker på at det tidligere

. ‘.yngdepunkt i norsk fotball ser ut til 
å være en saga blott.

Han tipper at fire Skienslag, 2 
Porsgrunnslag og Borg kvalifiserer seg 
'or Norgesserien.   
kurransen mellom klubbene fortsette lag, f. eks. et Oslo-lag. Formannen 
vil man kunne komme til å stå over- opplyste at han hadde skrevet Ul Pors 

for den eventualitet at Vestfoldklub- 
bene etter hånden rykker opp i den 
øverste serie på bekostning av Gren
land. Lund konkluderer med at bote
midlet, det beste for klubbene i almin
nelighet og fotballens kvalitet i sær
deleshet, må være at klubbenes an
tall reduseres ved en sammenslutning.

For Grenlandsklubbenes skyld, for 
å hevde gamle tradisjoner, må man ta 
et stort løft og se vekk fra alle små-’ 
ligheter og kjegl samt personlige hen
syn og diktatortendenser. j

Alle kan være enig om at noe må 
gjøres. Men det må handles straks. 

z. -

• /f// / 1

iKombinert Porslag 
|tapte 3-1 for 
iGrane, Arendal. 
I Til.privatkampen mot Grane, Aren
dal. stilte Pors med hele 5 reserver. 
' Lagsoppstillingen var fra mål til y. v. 
.Reinholdt, Svendsen, Skilbred, Erl. Ol
sen, Frank Olsen, T. Kristiansen, Th. 
Solstad, Th. Svennungsen, Arne Han
sen Skifjeld og Thorbjørn Svendsen.

Kampen kan godt sammenlignes 
med en meget dårlig seriekamp her i 
Grenland: mye sparking, adresselose 
avleveringer og lite plan i angrepene. 
Granelaget var sjølsagt vant med 
grusbanen og forstod bedre å beregne 
skvetten på ballen. Hele laget gikk 
også inn for å vinne kampen, — noe 

en ikke kan si om Pors hvor 
av spillerne i løperrekken viste 

'■ og stor mangel på det 
energi.

Grane fikk sitt første mål etter 7 
minutters spill. Centerløperen scoret 
etter at Pors indre forsvar var utspilt. 
I det 17. min. utlignet Thorbj. Svend- ’ 
sen for Pors med et godt skudd fra Gotere". Grane tok igjen 
va t De?in- ettCr Ubbe 1 P-3for- 

svaret. Det var ytre høyre som 3C> 
m&l fikk Grane etter 20 

^.spill 1 2. omgang.
®®rlig løperrekk 

uten å 
®«l?re enn å si

-^este som holdt 

Jen 1 i
•kMd på de få bau‘' ‘ 

O. Skilbred var °b ' "'ål und« Pari 
«-4Hge.p^.te_mann 1 Svaret 

som center- 
heiiorlig

il
I
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Pors-Tollnes kombinasjonen
Styret i Pors Fotballgruppe medde

ler Telemark Arbeiderblad at grunnen 
til det ikke er sendt svar tidligere på 
henvendelsen fra Tollnes om et felles- 
arrangement mot et Østfold-lag, er at 
Pors har ventet svar fra Skeid og 
Moss på tilbud om kamp. Av den 
grunn ville Pors også vente for i til
felle å kunne gi et virkelig positivt 
svar på henvendelsen fra Tollnes Ball
klubb. Lørdag kom svarbrev fra Moss 
og brev om saken er allerede sendt 
Tollnes Ballklubb.
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' en fram til foreningenes reelle 
medlemstall. Det skal bare være 

o — —

lagene at en drøfter saken 
kommende
Særlig er kontingentspørsmålet

Storm
Grane 
Pors 
Urædd
Skiens Ballkl.
Odd
Borg
Gimsøy 
Skotfoss 
K.S.K.
Sundjordet 
Tollnes

' her i Grenland ville ganske sikkert 
ha kunnet hevde seg bedre i f. eks. 
årets Norgesmesterskap i fotball hvis 
nettopp konkurransen om enkelte plas
ser på lagene hadde vært større.

25 pts.
>

*

>

>

>

>

>

>

Det henstilles', imidlertid til 
____ på 

generalforsamlinger.

virkelig storklubber i Grenland i lik
het med f. eks. Sarpsborg og Fredrik
stad. Kanskje er det bare at den ene 
klubben eier mer enn den andre, eller 
også navnet som spiller så stor rolle.

Nå høstsesongen synger på siste 
verset burde tida være inne for de 
av våre aktive og idrettsledere som 
ser lenger og større på det sports
lige, til å ta opp arbeidet for sam
menslutninger. Det bør Inmne finnes 

l 

utveier og grobunn for de som vir
kelig vil arbeide for å skape kvali
tet i sporten her i Grenland ved å ryd
de vekk det som smaker av snever
syn og lokalpatriotisme.

• | deravdelinger 

i

2
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Heldig seier for Vestfold 
over Grenland

!' 1 
fel

Interkretskampen i Porsgrunn mel
lom Grenland og Vestfold spiltes søn
dag på Urædds stadion i overvær av 
ca. 4000 tilskuere. Vestfold vant 2—1, 
et resultat som etter 'spill og sjanser 
heller burde resultert i en knepen seier 
for Grenland.

Vestfold tok ledelsen i det 14. min. 
ved y. v. Kristoffersen etter sommel 
i Grenlandsforsvarct og 4 min. sene
re øker Gunnar Thoresen til 2—0 med 
et flott skudd, men her burde nok 
Arnt Nilsen ha reddet. Etter ytterli
gere 4 min. er Odd Johansen nær ved 
å redusere, men skuddet mislykkes. 
Forøvrig noteres et flott skudd av 
Gunnar Thoresen i det 40. min. og dit
to redning av Arnt Nilsen.

Stillingen ved pause or 2—0 i Vest
folda favør.

Annen omgang åpnes med to flotte

. et styre pa 5 medlemmer og op- 
menn for de forskjellige sports- 
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I mannsutv-alg for 
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Etter hva Idrettskretsens for
mann Kr. B a r t h opplyser

grener som drives innen lagene. 
Dertil skal det være spesielle 3 

de enkelte

Borg ir.—Pors jr.
2—0.

Ved en fotballkamp på Vestsiden 
vant Borg jr. 2—0 over Pors jr.

$

både Pors og Urædd

møte i Oslo i helgen ble det 
en rekke aktuelle fotballsaker. 
annet ble det henstillet til Forbund 
å få i gang kretslagsserion. Imidler- 
lid ble det svart at en ikke kunde fin- 
ne plass til denne serie.

<1

angrep fra Grenland, Dagfinn Nilsen

1. divisjon pr. i dag:
16 
15 
16 
16 
15 
15 
16

en viktig detalj som bør disku
teres.

En regner på høyeste hold 
med at det selvsagt vil ta sin tid 
å få gjenoppbygget idretten, men 
at alle idrettslagene må' bøye seg 
for ordningen med ensrettingen 
av administrasjonen. •;

Saken blir nå drøftet av For
bundets lovkomite og den vil så 
bli tatt opp på det første idretts- 
ting.

vår henvendelse ble det fra kret
sens side rettet en forespørsel 
til Idrettsforbundet for å få en 
nærmere utredning om hvordan 
en skal forholde seg med omor
ganiseringen.

I disse dager har en fått svar 
på henvendelsen. Svarét går i 
korte trekk ut på at en ikke på
legger idrettslagene noen øye
blikkelig forandring-, men at det 
velges styre som Vanlig.

11 ••! utenfor. Så får

Q , |

3-
nh 1

I
I

I 

s
Ir • /

Saken er av meget stor be
tydning for dé enkelte grunner 

. ,'innen foreningene. Særlig véjer 
pa. den økonomiske side tungt.

Kommer Grenland etter?
En kort notis i vår avis fredag for

talte om sammenslutningen av Rjukan 
A.I.L. og Rjukan I.F. til én forening 
som straks fikk navnet Rjukan Idretts
lag.

’ Den store betydning dette vil få for 
idretten på Rjukan både sportslig og 
på utallige andre områder vil nok 
snart vise seg. 350 idrettskvinner og 
-menn som enstemmig går inn for én 
forening i byen, viser at der har en 
satt personlige og smålige hensyn til 
side for å oppnå noo helt. Bredden vil 
nå skape skarp konkurranse om plas
sene for de som skal representere for
eningen i hvilken som helst gren av 
sporten.

Der vil de ha alle utsikter til å unn
gå å måtte sette opp en som ikke tre
ner.

Hvor mange av våre sportsutvalg 
her i kretsen er det som rett og slett

I er nødt til å overse at den eller den 
ikke passer treningen for å kunne stil-

I le et noenlunde lag til å representere 
klubbens farger?

Vi tør påstå at det virkelig er man
ge — og kjenner sogar til klubber som 
har slike vanskeligheter selv når det 
gjelder førstelaget, — for ikke å snak
ke om den måten som et 2. eller 3. 
lag ofte blir rasket sammen på. Sim- 1 
pelthen fordi det ikke er nok aktive . 
å bla i innen klubben og det skal ik- | 
ke så mye til for å bli satt opp på 
laget.

Ja, dessverre, slik er stillingen man
ge steder i dag, men derfor behøver

* det ikke å fortsette til kvaliteten i 
Grenlandssporten blir kjørt ned på 
nullpunktet.

All sunn fornuft sier at også her 
må det samarbeid til for å hoyne ni
vået og kvaliteten. Flere av klubbene

har sjansen, men mislykkes. Noe sene
re er Vestfolda c. f. Thor Thorstensen 

j alene med Arnt Nilsen, men skyter 
I

. •! utenfor. Så får vi gode prestasjoner 
av Grenland med sjanser. Lindstad 

' skyter — han header derpå, men 3. 
■ gang lykkes det, kanonen avfyres og 
i

Oid-boys-turnering
blir spilt på Pors stadion søndag; 

med deltagelse av Storm, Skiens Ball-1 
klubb, Borg og Pors. i

Det spilles cup med kamper 2 X15 ( 
minutter. „ '

'y/.y iX
-----------— <

Ingen kretsla^efié
i fotball.

På Fotballforbundets kretsformanns-

drøftet
Blant

let

.. diskuterer- 
LAtWSLåfiENE.

Så gikk det altså den veien. Med 
all tydelighet er vi blitt fortalt hvor 
landet ligger. Vi innrommer at det 
er skralt med landslagskandidater 
her i kretsen. Men likevel. På et 
B-Iandslag turde vi gjøre regning 
med minst én plass, hvilket altså | 
ikke var overensstemmende med I 
UK.s syn på saken. Lindstads plass 
burde etter vår mening vært sik
ker. Sant å si er vi heller ikke lite 
overrasket over å se at Sarpsborgs 
Bakke-OIsen er kommet inn som re
serve mens Arnt Nilsen ikke er 
kommet på tale.

Vi har sett Bakke-OIsen i 4 kam
per i høst, og hans innsats i samt
lige har vært høyst ordinær og at
skillige streker svakere enn vår egen 
kandidat, til tross for at «Yankee» 
ikke har hatt noen direkte fulltref
fer på sensommeren. «Yankee»s 
kamp mot engelskmennene burde 
også telle litt i UK.s øyne.

A-Iandslaget ble omtrent som 
ventet, men det er verd å merke 
seg gamle gode Sjanta Kristoffer- 
sens plass på venstrevingen. Eirer 
en så god sesong som Ørngutten 
har hatt i år, var det en fortjent og 
populær landslagsplass.

De ferreste hadde vel ventet 
å se Gunnar Thoresen på A-Iands- 
laget etter hans svake innsats i de 
siste kampene, men en tar oyensyn- 

sjansen ut fra det syn at det 
er ytterst spedt med høyrevinger 
for tiden. i

Do uttatte lagene er stort sett 
tiltalende og bør kunne lage 
mot danskene på søndag.

ARWIL.

ballen spreller i Vcstfold-nettet. Gren- 
land har videre 2 skudd i sidestolpen, 
derpå er c.f. Finn Evensen alene med 
keeper, men intet lykkes. Vestfold har 
noen farlige oppløp. Kristofferscns 
skudd i det 29. min. var kanskje en 
bedre skjebne verd.

Kampen var ikke helt god. Hos 
Vestfold spilte keeper Roald Thoresen 
bra uten å brilliere, forsvaret var 
jevnt med v.h. Egil Lærum som den 
beste. Løporrekkun var farlig, Ikke 
minst c.f. Thor Thorstensen («Jonnas 
sønn). På Grønlands lag var Arnt Nil
sen som keeper god som vanlig. 
Baclcs var jevne, Harald Andersen, 
som først spilte h. b., senere c. h. var 
best på sistnevnte plass. Sidchalves 
var bra. Jclsén en tanke foran Lund- 
by. I IdpeiTCkken var Lindstad og 
Odd Johansen ubetinget foran de øv
rige, c. f. Finn Evensen energisk, Ski- 
fjeld lykkedes ikke helt og Dagfinn 
Nilsen syntes ikke å ha god nok kon
disjon, men ballbchandlingen er i or
den.

Dommer Øivind Helgesen, Li-Ull, var 
meget god.

Saken tas opp på idrettstinget.
Vi har tidligere brakt en mel

ding om at en rekke av distrik
tets idrettslag må delvis omorga
niseres. Forholdedt er nå at eks
empelvis 
har en hovedforening og en rek
ke underavdelinger for de for
skjellige sportsgrener. Disse un- 

har sine egne 
regnskaper og medlemsfortegnel
ser.

Etter nyordningen skulle fore
ningene i følge Idrettsforbundets 
melding bare ha et eneste regn- 

i skap for hele foreningen. Grup- 
, penes inntekter og utgifter skal 

gå direkte inn i hovedforenin
gens regnskap.

Videre skal en bare stå som 
medlem og betale kontingent til 
hovedforeningen og ikke til de 
enkelte grupper. Derved kommer

37—11 
33—10 
46—21 
39—20 
32—19 
37—30 
21—17 

16 29—32
16 32—36
17 17—72
15 16—48
16 19—39
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Pors
Alt ligger vel til rette for god fight 

på Pors stadion søndag da 4 av kret
sens beste old boys-lag har satt hver
andre stevne.

Mange vil her finne Igjen fotball- 
helter fra tidligere som alle har vært 
med å forsvare sine respektive klub- 
bers fotballære. At disse karer frem
deles har meget de skulle ha sagt er 
det ikke tvil om, og det vil også bli 
høve til å trekke sammenligninger 
mellom old boys-fotballen og våre da-? 
gers seriefotball.

Pors stiller med følgende kanonlag: 
Aksel Fjeld, Johs. Pedersen, Rolf As- 
dal, Jac. Halvorsen, Frank Olsen, Gun
nar Halvorsen, Karl Olsen, Thorleif! 
Aasland, Olaf Kristoffersen, Andreas 
Skilbred og Hjalmar Bjåland. Reser-

OM-boys cupturneringen 
søndag. ,
Som kjent har ikke kretsen hatt' 

obligatoriske kamper for old boys her 
i Grenland. I flere av klubbene har 
imidlertid gamlekara vært i aksjon 
atskillige ganger i løpet av sesongen, 
men banevanskeligheter har gjort det 
umulig å få avgjort hvem som virke
lig er det sterkeste laget. For nå å få 
avgjort dette og for å vise hvordan pen 
fotball virkelig skal være, arrangeres 
altså en cuptumering for old boys på 
Pors stadion søndag. )

Det er satt opp en meget flott sølv- I 
pokal til vinneren av turneringen. Nav
nene til de deltagende klubber Skiens 
Ballklubb, Storm, Borg og Pors er gra
vert inn i pokalen som vil bli overrakt 
det seirende lag ute på banen umiddel
bart etter.

Aldersgrensen for de deltagende spil
lere er 35 år, men vi kan røpe at et I 
par av spillerne nærmer seg de 50 og 
virkelig viser seg «still going strong» | 
noe som publikum selv får erfare.

Storms lag: Thule, Guttorm Jen
sen, Anker Olsen, Alf Goberg, Nils. 
Lillefjære, Marthin Halvorsen, H. 
Knutsen, Bj. Heidal, Olaf Gulliksen, 
Kr. Moen, Olaf Løberg.

Borgs lag er satt opp slik, regnet 
fra mål til ytre venstre: Karl Bauge- 
rød, Ingolf Berntsen, John Johnsen, 
Rolf Nilsen, Kåre Halvorsen, Karsten 
Torgersen,' Thorleif Andersen, Håkon 
Fredriksen, Sigurd Johansen .Ragnvald , 
Johansen, John Fredriksen. Reserver: 
Willy Karlsen, Håkon Olsen, Thorleif 
Nilsen. ’

C-lag cr 
iorårots A- 

etter I 
18-8-

ifar Po«’ reser 
mesterskap-

B-Iaget er 
C-Iaget er

Det er n 
vinner av 
klubbers 
7 kamper 
Laget har 
seinere - 
(vinneren 
B-klubbers 
ennå ikke avgjort 
lekampen skal

Pors b-lag 
av 1- re 
klubbers

Idrettsanleggene
Telemark befares.

En representant for Norges Idretts
forbunds styre, F o u g 1 i, skal i dis
se dager befare idrettsanleggene i 
Nedre Telemark.

Etter hva Idrettskretsens formann 
Kr. B a r t h opplyser, skal det etter
på utarbeides en oversikt over planene 
for anleggene i distriktet. Den even
tuelle mulighet for en sentral idretts
plass i Nedre Telemark vil også bli 
diskutert.

Senere i uken skal det holdes e t 
større møte i Porsgrunn for idretts
ledere, de kommunale autoriteter og 
bedriftslederne.

En har jo i den senere tid sett at 
enkelte bedrifter støttet idretten og 
det er derfor det kan ha sin interesse 
å få i stand et eventuelt samarbeide 
med bedriftene og idrettslagene. Be
driftsidretten har jo tatt seg atskil
lig opp i år.

Rgsf fra tribmen.
Fra en av våre sportsinteresserto 

abonnenter på Tollnes har vi mottatt 
folgende:
Til styrene i Tollnes Ballklubb 
og Pors Fotballgruppe.

Vi er flere stykker som har sett alle 
kamper Tollnes og Pors har spilt på 
sine egne baner i år og er blitt enige 
om at et lag sammensatt av Tollnes 
og Pors spillere burde ha store sjan
ser for å greie seg fint mot hvilket 
som helst lag fra Østfold. Kunne ikke 
dere styrer bli enige om å lage en 
slik kamp som avslutning på seson
gen så fikk vi se hva et slikt lag kun
ne utrette mot en verdig motstander. 
Det blir sikkert en kamp for publi
kum. Vi har forsøkt å sette opp et lag 
som ser slik ut fra mål til ytre ven
stre: Paul Steen, Sverre Halvorsen, 
O. Skilbred, Erling Olsen, Håkon Wold, 
Ingolf Bråthen, Anker Bråthen, Land
stad, Berntsen, Karl Skifjeld og Per 
Boye.

Det er klart at det kan diskuteres 
om enkelte plasser, men det kunne et 
sammensatt sportsutvalg fra begge 
klubber avgjøre og sette opp et ende
lig lag.

Vi ville gjeme ha svar i avisa fra 
styrene.

Forfall
„ fotballforbundet har 

Frednkstadspilleme
°g Henry Johansen 

; er skader 
sted spiller Olaf 
' °g Petter H

8 pts. 17—72 
7 pts. 18—49 
3 pts. 16—47

Æal spi”es. tii'iwigén“"sund-

Horg, Odd—Pors i

Old boyssfurneringen på 
stadion søndag. j 

ver: Olaf Holtan, Sverre Fjeld og Mar
tin Halvorsen.

Primus motor i Borgs old boys, Tob- 
ben Nilsen, er ute og seiler, så vi har 
forelagt klubbformann Botnen spørs
målet om laget. Han tipper folgende: 
Karl Baugerød, Ingolf Berntsen, Jon 
Jonsen, Karsten Torgersen, Ragnvald 
Johannessen, Rolf Nilsen, Willy Karl
sen, Sigurd Johannessen, Thorbjørn 
Nilsen, Håkon Fredriksen og John 
Fredriksen.

se- I
aw— j kretaer, Johs. F o u g 1 i, foretok i | gårdsjordet 
ederlag 0^ag ' .,år en banebefaring av B.O.I.F.s

fjorårets drettsplass på Jfurulund, Heis 
bane på Heistad, Herøya, Preste- 
rår ds jordet i Porsgrunn, Pors 
’tadion, K.S.K. og Klosterskogen

bekjent vinner ‘ravbane, Odds stadion og Storms 
drettsplass samt Odds Turnhall.

I befaringen deltok også med- 
Det em av idrettskretsens baneut-

K.S.K men v>alg, byingeniør J. Abrahamsen 
?g sekretæren i idrettskretsen, 
Ernst W. Lund.

Fougli syntes at B.O.I.F.s 
drettsplass på Furulund i Bre

vik er et meget godt emne og at 
vlanene var lagt meget fornuftig 
an. Banen vil kunne bli en riktig

i 1. divisjon 
a;, • ■ £cn.s damper er stillingen i 
divisjons kvalifiseringskamper for 

følgende:
16 k. 27 pts. 34—10
17 k. 2G pts. 39—13 
1G k. 24 pts. 46—21 
17 k. 19 pts. 39—21 
16 k. 19 pts. 33—21 
16 k. 19 pts. 39—32 
16 k. 18 pts. 29—17 
16 k. 13 pts. 29—32
16 k. 13 pts. 32—36
17 k.

. 16 k. 
;17 k.

oa følgende kamper i

Ballklubb— 
og Grane—

pa B-landslaget.
fall f. „ llar mottatt for- I 
Mer oerenXtajSiillerac Bjørn ' 
åndskamp™ “e; e t?” til B- 
å«aken. I disses sl \ SOm er 
hansen, SarpsboL spiller Olaf Jo. 
Kongsberg. ’ °E Pelter Hugsted, 
A- b. Løn.

1 {P(/ fr / amniershorg,
■ ■ ;$//z \/:

(Fotballandslagene 
mot Danmark.

Fotballforbundet har uttatt følgen
de lag til A-landskampen mot Dan
mark i København søndag fra mål og 
høyre: Tom Blohni, Lyn, Finn Moen, 
Sarpsborg, G. Rehn, Skeid, Hj. An
dresen, Sarpsborg, E. Holmberg, 
Fredrikstad, Spydevold, Fredrikstad, 
Gunnar Thoresen, Larvik Turn, R. 
Kvammen, Viking, K. Brynhildsen, 
Fredrikstad, Boye Karlsen, Lyh, og 
Fritz Kristoffersen (Shanta), Ørn.

Reserver: Rinker, Drafn, Jevanord, 
Kr. Henriksen og Osnes — alle Lyn.

Ytre venstre Kristofersen er debu
tant.

i B-landslaget mot danskene i Oslo I 
søndag: A. Ramm Johnsen, Kvikk, 
Trondheim, Roald Amundsen, Mjøn
dalen, Berger, Fredrikstad, Hammer
strøm, Lyn, Th. Svendsen, Sandefjord, 
E. Lærura, Larvik Turn, Erling Gripp, 
Kvikk, Trondheim, Odd Wang Søren
sen, Sparta, Knut Dahlen, Raufoss, 
Henry Johansen, Fredrikstad, og A. 
Røisland, Frigg.

Reserver: R. Bakke Olsen, Sarps- 
org, Olaf Johansen, Sarpsborg, L. 

i Z’ Kr-Johansen’Selbak. l°g Petter Hugsted, Kongsberg.
i «

Prestegårdsjordet for litet til sental- 
idrettsplass for Porsgrunn 

•_ ■ ■ ■ • - ■ •

B.O.I.F.s idrettsplass et godt emne
Norges Idrettsforbunds se-1 Ved befaringen på Preste-

• ble det fra Fouglis 
side framholdt at arealet 25 mål 
var for lite til sentral-idretts- 
plass — en måtte minst ha 3r 
eller helst 50 mål til et sådant 
anlegg. En må jo også tenke på 
løpebane, handball og tennis ved 
denslags anlegg.

Arealet var imidlertid bruk
bart til et klubbanlegg med grus
bane. Til et sådant anlegg med 
plass for løpebane må en ha el 
areal på om lag 17 mål for å få 
det godkjent.

1 dag skal Fougli til Kragerø- 
distriktet og videre skal man ta 
med Langesund og Eidanger 
Idrettslag. Senere kommer han 

;od samlingsplass for idrettslage- til de øvrige baneanlegg i di
striktet.

velag 
^7.

•'li • 1 
mestre, mens

å avgjort at 

avdelingT 2r^ng C-lag med C0‘gg én .milaverasje 

6 selrS "Gilnsøys 
i høst møte

av avddin^etsstyret har 
b hvilken bane ftna-

holdes pa- 
PJ* SOIT"1 • 4 A

serveiagsserie^or - 

B'1!,g Dertil fikk 5a- 
kamper som er o 
get walk- over-se-er over 
gjenstår en kamp mot 
denne kamp er uten 
er vel lite sannsynlig 
Pors har i denne klasse 
en ir.ålaverasje på 20-^- .

Dansk seier i 
B-Iandskampen 3-2.

Ved B-landskampen i Oslo overrakte 
de danske spillere hver sin motstan
der en skinke.

Første omgang sluttet uavgjort 
1—1. De norske scorere var senterlø- 
Per Dahlen og Petter Hugstedt.

Kampen ble ført i et friskt tempo 
og situasjonene vekslet stadig. Et 
uavgjort resultat hadde gitt et rik
tigere billede etter sjangsene. 
ges beste spillere var halfene 
Lærum og Hammerstrøm og 
høyre Petter Hugstedt.

Stillinge
Eter hel 

i. ;
Norgesseri 
Grane 
Storm 
Pors 
U rædd 
Skiens B.K. 
Odd 
Borg 
Gimsøy 
Skotfoss 
K.S.K. 
Sundjordet 
Tollnes

Det gjenstår 
høst som :'

Gimsøy,' gkiens 
Od(-Fo‘-“ i Skien 

bkotfoss i Skien.
♦ /
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Torsdag kveld var som kjent styrene i kretsens førstedivisjonsklubber 
sammenkalt til et mote i B. J. F.s lokale i Skien for å behandle den 
situasjon som ør oppstått etter de uansvarlige skriverier i Sklensfjordens 
Presse de siste dager.

Det var ikke tillatt for pressen å være tilstede på motet, og det er 
heller ikke offentliggjort noen beslutning som vi skulle ha grunn til å 
anta motet har fattet. Men det må være tillatt å tro at ganske alvorlige 
skritt er tatt, for å bringe klarhet i saken med «de 14».

Det skal bli interessant å se hvordan fotballederne vil forfølge denne 
saken framover.

I 

/

I

I
J
I
I

t

orge 7 -1
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underskrifter" drøftet)
FotbaBMedeme eir foreiløpåg tause.

■■

Dansk heiarop:
Heia, heia, spytt i Næven, 
nu skal Norge faa paa Tæven!

H. A. II.
Borgs seirende lag var fra mål og 

høyre: Willy Karlsen, Ingolf Berntsen, 
John Jonbsen, Rulf Nilsen, Kåre Hal
vorsen, Karsten Thorgersen, Thor
leif Andersen, Håkon Fredriksen, Si
gurd Johansen, Ragnvald Johansen og 
John Fredriksen. • (I finalen deltok 
Finn Gulbrandsen på ytre venstre). !

I

og

Norsk heiarop:
Stål i støvlen, krutt i skallen, 
se å få litt fart på ballen.

.1 framme, men 
old boystumeringen på Pors kort hold.

______  _____o, ___ ‘ i Pors sikrer seg poeng ved flere gode 
beste lag hadde satt hverandre stevne, j skudd og stillingen var ved fløyte 1—0 

Arsakep til dette var :
ville lytte på Danmark for å

ct straffespark i 1. omgang, 
eneste mål Norge fikk.

I

' j boystumering eller serie, så må det 
selvsagt trenes for ellers kai; den gjø
re mer skade enn gavn.

Gå inn for målbevist trening, så vil 
spillerne få den rette glede av slike 
kamper.

Vi nevner litt om de enkelte kamper.
Borg—^Skiens Ballklubb.

Det ble en meget jevn kamp, med 
Borg som de mest iherdige i 2. om
gang. Spillet på' banen var mange 
ganger meget pent, men mange skudd 
ble det ikke. Poengstillingen var ved 
kampens slutt 3—3, men Borg seiret 
på utspill fra mål med 7—5.

Pors—Storm 1—0.
Porseme setter straks opp et frykt- 

inngydende tempo og truer spillet over 
på Storms banehalvdel. I det 7. min. 
legger Asland en delikat ball igjennom 
til Olaf Kristoffersen, Keeper stor
mer ut, men Kristoffersen vinner du
ellen og netter rolig. 5 min. senere 
legger Hjalmar Bjåland inn til Kri
stoffersen som skyter, men målman-1 
nen redder. !

2 min. ut i 2. omgang netter Storm, 
men målet blir riktig annulert for off
side. I det 10. min. er Storms i. h. ■ 

I'

Det spill som danskene leverte, 
aller mest i annen omgang var av 
beste engelske klasse. Det norske la
get spilte ikke direkt dårlig, mn ble 
i enkelte perioder spillt totalt rundt.
• *V . .• . \

Tom Blohrn var meget usikker i må
let og hadde ingen god dag og bur-

l

l : 

lh 
t 1 

i; i

Ij Vi vet at det i lengre tid har vært 
. stemning for at kretslagskandidater 
1 skulle gå sammen i en forening for at 
vi på den måten kunne få et slagkraf
tig lag som kunne representere kret
sen.

Tanken har mye for seg, men å gå 
s& langt som til å innfatte hele kret
sen i dette «komplottet» tror vi nok 
vil føre for vidt og ha vanskelig fjt? 
å føre ~

kunne gjennomføres i Skien, og den 
eneste utvegen måtte da bli at de alle 

; meldte seg inn i en og samme klubb.
Spillerne imellom har også en slik 

tanke vært drøftet og det er ikke 
; ’ umulig at vi i Grenland vil få en eller 
- 'annen kombinasjon av denne art i lø. 

Jpet av vinteren. Det skal bli interes- 
. sant å se hvilken veg utviklingen vil 
(ta.dersom arbeidet med denne planen 
.blir ført videre.

ass

/ i»
—— ■■ ■ ■ ■ *i.«4 ■ n‘> »i«i>

Knut Brynildsen, 
den norske centerløpcr, som satte inn 

det

; I
I

-------------------------  —  -------- ———. “ 1  

C-FLN ALEN 1 ' *’{ ‘ y ') ~ Y \ 1
i Grenland Fotballkrets er berammet • 
til Bededag. Finalister blir Gimsoy og , 
Pors muligens Storm. ;

Borg—Pors 1—0.
Etter en kort hvilepause stiller Borg 

og Pors opp til finalen. En merker 
tydelig at Porserne er trette og de 
har vanskelig for å demme opp for 
Borgs angrep.' Borgerne setter opp 
god fart og i slutten av 1. omgang 
netter Sigurd Johansen med et vel- 
plasert langskudd. De beholder også 
taket på kampen og sikrer seg en so
lid ledelse i poeng. Porserne klarer 
ikke å få til noen av sine fikse ting 
fra Stormkampen og kampen slutter 
med selr for Borg med 1—0 og 12—0 
i poeng.

Trygve Dahlgren, Urædd, dømte 
samtlige kamper og slapp godt fra 
oppgaven.

Etter kampene overrakte formannen 
i Pors fotballgruppe, Kåre Beckstrøm, 
pokalen til seierherrene Borg med no
en velvalgte ord.

Borgs kaptein tok imot gaven 
uttalte håpet om at en fra neste år 
måtte få flere slike turneringer og en 
kretsserie for old boys-lagene, og så 
ble det 3x3.

Om kvelden arrangerte Porserne en 
fest i Rådhuset for deltakerne. Her 
var det taler og fotballprat, så stem
ningen stod høyt i taket. —Id.

(Revolusjon"

ga

-------- - — V--------

Finalen i 2. reservelags- 
serie

Grenland mellom Pors f. ....
Storm) og Gimsøy holdes fredag

— ' Storm har

Borgs old boys vant 
turneringen på Pors* stadion.

han skyter utenfor fra

Borg
Oldb oy skup en e

Det var frammøtt omlag 200 til
skuere for å se gamle-kara spille 
cup og de fleste av dem fikk vist at 
de ikke hadde glemt kunsten.

1 Iste kamp møttes Borg og S.B. 
Borg seiret på mindre utspill fra eget 
mål. Poengstillingen var 3—3. Begge 

t lag hadde flere gode scorings-sjangser 
som ble dårlig utnyttet. Borgs forsvar 
var jevnt. I angrepet var i. h., y. h. 
og center de farligste. S.B. hadde sine 
beste folk i centerback, v. h. og i. v.

I kamp nr. 2 vant Pors over Storm 
1—0. Pors hadde, også 6 poeng mot 
Storms 0. 0. Kristoffersen scoret. Det 
ble levert meget pent spill og det var 
Pors som førte an.

På det seirende lag spilte hele for
svaret godt. Inntertrioen var de bes
te i angrepet. Storms lag var jevnt, 
med center som bestemann. Finale
kampen ble en overlegen seier for I 
Borg som vant 1—0 og dertil hadde ' 
mange poengs ledelse.

Sig. Johannesen scoret. Borgs h. h. 
måtte gå ut før pause og de spilte, 
med 10 mann resten av kampen. ‘

Forsvaret spilte jevnt godt også i! 
denne kamp. De beste i rekken var, 
center og y. h.

Pors’ spillere virket trette og ingen 
av dem spilte, på høyde med hva de 
viste i første kamp. ;

Umiddelbart etter kampen ble den 
flotte pokal overrakt det seirende, 
lag- av Pors’ Fotbalgruppes formann | 

fram. Det er mulig at ideen Kåre Beckstrøm.
Dahlgren, Urædd, dømte alle kam

per. ,

1 
r

november (Bededag).  ...
kamp igjen mot K.S.K. og kan klub
ben vinne den med 7 måls overvekt, 
blir Skienslaget aydelingsvinner foran 
Pors. <7>(J .■

! * ta. ». •■//(. ' s
• . -. a
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Det norske laget fikk sitt 
mål ved et straffespark i I .omgang 

E . - ——-

Del danske laget var lotalt overlegen i 2. 
gjorde 6 mål i omgangen.

 de ha reddet 2 a 3 mål. Ellers
norske forsvar til sine tider 
bra. Halfrckken spilte også 
bra og hadde spesielt i første 
endel farlige framlegg som 
ikke forstod å utnytte. I r  
var høyresiden Gunnar Thoresen og 
Kvammen bra, mens derimot senter- 
løperen Brynildsen og aller mest de
butanten på ytre venstre Shanta Kri
stoffersen skuffet totalt. Det er i det 
hele tatt uforståelig hvordan uttag- 
ningskomiteen kunne ta ut en mann 
av ytre venstres klasse. Harry Boye '. 
Karlsen var heller ikke god.

På det danske laget er det megeet 
vanskelig å framheve noen spesi
elt fordi hele laget spilte slik som vi 
gjerne ser at fotball skal spilles. En 
må si at danskene hadde en smule 
hell med seg, men’på den annen si
de kan en ikke frakjenne Danmark 
den store overlegenhet i fotball nå.

Første omgang som sluttet 1—1 
var temmelig jevn hva sjangser an- . 
går. Like før pause sccoret Knut 
Brynildsen Norges eneste mål på 
straffespark.

I annen omgang viste det seg at 
det norske laget sprakk i løperrck- 
kcn. Danskene fikk et av sine, mål 
på straffespark i denne omgang. La
gets kaptein. Carl Åge Hansen, scoret. 
4 av de danske mål.

Den finske dommer var svak.
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Det var ikke mange tilskuere som 
. overvar <

1 stadion søndag, ’ hvor 4 av kretsens

nok at mange | og 8—0 i poeng.
være a 

jour med landskampen, men arrange
mentet hadde fortjent en større opp
slutning.

En fikk virkelig se mange pene 
ting som viste at gamlekarene ennå 
kan spille god fotball. Kampen mel
lom Pors og Storm var turneringens 
beste. Den ble ført med stor fart, 
og de mange delikate ting lagene phe- 
sterte vakte stor jubel. Det ble alli
kevel for hardt for Porserne å stille 
opp i finalen bare 10 min. etter denne 
kampen. Kondisjonen strakk ikke til 
så de mer uthvilte Borgere hadde for
holdsvis lett spill. Dette er ikke skre
vet for å forkleine Borgs populære 
seier i turneringen, for de gikk virke
lig inn for kampene.

En la merke til at det på de for
skjellige lag var spillere som var me
get gode. Ja enkelte kan vel kon
kurrere med mange av våre førstelags- 

i ( spillere.
vx. - 1.

I J S -- - - — -

kondisjonen hos laga ikke var den be- 
i Skal en ha glede av en slik old

w
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at det ikke er noen grense for hvilket loft idretts-

l

I
Vi kan peke på enkelte til-

i ning

(

FJELD.
I

«fe

I

i tilfelle må nærmere utredes at rnau 
ikke uten videre kan sette opp e
• *

lerne takker av for den lange og 
strengende sesong en har hatt i 

holde oss til vårt eget

an-
hel

igjen til de aktive idrettsutøvere.
E. S.

ar- 
mange ta- 
kretsstyret 

og kretsfor-

aktive og 
største 

lest 
i «Skiens- 

* de aklu-

vel så viktig, treningsbaner og boltre- 
. ?"'n dette er selvsagt idrettsutval-.

når det nå skal utarbeide en plan for idrettsanleggene i

herr 
må 
til

Vi har fått et par innlegg i for
bindelse med diskusjonen om fot- 
ballnivået i Grenland og hva som 
må gjøres for å høyne det. Vi 
gjengir her Innleggene, uten å 
kommentere dem nærmere. VI gir 
først ordet til en aktiv.

å begynne 
i om dis- 

det bør sies 
Wessels

ke klubbnavn og sl: Slutt dere sam- (
1 men. fx

Hill— ~~

sesong, 
sende skriftli 
yret om

•V ,

Innsenderen har vært inne på et 
meget ømfintlig emne, nemlig sam
menslutninger, og har endog dristet 
seg til å trekke oppe en plan for dis
se. VI mener han er litt for rask i 
vendingen på dette punkt. Det er så 
mange forhold som spiller inn ved en . 
sammenslutning og så mange ting som ,

Jeg er fullstendig med T.A. i synet 
på den panikk som synes å være opp
stått innen Grcnlandsfotballen de siste 
dagene. Grunnen til at fotballen lig
ger så langt tilbake som den gjør her 
i kretsen, finner man for en stor del 
i treningen som er meget mangelfull 
i de fleste klubber. De engelske tre
nerne har ofte måttet avlyse trenin- I 
gen flere kvelder på grunn av elendig 
frammøte, eller de har måttet kjøre 
i veg med 3—4 mann. Det er ikke 
bare i e n klubb dette har vært til- I 
felle, men de aller fleste steder.

Skal alle de beste spillere forlate de 
klubbene de nå står tilsluttet, vil det | 
bety økonomisk ruin for flere av dem. 
Har en klubb et par-tre spillere uten- I 
om det vanlige, får de alltids publt- I 
kum på kampene. På den måten er de I 
beste med på å skape bredde i fot- I 
ballen, og det er vel så vitktig som å 
skape topplag. Begge deler hadde 
selvfølgelig vært å foretrekke. Men 
når det ikke lar seg gjennomføre, bør 
vi ikke sette bredden helt til side til 
fordel for stjerneidretten.

Kunne ikke de 14 si fra i sin klubb 
at de ønsker å gå ut og så gå inn i 
en ny klubb uten å lage noe nummer 
av det?

Jeg er likevel stemt for at dersom, 
overlopingen skal fortsette som den 
har begynt i dag, er det like godt at 
de samler seg om en og samme for
ening. Men å lovprise en slik trafikk 
er forkastelig. Aktiv.

De fleste 
passive, har si— 
interesse og tildels 
den nulte som hen- 
fjordens Presse» L 
elle fotballprobleme

Jeg har ikke 
noen alminnelig 
se ting, men jeg 
fra at ikke alle deler 
cyn.

Vi er alle enige om 
foreningssammenslutninger 
mer i stand, der hvor ci 
turlig, men derifra i'' 
aktive spillere

det avislesende publikum får jo 
ledning til å mistenkeliggjøre en 
del for denne artikkel.

Sportsspaltene i avisene-har idag en 
stor innflytelse, og det gjelder å bru
ke dem på en : 
idrettens beste 
påskynne og i . 
ved hjelp av samlede 
toppspillere l... 
miske skipbrudd som 
gere

like meget andre idrettsgrener, i framtiden vil være i 
den måten hvorpå klubbene kan samarbeide om de 

aktuelle spørsmål som faktisk berører alle. Derfor må klubbene søke forståelse 
med hverandre. Skal dette oppnås må en ikke følge den linje som blir an
gitt på enkelte hold, — gjøre krampaktige forsøk på å provosebe fram kun
stige sammenstillinger av spillere for 1 en fart å skape «stjemelag». Det er 
ikke til å unngå at dette vil skade samarbeidet, — og dermed idretten i det 
hele tatt.

En annen innsender skriver: 
HOLD HODET KLART

Når Grenlandsfotballens downperio- 
de skal diskuteres tror jeg neppe en 
kan komme forbi at her er for mange 
klubber og jeg tror en sammenslut
ning av enkelte lag vil forbedre klubb
lagene.

Jeg kunne (med fare for å bli ut
vist) tenke meg følgende sammenset-

K.S.K.—Gimsøy, Pors—Tollnes, 
Storm—Skidar, Skiens Ballklubb— 
Odd, Sundjordet—Urædd og Start— 
BOIF.

Vi fikk ennå 4 klubber her i Skien 
og det tror jeg er mer enn nok.

Men jeg vil bemerke at jeg langtfra 
en enig med de «14» som såvidt jeg 
forstår vil ha ett stjernelag i kretsen.

En av årsakene til downperioden er 
nok også at der spilles for hard fot

ball, hvor mange kamper har vi ikke 
sett som har vært skjemmet av for- 
meget knokkelspill og for lite fotball 
og hvor mange ganger har ikke lag 
tapt nettopp på dette.

Her ser det ut som trenernes arbei
de har gått hus forbi.

Med hensyn til andre sportsgrener 
så kunne der trenges litt samarbeid i 
der også, f. eks. i skisporten, slik som 
det nå er skal jo hver klubb ha sin 
storbakke selvom kanskje klubben har 
bare 3—4 aktive hoppløpere.

Lagene ofrer i mange tilfeller alt 
for meget på store og kostbare idretts- j 
anlegg og der blir dessverre ofte lite! 
• fe fe fe * fefe * • • • • • • •

I
I

skulle være kjent nok. Situasjonen er i korthet den at vi snart har en relcke 
vaiere gressmatter som må pleies og degges for og brukes minst mulig, mens 
vi kommer til å mangle det som er ■ ........................... '
plasser for skoleidrctt, bedriftsidrett o.c.v.
get oppmerksom på i.„_

•glis retningslinjer.
vi vil peke på er

å beklage at 
— ikke kom- 

dette faller
‘ ; til a oppfordre 

til A ta saken
— 

hånd ved å konsentrere 
stemt forening, for 
toppklubb i kretsen 
drøyt. Det er vel ingen 
det kommer noe godt 
aksjon. Tvertimot — 
så lummer luft l. 
at det vil gå mange 
ta fatt der hvor man 
overgang av spillere 
til en annen er ting som 
og vil komme til 
ball drives her i

Helgens fotiall.
Tross en er i slutten av oktober 

måned og vinterdagen for lengst er 
passert, er det atskillige fotballkam
per som ennå skal avvikles før spil- 

an-1, 
ur. i

For å holde oss til vårt eget di
strikt så skal 30 års jubilanten Sund
jordet møte en av sine hardeste kon
kurrenter, Gimsøy, til seriekamp i 
Porsgrunn i ettermiddag.

Pors, som nå har hatt en lengere : 
pause fra seriekampene, skal i dag j 
møte et oppadgående Odd-lag i Skien. • 
Her møtes «også Skiens Ballklubb og 
Borg, og serielederen Grane og Skot- 
foss. Alle disse kamper holdes i dag.

Imorgen spilles finalen i bedrifts- 
mesterskapet i fotball for Telemark 
mellom Fruktaroma og Kunstsilken. 
Lagene spilte som bekjent uavgjort' 
på Notodden siste helg.

§

nå
de

i sin egen 
i seg om en be- 

iallfall å få cn 
__ det er for 

som tror at 
ut av en slik 

det vil skape en 
mellom foreningene 

år før man kan 
sist slapp. En 

fra cn forening 
( har foregått, 

å foregå så lenge fot- 
i landet. I alminnelig

het kan der ikke reises noe saklig ar
gument mot slikt, når vedkommende 
spiller av fri vilje bytter klubb. En 
annen ting er at erfaringen viser at 
den klubb som får slike spillere, som 
oftest ikke har langvarig glede av 
dem, hvis de ikke rent geografisk sok
ner til sin nye forening.

Så har vi disse «14 av Grenlands 
beste og mest kjente fotballspillere». 
Det forbauser meg ikke at herr Wes
sel måtte uttrykkelig love å hnlde dc' 

14 navn utenfor, før han fikk anled
ning til å offentliggjøre skrivelsen.

Jeg går ut fra at delte opus er 
kommet uten påtrykk fra noen kant, 
og at dette virkelig var maktpålig
gende for disse 14 å få skrivelsen of
fentliggjort — uten navn, 7 av dem 
har vært kretslagsspillere i år — så

— ■ Hi ■■■

}JDen etteéte 
veien ?“

fotballfolk, både 
ikkert med den

’ tildels forbauselse 
■ Wessel i : 

behandler .
’ir på.

til hensikt 
avisdiskusjon

synes c
- herr

Ilag, da en slik serie 
I teressen ennå mer.
i Under old boys-festen som Pors 

rangerte lørdag ble det fra 
llere rettet henvendelse til 
om å ta seg av saken, 
mann Teksten uttalte at han ikke kun
ne se noe som kunne være til hinder 
for at en slik serie ble satt i gang.

I De vanlige obligatoriske kamper 
kommer Imidlertid til å legge beslag 

^på. alle ukens hverdager, så old boys 
I serien måtte da spilles på søndagene.

En kan derfor helt sikkert gå ut fra 
at en kretsserie vil bli satt i gang fra 
neste sesong, men samtlige klubber 
ber sende skriftlig henvendelse Ul 
kretsstvrM — saken.

slik måte at den tjener ’ 
J, Da bør ikke pressen 1 
støtte cn utvikling som 

’ i aksjoner fra 
skal lede til det økuno- 

får deres tidli
gere foreninger til «å rekke en hånd 
fram her og der», for å sitere 
Wessel. En slik framgangsmåte 
ikke forsvares, den må bringes 
opphør.

Jeg skylder å opplyse at jeg ikke 
har skrevet dette hverken som forc- 
ningsmcdlem av noen bestemt klubb 
og heller ikke som medlem av det nå
værende kretsstyre. Artikkelen står 
helt for min egen regning, skrovet for 
å konstatere at ikke alle er enig i herr 
Wessels skrivemåte «omkring disse 
problemer.

Borgestad, den .18/10—1946.
Einar Fredriksen.

-»__ _ *

Det ser ut til å være et sant overskudd av krefter og energi i Grenlands- 
klubbene. Ser en på do idrettsbaner som anlegges og de planer som er under 
arbeid, får cn inntrykk av at det ikke er noen grense for hvilket løft Idretts- ’ 

folket kan påta seg.
— Måtte bare disse energi resurser komme idretten til gode først og 

fremst. Det ser det imidlertid dårlig ut med. Det er ikke tvil om at mango 
klubber forlofter seg på arbeidsoppgaver slik at selve utøvelsen av idretten 
kommer i annen rekke.

Vi fulgte nylig Idrettsforbundets sekretær Johs. F o u g I i på befaring 
av en rekke baner. Det er ikke tvil om at herr Fougli var hoylig imponert, — ; vel å merke over mengden av det arbeid som nedlegges. Men den måten det i 

hele legges an på var han langfra enig i. For det første pekte han på at det 
over alt var fotballen det hele dreiet seg om, på mange steder bare den. 
Dette behandlet han selv i sitt foredrag som vi tidligere har referert, så det 
skulle være kjent nok. Situasjonen er i korthet den at vi snart har en reldce

imidlertid at klubbene må innstille 
på rasjonalisering. Det må ikke 1 nger sløses med de forholds- 

som idretten rår over.
bære helt galt i vei.
nke på å anlegge en fotballbane. Denne skal ligge | 
i Borgs bane hvor det egså er behov for utbygging.

Hva er naturligere enn c.t Øm, som først og fremst er skiklubb, slutter seg 
sammen med Borg slik at de av medlemmene som vil gå inn for fotball kan 
gjøre det uten at en helt ny bane skal anlegges ?

På Tollnes har man rå en bra gressbane, men ingen treningsbane. Og nå 
er arbeidet med friidrettsbane begynt. Samtidig må cn gå ut fra at det på 
Vestsiden, antagelig i forbindelse med Porsbanen, vil bli bygget ut et om
fattende idrettsanlegg. Er det ikke også her naturlig med sammenslutning? 

A Etter det vi har hørt vil forøvrig tanken med det første bli tatt opp til 
drøftelse der ute, og vi håper da at medlemmene kan se litt stort på tingene. 
Det er idrettens beste det gjelder, ikke den enkelte forening. Vi skal 
vel ikke atter oppleve den uhyrlighet at na v n e s p 9 r s m å 1 e t setter en 
bom for en så viktig sak.

Det er også andre tilfeller som er like gale som disse. Det må bli klart 
for alle som sitter ved roret i idrettsforeningene at do ikke kan fortsette å 
seile i tåka på denne måten. Det trengs rasjonalisering, for på den raskeste 
og billigste måten å få dekket behovet for allsidige idrettsplasser. Her må 
klubbhensyn settes til side, og arbeidet legges an etter en stor plan, både [i 
sportslig og økonomisk. Ordet «sport» eller «idrett» er knyttet til de fleste 
klubbnavn. Vis da at formålet med klubbene virkelig er å arbeide for idret
tens fremme. Se ut over det snevre klubbliv og prøv å øyne konturene av | 
den idrettsorganisasjon som skal bygges opp.

Det er vel ikke tvil hos noen om at det sportslige nivå, Ikke bare når det 
gjelder fotball, men 
direkte avhengig av

/i & / o -

% 

Kretsserie for old boys 
neste sesong.
Det har mange ganger vært hevdet 

og med rette at de aktive fotballspil
lere legger opp for tidlig. En har 
i år sett at interessen blant old boys 
har vært stigende og den kulminerte 
vel i det vellykkede arrangement Pors 
hadde sist søndag.

Det ble fra mange hold hevdet at 
en fra neste år måtte se å komme i 
gang med en kretsserie for old boys- 

ville stimulere in-

Grenland ett^r F'>
En tiug som

seg
vis sparsomme midle
feller der det ser ut til

Ørn, Gjerpen, har
et ganske kort stykke f
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Det var å håpe, at denne aksjon vil føre fram, høstsesongen er forbi og 
man kan — som tidligere nevnt — komme til en ordning, før man klemmer 
til igjen på vårparten.

vi har praktisert i år, 
tilbakelagt stadium.
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til å representere at de unnlater straks 
å offentliggjøre sin mening om saken/ 

Hensikten bør vel være å få satt en 
stopper for slike ansvarsløse skriverier 
for framtiden.
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Johansen,

A. E.
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Odd brente straftesnark

f i

•y

Ei
Vi gir plass for dette innlegg:
Alle idrettsinteresserte i Grenland 

har i høst med en viss spenning imø
tesett utviklingen av de spørsmål om •. 
sammenslutninger som på regulær må
te har vært reist innen flere av kret
sens idrettsforeninger.

Jeg kan ikke annet enn beklage at 
denne vei for fremme av sporten i 
Grenland er glidd ut og er blitt fram
provosert og tilspisset på en slik må
te at det i stedet for å skape ro og 
forståelse de enkelte klubber imellom 
tvert imot skaper uro og mistenksom
het blant aktive og ledere innen 
kretsen.

Det er blitt forfattet og offentlig
gjort et såkalt åpent brev som åpen
lyst går inn for «masseovergang» av 

i kretsens framste spillere til en klubb 
?’ for å «høyne nivået». Jeg foretrek
ker heller å kalle det å framelske 
«stjerner» innen fotballsporten.

Jeg finner det ikke mer enn rimelig 
at kretsens fotballedere har funnet 
saken å være av en slik natur at den 
må være gjenstand for drøftelse klub
bene imellom. I første rekke for kan
skje å forsøke å rense den lummerhet * 
dette har skapt innen idretten.

Derimot synes jeg ikke det er riktig 
av lederne overfor dem som de er valgt

------  . I
1 

I 
være langt ute av form og pådro seg! 
noen unødvendige frispark.

Hos Pors spilte forsvaret noenlunde i 
jevnt godt. Erling Olsen er også bedre 
som back. Skilbred var i underkant 
av sitt vanlige. Trygve Kristiansen 
nevner vi fordi han spilte sin beste 
kamp i år. Han kommer —. I loper- ] 
rekken festet vi oss ved at Lindstads | 

ikke var så veladresserte ’
Skifjeld kom godt fra 

men Berntsen var 
Svennungsen skal 
en mann for me-

Gimsøy elter Pors
2.res.-mesler?

Grenlands-spillere krever sammenslutning
Vi kom forrige torsdag inn på. fotballens stilling i Grenland 

og den stagnasjon eller tilbakegang, soin har funnet sted på. grunn 
av de altfor mange klubber omkring de to største byer Skien og 
Porsgrunn.

Vi anbefalte sammenslutning som et middel til at Grenland 
kunne tilbakeerobre iethvertfall noe av den stilling, som kretsen 
tidligere hadde inntatt i norsk fotball.

Der har — som det også har vært kjent for oss — vært for-3 
søkt sammenslutning av en eller flere klubber — men dette har 
strandet, kanskje på uvesentlige spørsmål.

Nå ser det imidlertid ut til, at der skal gå hull på byllen, idet 
14 av de mest kjente aktive spillere har offentliggjort følgende 
skrivelse:

For få elitefotballag 
i Norge ?

Blir det slutt med privat- 
kampene?

Fotballforbundets president Rei
dar Dahl uttaler til SpOrtsmanden at 
han ikke tror på noe endret seriepro- 
gram. Det er jo vår plan at vi skal i-å 
utkrystallisert en eliteserie, men en 
slik serie er vi vel i dag ikke i stand 
til å stille på benene. Vi har simpelt
hen for få eliteklubber.

Seriekampene vil bli gjennomført 
med hård hånd, og må gå foran alt 
annet, og privatkampene — slik som 

bør være et
)cUS.«S1C‘Su avavixuiu. , |

Det blir de obligatoriske kampers 
tidsalder.

Som nevnt i går 7» ar vi ■mottatt en ganske oppsiktsvekkende 
skrivelse fra D/ av Grenlands beste og mest kjente fotballspillere. 
Det heter i skrivelsen: j

— Vi har lenge forstått at det bærer galt i vei med Grenlands- 
fotballen om det skal fortsette å gå som det nå gjør. Når vi først 
skal drive fotball som konkurransesport, så er det en kjennsgjer- 
ning at ri har for mange klubber, og spesielt ille er det i Skien 
hvor de beste spillere er alt for spredt, og lagenes styrke som følge 
derav blir så meget mindre.

En løsning på floken var sammenslutninger. Det er vi aktive 
også enig i, men vi kan ikke ordne slike ting alene. Det er ledernes snappet vekk 

1- * _______________________ _______

syn og mange medlemmers smålighet som gjør at slike planer 
dessverre er så vanskelig å få satt ut i livet.

Vi mener derfor at vi aktive, uansett klubb, må samle oss til et 
felles slag for å forsøke å få vår kjære sport opp til gamle høyder 
igjen. Vi må sette smålige klubbhensyn til side og bli enige om 
enkeltvis eller i større eller mindre grupper å gå inn i en eller det 
minst mulige antall klubber. Vi tror at du vil forstå oss, men vi hå-■ 
per også at pressen ellers slutter med det gamle vrøvlet om 
«fisking».

For sportens skyld MÅ noe gjøres!

Møtes på Borgestad imorgen.
Det har iår vært et nokså langt 

lerret å bleke før en kom så langt at 
en kunne få kåret bestemann i 2. re- 
servelagsserie. Det endte altså med 
at Gimsøy vant B-puljen.^ og Pors C- 
puljen — og imorgen tørner da 
Gimsøys B-lag og Pors Clag sammen 
i finalen.

Kampen er henlagt til Borgs gress 
og bør ha krav på adskillig interesse. 
Det er to sterke lag som møtes, og 
det blir sikkert et spennende oppgjør

Gimsøy er vel snau favoritt.
Se anonsen. > .

Eogeni annen uftvei
I sine kommentarer til nevnte skrivelse, nevner «Fylkesavisen», at det 

er fremtidsmusikk, og at man neppe opplever sammenslutning, før man opp- ‘ 
lever et økonomisk sammenbrudd. Da vil der nok rekkes fram en hånd.

Dette er ting, som man nettopp må søke å unngå ved alle mulige mid
ler, det blir å sløse med penger, som ellers vil komme idretten til gode.

De aktive har utspillet og må se til å samle seg om en ledelse, 
som vil sette alt inn på åføre fram nettopp, hva de fjortens aksjon går ut på.

TRYGGVE LUND.

pasninger 
som vanlig.
indrevingplassen, 
under pari. Thor 
som oftest passere 
get.

Alf Goberg, Storm, dømte godt. 1 
Heldigvis horer det til sjeldenhetene I 

at tilskuerne kommer med så mange 
ubetenksomme og patriotiske protester 
som de gjorde på Stadion lørdag.

■ Play.

Vinner Pors .2. reserve-’ 
■* 

lagsserie? X
Finalen i 2. reservelagseric' holdes

I • . •

I på Borgestad i morgen mellom beste
1 A-klubbs C-lag og beste B-klubs B- 

• * • ,

lag Gimsøy. Pors som tidligere har 
vunnet 1. reservelagsserie, har nå 
sjangsen til et nytt mesterskap.

♦

~_ ________ ____ __ ,

og : 
kampens siste m'nutter.| 

heading som ellers hadde adresse1 
i Pors nett. Goberg dømmer sjøl
sagt straffespark. Asheim som sky
ter, — presterer imidlertid bare & 
sende ballen ut til side for mål. Det! 
var en synlig skuffelse for Odd, men I 
antagelig en ekstra oppkvikker for I 
Pors, for da det bare gjenstod halv- ’ 
annet minutt scorer ' Skifjeld for 
Pors kampens eneste mål etter for
arbeide av Lindstad og Thorbjørn 
Svendsen. j
På Odds lag regner vi at Kjell j 

Johannesen var den beste og mest ef-, 
fektive. Rolf Stavnem har spilt seg . 
opp. Bjørn Eriksen hadde ikke mange ! 
vanskeligheter med sin mann. Av lø- • 
perne lå Odd Johannesen i overkant. 
av de øvrige. Alf Olsen så ut til å.

Pors scoret i 
.• 1—0.
! Etter sine siste kamper var Odd an
sett som favoritt i seriekampen mot 
Pors på Odd Stadion lørdag. De ca. 
800 tilskuere fikk se en kamp som 

! hva spillet ute på banen angår må 
karakteriseres som en av de bedie. 
Det var virkelig pen fotball å se, — 
med opptil 7—8 trekk flere ganger. 
Derfor var det desto mer sørgelig at 
begge lags løperrekker var så in- 
effektive. Flere angrep som var godt 
oppbygget ble enten kvalt eller direkte 
somlet bort ved 16. meteren. Dette var 
tilfelle både for Odd og Pors og kam
pen bør av den grunn på svært få 
målskudd og ditto direkte målsjanser.

I begynnelsen av 1. omgang hadde 
riktignok Pors yttervinger hvert sitt 
gode skudd på mål og Odds center- 
løper Ivar Haraldsen et fint skudd 
som Reinholdt reddet oppunder stan
gen. Per Jacobsens hurtige vridning 
med plutselig skudd hadde fortjent en 
bedre skjebne enn å havne langt uten
for stangen. På slutten av omgangen 
hadde Thorbjørn Svendsen et skudd 
i tverrliggeren.

10 min. for slutt har Skifjeld ar
beidet seg opp i god posisjon, men i 
stedet for å skyte sjøl, leverer han til 
Svendsen som misforstår og ballen ble 

Ivar Haraldsen hadde 
I ct hardt skudd i stangen like etter. 
! Det så altså ut til at kampen skulle 
ende uavgjort.

Da det bare gjenstod 5 minutter av 
kampen måtte imidlertid Skilbred 
handse omtrent på målstreken på en

I b 
li 11

1 * I 
i il

~ — — •

Fors vant 2.
reservelagsserie.

SLO GIMSØY 1—0.
Denne kampen foregikk på Borgs 

'.gressbane igår med Grenland fot- 
i ballkrets som arrangør. Det ble en sur 
- jobb for både spillere -og publikum i 

den kalde høstvinden. Kampen ble 
ganske livlig, men ikke særlig god 
Ingen av lagene maktet»å score i Iste 
omgang på tross av gode sjangser fra 
begge sider. Pors scoret sitt mål i det 

; 21. minutt i 2. omgang. Under «alle 
• tiders» møljespill foran Gimsøys må< 
! vippet i. høyre Ragnar Bjåland ballen

i mål. Skiensklubben hadde nok mer 
av spill og sjangser enn Pors og sær
lig etter at Pors hadde scoret i 2. om
gang satte Gimsøy alle kluter til og 
presset sterkt. På Pors-laget kom 
Solstad godt fra det i mål. Ellers spil
te Karl Richter jevnt godt som vens
tre back. Løperrekken var svært jevn, 
men best like vi i. høyre Ragnar Bjå
land og y. høyre Ivar Jensen.

Gimsøys beste spiller var i. venstre
Evald Pedersen.Dommer Sundt Larsen, Skiens Ball
klubb, var god.Pors’ seirende lag var fra mål og 
høyre: Thorbjørn Solstad, Odvin Kri- 

' stiansen, Karl Richter, Rolf Olsen.
Karl Kristiansen, Mathias Thorsten- 

: sen, Ivai* Jensen, Ragnar Bjåland, Øiv.
- i Askedalen, Ragnar Tnbnnsøn. Thor- 

bjørn Hansen.
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kretsmester.
Bare snakk — intet positivt i Grenland.

Diskusjonen i Grenland i alminnelighet og i Skien i særdeleshet har vakt 
adskillig røre, men all skriven og snakk ser ut til å løpe ut i intet.

De 14 aktives inngripen til fordel for en sammenslutning har ledet til, 
at man forlanger disse karers hode på et fat. Kom bare med navnene, så skal | 

vl korsfeste dem.
Kanskje man trenger ennu en sesong for å se, 

synker, før man får øynene opp for, 
klubber er absolutt nødvendig.

De AKTIVE kan gjøre utslaget.

Pors-
Odd vinner ma

ter ballen i bevegelse 
begynnelsen, 
se og 
bud. En 
tilbakespill 
ballen, men 
foran ham. 
men ~ 
har en

*

overtar spillet 
resulterer ikke i 

.• frampå med et 
Reinholdt i. 

cornere på begge 
løse. I slutten av

A' ,

Slo Gimsøy 1—0.
Finalen 1 kretsmesterskapet for C- 

lag ble spilt på Borgs bane i går mel
lom Pors og Gimsøy.
100 tilskuere i det sure været. Kam
pen var ganske morsom og spennen
de.

Pors scoret kampens eneste mål 
midt i 2. omgang ved R. Bjåland etter 
voldsom mølje. Gimsøy lå stort over, 
i begge omganger, men skyteferdig- 
heten var ytterst skrall. Hos Pors 

- var det det indre forsvar som bar 
byrden og reddet mesterskapet. Sol
stad var god i mål.

Gimsøys beste var Ewald Pedersen 
og Øistein Vasdal. Forsvaret spilte 
godt og kontant.

Dommeren Sundt Larsen var god.
Kretsmestrene er: Th. Solstad, O. 

Kristiansen, K. Richter, R. Olsen, K. 
Kristiansen, M. Thorstensen, I. Jen
sen, R. Bjåland, 0. Askedal, E. Johan
sen og Th. Hansen.

Pors^C *ble

PORSBLADET ser tilbake på'run
dene som gikk. (Et godt stykke ar
beid.) Forøvrig er det lite som for
tjener blomster denne gang.

/ 
f r
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Det er jo ikke bare i Skien, at spørsmålet er aktuelt, også i de andre
* fe • 

byer i Grenland har man tatt spørsmålet opp.
Formannen i Start, Brevik, håper at klubbene i Brevik,, Start og Brevik 

og Omegn I.F. vil gå sammen og at det er en absolutt fordel. Hvis en får 
ordnet med en eventuell sammenslutning, bør alt tilsi, at man har betingelser 
for å få hevet nivået og dertil skulle det være utsikt til å få en god bane.

i Det vil kanskje bare ta ett års tid før en sammensluttet Breviksklubb slår seg 
opp i første divisjon.

Ord til ettertanke for Skiensklubbene.
En sammenslutning av Pors og Tolnes har vært oppe til behandling ved 

generalforsamlingen i Tolnes, men ble nedvotert med 37 mot 10 stemmer.
Den store bøygen!

I Resultatet er det ingenting å si på, 
seiren var kanskje i minste laget et-

. ter Pors’ gode annen omgang. Odd
• hadde sine beste folk i Bjørn Eriksen’ 
og høyresiden.

Hos Pors leverte Trygve Kristiansen! 
igjen en god kamp. Erling Olsen «og-i 
Olav Skilbred spilte også bra ved siden! 
av Kås Andresen som var eri påpasse
lig senterback. I løperrekken gir vi 
prisen til Lindstad for hans gode-, 
sluttspurt.

Dommeren Alf Goberg, Storm blås
te godt. yy T.

Færre deltagere i 
Norgesmesterskapet 
i fotball ?

Asbjørn Halvorsen uttaler 
Aftenposten at det er sannsynlig at 
Fotballforbundets styre vil framsét-1 
lo forslag for fotballtinget i Trond-1 
heim om å Igangsette en. hovedserie 
med 8 lag som muligens kan økes til 
10 senere. De to dårligste lag går > 
ned. Opprykningsbestemmelsene i dc 
øvrige divisjoner bør skje på bredt 
grunnlag. På spørsmål om han me
ner at Norgesmesterskapet (cupen) • 
bør bibeholdes svarer han: «Det mener 
jeg ikke, men et spørsmål er om vi 
kommer forbi den foreløbig. Men det 
må i tilfelle da bli on innskrenket cup 
med et beskjedent antall deltakere.

F otba llmesteføkåpet
Ikke så store andeler for 

klubbene som i fjor.
Årets fotballmesterskap ble 

en imponerende økonomisk suk
sess, men ikke riktig så god som 
i fjor. Dc 3 finalekamper i fjor 
innbrakte brutto 270,000 kroner, 
mens årets finale ga en inntekt 
på cm lag 100,000 kroner. De før
ste runder i år var endel svakere 
enn i fjor, mens det synes som* 
de avsluttende var noe bedre og 
totaloverskuddet blir i grunnen 
betydelig større enn det så ut til.

Det er for tidlig å nevne ek
sakte tall, men så mye kan sies 
at overskuddet til forbundet 40; 
prosent, og fordelingen blant 
klubbene av de øvrige 60 pro
sent blir det nest høyeste i mes
terskapets historie og at klubbene 
kan regne med noe mer enn % 
av utbyttet i fjor.

f

Wi-o|
Alvnlgct og Pors set-

- . Spi^t veksler i 
snart har Odd en sjang-

pnrs som 111 1 
snart er det P ve(J

?°tn S. Berntsen følger 
■ ' — den opp rett 

- . et godt angrep,
- rydder opp. Odd 

eriode. Haraldsen har et
men det går uten- 

kommer et godt
- /skudd fra Svennung- 
på høyre ytre, som kee- 

spiller seg en del 
Flere gode an- 
noen ting. Odd 

meget godt skudd, 
redder godt. Et par 

sider blir resultat- 
omgangen har Pors, 

et par gode tilbud som lett kunde ic- 

sultert i mål, men-----------Med 0—0 og ganske jevnspilt går 
I 

omgangen ut.2. omgang: Pors åpner fra avspark 1 
med et friskt angrep, men Odds for- • 
svar rydder opp. Odd er igjen fram
på, og etpar cornere gir intet resul
tat. Så kommer det flere gode angrep 
fra Pors, men Kihle redder pent skud
dene som kommer. Spillet veksler on 
del, men så tar Pors over igjen. Th. 
Svendsens skudd i tverrliggeren bur
de hatt eri bedre skjebne. Flere gode 
angrep fra Pors — men det blir in-1 
tet av skuddene. 5 minutter før slutt 
blir Odd tildelt straffespark for hands j 
på O. Skilbred, som redder med hån-1 
den. Goberg blåste her helt korrekt’ 
for straffespark. Åshéim satte imid-i . 
lertid straffesparket utenfor målet, i 
De fleste var vel fortrolig med uav- > 
gjort kamp, men så kommer et godt 
angrep fra Pors. Ballen kommer f ra 
høyre til Skifjeld, som tar den pent 
ned og scorer.. Det gjenstår bare . 
minutt og sjangsene til utligning er!° 
ikke store. P-ors har enda en sjangse, ’ 
men skuddet går utenfor og dermed 
ble det. ('l —’9fe> •

Den forløpne sesong 
diskuteres. Navnet Grenland har bleknet betraktelig i fotballverdenen, og 
vl ønsker og håper selvsagt inderlig at det innen overskuelig framtid atter 

bringes til A lyse med fordums styrke. Og hva skal s& gjøres for & nå 
dette? Det er naturlig A prove å finne fram til grunnene for vår downperiode. 
Det or ikke lett, slett ikke så lett som enkelte synes å tro.

Alen det er dem som t-ror do allerede har funnet biulc årsaken og hva 
som skal gjøres for å bringe oss ut av uføret igjen. Det hele høres så greit 
ut. «Det er for mango klubber. Spillerne er for mye fordelt. Vi trenger ett 
eller et par topplag. Vi må ha sammenslutninger, konsentrasjon av spillc- 
materieUet, overganger fra dc svakeste klubbene til de sterkeste» — og vips, 
så er vl på toppen igjen. Slik lyder det. Det er enkelte som 1 panikken ikke 
oppfatter at svakheten ogsA kan ha andre årsaker, og at andre tiltak må 
gjøres for A rette på den.

For det første: Er det så altfor mango klubber? — Vi er enig 1 at 
sammenslutninger må og bør komme i enkelte tilfeller der klubber lever 
tett inn på livet av hverandre og har sine medlemmer fra de samme, sterkt 
begrensede befolknlngssentra. Vi kan nevne eksempler som B.O.I.F.—Start, 
pors__Tollnes og Gimsøy—K.S.K. Her er det innlysende at sammenslutninger
før eller siden vil arbeide seg fram, fordi det faktisk ikke er behov for mer , 
enn én klubb på hvert av disse steder. Men skal sammenslutningen komme 
for fotballens skyld? — Delvis, men like mye for å skape bedro forhold for 
andré idretter, idretter som nn forsømmes i aller høyeste grad, men som er 
vel så samfunnsgavnlige som fotballen. Og nettopp for disse idretters skyld 
mener vi at man Ikke skal kjøre opp med altfor mye sammenslutnlngsplaner. 
Enhver klubb som gir folk fra større eller mindre strøk et naturlig
høve til å drive idrett, dekker et behov og har sin misjon. Bare når der er 
to foreninger som lever i konkurranse innen et sterkt begrenset område er j 
det én for mye, og her er løsenet sammenslutning til felles beste, — og der- , 
med idrettens beste. Unaturlige sammenslutninger som utelukkende har til 
hensikt A skape et sterkt lag av 11 fotballspillere er forkastelig.

«14 av Grønlands heste og mest kjente fotballspillere» har angivelig 
skrovet et brev til en avis, dør do hevder at do aktive må bli enig om å samle 
seg om ett eller færrest mulig lag. — Tenk det da. Det er sannelig 14 tapre 
gutter. Hvorfor skriver de, i stedet for virkelig å handle? Så mange av de 
beste spillere skulle rekke langt for ett eller ct par lag, og siden de er så 
kjento skulle de ved sitt eksempel trekke andre med seg. Hvorfor går de da 
ikke foran selv? Er de ikke såpass voksne at de kan stå for litt kritikk?

En ting skal de vite: De kan trygt velge hvilken klubb de vil spille i, 
uten at pressen derfor begynner å snakke om fisking, som de så tynt ber 
om å få slippe i sitt brev. — Men et alvorsord til fotballspillerne i det hele 
tatt: Det fins andre årsaker enn splittet materiell til Grenlands stilling i dag. : 
Hvordan or den enkeltes samvittighet når det gjelder treningen for eksem
pel? Vi har hatt tre engelske trenere her i kretsen i år. Er de blitt utnyttet 
slik som de burde? Enkelte har trenet godt, og resultatene vil nok vise seg 
for deres vedkommende, men mange, mange har snakket mer enn de har 
trenet. Og de snakker fremdeles, blander sin røst i et hylekor av folk som 
stirrer som hypnotisert på én linje som en hane på en krittstrek.

Det er på høy tid å begynne å tenke, og fremfor alt: hold hodet klart — 
og husk at det er flere Idretter ti! enn fotball. FJELD.

god sjnn£sc

Kihle fisker 
Odd har

Pors’ forsvar 
god pc

. meget godt skudd 
pm. I det 15. minutt 
j og overraskende .
i sen hos Pors 1 
I per redder. Pors 
jopp og 
/ gi’ep 

I er _ 
I men
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Borg S.B. ” Odd MMav.Poeng.Gimsø,

Grane 3—1 34—10271-0 1-0
Pors 1-2 17 0-2 1-0 3-0 47-21263-0 6-3 2-0
Storm 0—0 17 1-1 3-2 1-0 39-132-0. 254-1 2-0
Borg 0-3 0-3 17 1-2 2-1 31-182-0 2-0 ,8-0 205-0 1-1
Urædd 0-1 5-1 17 5-1 39-212-3 2-1 197-1 1-2
S.B. 2-2 2-1 1-0 1-2 2-0 17 19 34-235-11-0
Odd 0-1 2—2 0-2 1-5 1-0 39-3317 193-2 1-111-1

IGImsoy 2-6 1-1 2-3 30-331-1 1417 2-2 2-13-1 5-0

Skotf. 1-1 2-6 2-4 1-3 13 32-361-5 0-2 3-02-1 1-1

S.I.F» 1-5 0-0 2-1 2-1 19-5081-2 1-1 2-117
K.S.K. 0-7 1—3 0-4 0-5 17-722-5 81-2 1-7 2-1/ 17
T. B. 1-2 0-2 0-2 0-1 3-4 3 16-470-4 6-4 2-5 171-2

I

Svensk røst:
I

den størsteer

Interessen i småklubbene(

forsvinner når de er slått ut Får vi en
f

Spørsmålet drøftes på «formannsmøte» i januar.

I

om

i _

Formannsmøte
imidlertid

l

gode

sitt til å frem-

I

Ref.

o

1

3r°.
6—0 ,

jlTrædd

2-1

5-0
i

noen Idretts- 
hver- 
Sclve

I
i

f

i 
i
i <

skal
19.

I

vier fotballspillets tvilling
bror en viss oppmerksomhet.

Arwil.

de ret- 
fram- j 

sikkert

Og kan det arbeides etter 
• som her var var 

vil Grenlandsfotballen 
oppstå i sin gamle gode skikkelse om 

, tid.

16
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i fotball.
Grenlands fotballkrets skal i ja

nuar holde et kretsformannsmøtc for 
sine 29 lag. Her vil forskjellige saker 
bli drøftet i anledning det foreståen
de forbundsting i Trondheim. Asbjørn 
Halvorsen har lovet i komme hit til 
formannsmøtct.

Idrettsting i Porsgrunn 
19. januar.

Telemark Idrettskrets 
j holde sitt ting i Porsgrunn 

e januar.

S.I.F. Ik.S.K.It. B. |Skotf. |

2-0

kondisjonssterkc 
tilfelle var. Så her må det arbei- . 
ganske annerledes. Videre pekte ganske kort

Den svenske fotballtrener Dicko 
Magnusson som i det siste året har 
vært Drafns trener er nå blitt enga
sjert av Gjøa for kommende sesong.

I en samtale med Dagbladet utta
ler han at han ser som sitt mål å 
trekke nye spillere fram i lyset og gi 
både dem og de «gamle» spillerne den 
regelmessige treningen som gir resul
tater. x

Videre sier han at den største fei
len ved norsk fotball i. dag er cupen, 
idet den dreper interessen i de min
dre klubbene som blir slått ut i de. 
første rundene. Nå ser det heldig
vis ut til at dette begynner å gå opp 
for denu Det er en god oppbygd se
rie som skal være rammen om seson
gen, ikke cupen. 1

Dette vil også gjøre 
me fotballens nivå.

Fjelds kåseri som forøvrig berør
te mange aktuelle spørsmål for fot- 

høstét stort

fotball- fra. neste sesong?

Vår tabell viser resultatene av de kamper som er spilt i kvalifiseringsserien i 1. divisjon hittil. De åpne rutene 
er for gjenstående kamper. Følger en for eksempel Grane vannrett, finner en at klubben har fire hjemmekamper 
igjen i serien, nemlig mot Pors, S. B., Skotfoss (som ble avbrutt) og KSK. Folger en den loddrette rubrikk ser 
en at utekamper gjenstår mot Odd og Gimsøy. Antall spilte kamper finnes i diagonalrutene øverøt fra venstre 

(med fete typer). * - - • ■ - - - . • - • -

II

relemark MeiterMs serietabell for 1. divisifli pr. 2H-1H6.;
|Grane| Fors Istorm

16

Cupen 
feilen ved norsk fotball

Fjeld på betydningen av godt kame
ratskap innen gruppene og likeledes 

etableres sunde og

det ser ut til at bare de får lov til å 
spille fotball i halvannen time så er ’ .

Der vil en drøfte spørs- n,otø Qg de på denne tiden ett

Det har hevet seg mange røster, i 
særlig da fra de yngre, om at en burde

• få en ungdomsklasse i fotball. Årsaken
til dette er selvsagt at spillerne faller GrynH feilCH VØU 
for «aldersgrensa» i junior når de fyl
ler 18 år, og de er da i yngste laget til p renlnndsfot*3

’ å spille på de øvrige lag. Det regnes 
med at de får 2 arbeidsledige år ,og 
det er disse som de vil ha eliminert.

Telemark Arbeiderblad har forelagt , 
spørsmålet for formannen i Grenland 
Fotballkrets Halvor Teksten som

DISKUTERER: 
Fotbali-bandy.

Det finnes vei ikke 
grener som cr mer knyttet til 
andro enn fotball og bandy 
idéon er don samme i begge ldret. ’ 
det stilles de samme krfv £ 
fatidngsevne og smidighet, kondirf 
ån a i Ja nær sag"
alle detaljer innen de to idrettsgre 
nor sogner si noye tU hverandre at 
en må ha iov til å kallc bandyspor 
ten for vinterens fotballspm — eller 
omvendt.

Rikstroner Meidell Slindal kom og. 
så med noen guUkorn som tør være 
verd å bite merke i, ikke minst for 
fotballspillerne. TRENING året 
RUNDT var hans motto, som han 
mente burde bli enhver idrettsmanns 
motto. Ingenting faller da mer na
turlig for fotballspillerne enn å gå 
inn for bandysporten. ’

Bortsett fra de rent fysiske forde
ler en fotballspiller får ved å spille 
bandy, cr det også andre og kanskje 
vel så viktige momenter som spiller 
inn: Bandyspillet går atskillig hur
tigere for seg enn fotball. En må 
være snarere i oppfatningen, se for 
seg trekkene i et oppløp på sekun
det, i det hele tatt skjerpe hjernen 

i til det ytterste for å folge med i 
den grad som det kreves av en vir- 

| kelig habil bandyspBIer.

ungdomsklasse

ikke noe mål sv er det også bra. Spil
lerne mangler helt den gnisten og 
energien som må til for å feire tri
umfer i fotball.

Kondisjonen må det også ofres mer1 at dct ntø
tid og flid på. Her i Grenland påstod forhold mellom lagledelse og spillere. 
Fjeld, er det nærsagt ikke en eneste 
av toppspillerne, langt mindre de øv
rige, som har kondisjon til å spille en 
virkelig hard og fartsfylt kamp.

Dette hadde også de svenske og en-1 ballens vedkommende, 
gelske trenere påpekt. De hadde 1 bifall, 
vært meget forbauset over å komme I < 
hit midt i sesongen, og støte på så [ ningslinjer 
lite kondisjonssterkc fotballspillere 1 lagt, 
som 
des

I
0-1

ballen i dag.
ET KÅSERI
AV AKSEL FJELD.

viser seg å være meget sympatisk Ved Herøya Idrettsforenings fot- 
innstillet overfor tanken. Det vil ha balgruppcs medlemsmøte holdt Aksel 
meget å si for å holde den jevnaldren- Fjeld et kåseri, hvori han påpekte de 
de ungdom sammen, holde vedlike ka- sannsynlige feil hvorfor ' 
meratskapet og bidra til å skape en fotballen står så dårlig rent sports- 
frisk og sunn ungdom, som er målet Hg.
vårt. Han pointerte at den vesentlige år-

j v Spørsmålet vil imidlertid komme Ba]. tø hos spillerne selv. Individuelt'
opp på et møte med klubbformennene g«r de for ]jte jnn for oppgaven, så samtidig — og helst 
som vil bli holdt en gang i januar, —
hvor Asbjørn Halvorsen har lovet å 
være tilstede. 7

'■ målet 1 detaljer og så får en håpe på mål eRer tQ> så er det bra< Får de 
øt godt resultat

På dette møtet vil også Fotballfor- 
1 bandets ting i Trondheim bli drøftet.
VI er klar over, sier Teksten, at den 
lan ge reisa vil falle kostbar for man
ge klubber, men vi vil der forsøke å 
komme fram til en ordning som er til
fredsstillende. Også andre saker som 
kan ha interesse for de enkelte klub
ber blir det høve til å legge fram på 
dette møtet, sier han til slutt.

i Nettopp disse egenskaper er det 
viktig at en fotballspiller utvikler ogl 
holder ved like, dersom han har tenkt- 
å drive det til noe. En hel vinters 
dvaletilstand med enhver form for 
fotballspill ute av tankene har lett!

| for å sette merker etter seg. Det blir 
så mye å ta igjen når våren kom-1 
mer. Mange av de detaljer som van
ligvis må vies spesiell oppmerksom
het foran fotballsesongen, vil gjen
nom bandyspill om vinteren kunne 
utvikles slik at en om våren kan gå 
mer inn for de ting som krevfer spe
sialtrening og som ikke kan absor
beres på isen i vinterens løp.

Det kan selvfølgelig diskuteres 
dette er den ideelle kombinasjon for 
en idrettsmann. Det holdes fram at 
en fotballspiller bør gå inn for å tre
ne opp de deler av kroppen som Ik
ke kommer i bruk under en fotball
kamp. Det er et meget fornuftig og 
berettiget standpunkt. Det er uten 
tvil idéelt at en fotballspiller går mye 

Grenlands- på ski — for å ta et eksempel. Han, 
får da en trening for armene som 
er nødvendig for at ikke kroppen 
skal bli ensidig utviklet.

Men likevel er det heldig at han

Ik.S.K.It


og
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ha våre
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vj hadde håpet.
jo i en forholds-

- gav oas 
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som vi, 
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ke blir satt helt på bar bakke og der
med også mister det grunnlag vi fikk 
i Ahlstrøms treningsprogram. Tanken 
med en eventuell treningsbane på 
«Kjenna» bak Vestsidens kirke er vel 
helt i det blå.

— Hvorledes er det med spilleutval- 
get?
— Vi har hatt et ganske bra utvalg 
eg det har vært god tilslutning til 
treningen i hele sesongen. Det er og
så bra med rekrutteringen, -så det 
hele ligger godt an for årene fram-, 
over. Pors har i dag mange lovende 
emner blant juniors også.

— Bør en få en egen ungdomsklas-| 
se i Grenland for spillere som er over! 
junior. .,eren?

— Jeg er stort sett enig med Borgs

• • ■

.•i 
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Som ønsker 
siden og 

fotballgruppe l'ar 1
Ivanlig Kamprik sesong 

deltatt

Grenland
©Mboysserie

P. «.Uk a1»3 Pors’ f»tl,allS™PPcs forma"n>
E Kaare Beckstrøm.

■ws

•: <•••• v.-av. •'<

„ Jll
IHR

å se et idrettens hus på Vest- 
treningsbane ved stadion.

I 

år h<itt en 
pors j alfc har

sedvanlig knmP» ' ?5 kampCr.
klubben deltatt 
V; har hatt en sa-- ^WeBeckstnøn^m 

at han er tilfreds : 
sesong.

Statistikken

amtale med forman-1 . 
forteller -

med den forløpne „ 
• il

— Kan det bli tale om å få trener 
på ny neste år?

— Vi er stemt for å få trener også 
; neste år, men om det lar seg gjøre er 
jo et annet spørsmål.

— Skal gressmatta utbedres neste 
år?

— Det spørs om det ikke blir til at 
vi tar den opp. Meget taler i ethvert 
fall for at vi bør gjøre det for å kun
ne ta opp konkurransen med kretsens 
øvrige lag om eventuelle større arran- ■ 
gementer. Selv er vi jo også best1 
tjent med å få de best mulige forhold 
å by våre motstandere. I den forlat- ; 
ning gressmatta or i nå, kan vi ikke- 
gjøre oss håp om større kamper. Det ‘ 
hele avhenger selvsagt av om vi kan 
få ordnet med treningsbane, så vi ,jk-
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angår var resul- 
nien med Carl 

uheldig. Våre 
agerens opphold 

seriekamper, 
utbytte av 

_ . Ahl-

sikkert. Først 
formann i hans uttalelse. Det er jo i fremst vikle det være ønskelig å 
høy grad om å gjøre for -oss å holde ------
på disse unge spillere lengst mulig, 
så vi ikke mister dem i våre rekker. 
Fra tidligere har en jo erfaring for 
at atskillige av juniorspillerne for- 
svinper fordi de til å begynne med har 
vansker med å komme inn på høyere 
lag. Hva C-lagct angår så har vi i 
stor utstrekning holdt oss mest til 
unge folk.

og 
få 

et stort lokale — et såkalt idrettens 
hus — på Vestsidens hvor vi kunde 
drive innendørstrening og ha våre 
sammenkomster. Videre at vi kunde 
få ordnet med treningsbane ved siden 
av stadion, hvorved on kunde få sta- 
dionanlegget vårt i den stand : 
har projektert og håper på, sier

l strøm til slutt.

få ungflomsklasse
i oi 1. divisjonslagene mener jeg vi 

absolutt bør ha både A-. B-, C- og 
ungdoms-lag utenom junioravdelin
gens lag. Det er vel sannsynlig at det 
kommer forslag om en sådan ung- 
•'omsklasse. I høst har vi forøvrig vært 
nteressert i a få i stand kamper for 
t sådant ungdomslag, men det lyktes 
lessverre ikke å få det i orden.

Hva bør gjøres for å få hevet 
spillenivået i Grenland?

— Jeg tar avstand fra det forslag 
som er framkommet i en avis. Det 
kan ikke være riktig å trekke ut så 
mange spilere for å få dem til å gå 
inn i en klubb og på det viset å få 
fram et topplag. Derimot mener jeg 
det ikke er noe å si på at enkelte 
spillere på grunn av sine kvalifi
kasjoner søker seg hen til et annet 
cg sterkere lag. Dette gjelder selv
sagt i første rekke folk fra de lavere 
divisjonsklubber. En får se stort på 

! saken -og ikke ta bare snevre klubb-i 
hensyn. Vedkommende spillere må ik
ke risikere a bli utelukket fra sin ka- 
meratkrets av den grunn.

— Skal vi få oldboysseric i Gren
land ?

— De fire lag som deltok i vår høst- 
cup var stemt for det. Personlig me- 

) ner jeg klubbene vil stå seg på at dis
se spillere fortsetter med treningen i 

- for derved vil en også kunne få in-1 
; struksjonshjelp av disse under tre- - 

ningen for de øvrige lag. Det er vel 
sannsynlig at det framkommer for-1 
slag på kretstinget «om oldboysseric | 
fra neste år av.

— Hva ble det av den påtenkte av- i 
siutningskamp? (

— Den gikk dessverre i vasken. Vi ( 
gjorde flere henvendelser, bl. a. til i 
Skeid og Moss, men begge var for-1 
hindret fra å komme hit i høst.

— Har det ikke vært tale om flom- 
lyskamp også?

— Jo, det er riktig, men på grunn 
av det sterkt belastede nett og den 
dårlige spenning vi har på Tollnes lot 
det seg dessverre ikke ordne. Tanken 
var i tilfelle å fått hit ett eller annet 
av våre topplag.

— Hvorledes er det med økonomien?
— Den har vi ennå ikke full 

oversikt over idet en savner oppgave 
om hvor stor klubbens andel blir for 
Norgesmesterskapet. Ellers ^regner vi 

i med balanse. Vi har i år hatt et bud
sjett på 22,000 kroner. Heri er inklu
dert Københavnerklubben B 03’s Nor- 
gesturné. Det ble en kostbar affære 
og vi har neppe mer enn 400 kroner 
i overskudd på danskenes besøk her. i 

. . - .

— Er det tale om noen utenlands- 
tur for Pors neste år?

— Noen Københavner-tur blir det 
neppe, da en sådan kamp vikle trek
ke for dårlig hus, hvis ikke B 03 lig
ger helt på toppen i serien. Noen an
dre planer har heller ikke vært drøf
tet, så den saken får det nye styre 
eventuelt ta seg av.

— Er det noen spesielle ønsker De 
har for Pors?

— Ja, det er

vår viser at A-laget

I—W'D“
• inål på våre motstandere, mens vi hai 

S1°B-teget ble en overlegen vinner av- 
1 rcservelagsserie med bare 
Uget har i alt hatt 15 kamper og her
av el. 14 vunnet og bare en sluttet 
mcd nederlag. Det var for ^ig vår 
«iste kamp mot B.O.I.F. i Brevik. Mal- 
averasjen er 35-12 i vårt favør.

C-laget har også hevdet seg godt,| 
idet det har vunnet 7 og bare tapt, 
en kamp i sesongen. Målaverasjen er< 
18—S. Pors C vant forøvrig også mes-j 
ierskapet i 2. reservelagsserie ved åj 
slå Gimsøy i finalen.

Vårt oldboyslag har spilt G kam
per _ 4 er vunnet, 1 uavgjort og 1 
tapt. Nederlaget fikk vi i finalen i 
oldboyscupen.

Utenom dette har et kombinert B- 
og C-lag vunnet en kamp og dertil 
har vi hatt junior-, gutte- og små- 
gutt-lag i aktivitet. Pors har således 
hatt 7 lag i sving i år. Bortsett fra 
junioravdelingen har vi scoret 1G1 
ganger, mens motparten har laget 67 
mål på oss.

— Har Pors sjangser til å vinne 1. 
divisjonsserien også?

— Vi står i dag på annenplassen 
med 2G poeng og har hjemmekamp til 
varen mot Borg, Gimsøy og Sund jor
det og utekamper mot Urædd og Gra
ne. Med den lagstamme som vi nå 
har a bygge på, håper jeg at vi kan 
få tilstrekkelig poeng til å sikre oss 
topplassen i serien. i

— Hvilke kamper er De mest for
nøyd med ?

— Den kampen hvor jeg syntes Pors 
leverte sitt beste lagspill Var mot 

riktiXl Orsgrunn 28- im’i- Det ble
■ I' n ,Ok nederlag, men laget lever- 

Ellera TieVå7"eSt VelSPUte kamp- 
l<etle Pn> ? S fran'l’eve det forster-

- Hva Ahlstrøm ;
tllfredsstillende, 

‘■koinageic! Vh.i 
leg var , ? ' Var 
hc-r altf„ 1 Skom 
så vj Jk n°fatt 
'■“"s vi Je |k .lkke det

j

ct °K han c-beide framover/ det Viderc

smS ................

........... ... •

>. >J• • • • • •

Kåre Beckstrøm.
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Hy fotaBWubb
til Grenland?

' —* 51 /

7/ iå

<

• • •> .
'-■■■ •• A

7•

i Norge kommer neppe ' 
før ut pa sommeren 1947, sier 

s el ska pel s st yr cm ed 1 em mer, 

7^%^

Kragerø L F. soker 
om overflytning.

a

Grenland Fot-, 
på Fotballtiii' 

februar.

Tippingen 
i gang 
ett av 
Rolf II of mo.

!; • gruppe i håndball. Grupen har arbei
det meget bra, de har også ydet 500 
kr. til Stadion. Da damegruppen var

fe*

" ■

•••

I fotbaUgruppen vi- 
■'1J på årets drift., 

materiell og.
regnskap i 

god-', •

gruppe*
Kåre Beckstrøm gjenvalgt 

som formann.

Fotballfoi bundet er sterkt interes
sert i kjøp av Lyns andel i Ullevål 
stadion med tanken på større utvidel
ser av 
ter en 
ke

IR

på kretstinget 
viseformannen

gjM
Karl Malm gren, 

den nye formann.

Halvor Teksten blir 
ba 11 k ret s’ rep rese ntan t 
«■-et. i Trondheim 22.

VALG
Valgkomiteens innstilling forelå 

Som formann ble Kåre Beckstrøm. 
enstemmig gjenvalgt. Det øvrige sty
re: Rolf Asdal. John Kjørholt (ny), 
Andreas Skilbred (ny), og Trygve 
Thorstensen.

Suppleantei* Th. Solstad og Magne 
Johannessen. Hjelpekasserer: Abra
ham Kristenscn og Henry Hegna.

Sportsutvalg: Oppmann Olaf Chri
stoffersen. Som styremedlem ble valgt 
Tidemann Christensen og Gustav Gu
stavsen. Styre for B og C-lag: Olat 
Holtan, Frank Olsen og Erling Hal
vorsen.

Formann i junioravdelingen: Karl 
Malmgren med H. Teksten? Ivar Kri
stiansen og Erling Olsen som styre
medlemmer.

Til avisprotokollcn Per Dahl.
Representant til forbundstinget 

blir å velge av styret.
Til representanter 

ble valgt formannen, • 
og Trygve Thorstensen.

IfeiJB
BwBSli

Grenland fotballkrets’ formannsmø- 
te for ladene vil bli holdt i Skien så 
snart dagsordenen for Fotballforbun- 
dets ting foreligger. Det blir en gang 
i løpet av januar.^

■'.M; -f--®

!• >. ,•>

7

|Blir junioralderen hevet 
til 20 år?

Opland fotballkrets vil på Fotball
tinget i Trondheim i februar foreslå 
at alderen for junior-spillere heves 
fra 18 til 20 år..

Også blant Grenlandslaga er det 
! atskillig stemning for denne forand

ring, Bien det forlyder at Fotballfor- 
I bundets styre ikke er stemt for en 

sådan forandring.
I ■*

PORSELADET' tyder på at ikke alt 
cr som det skal være innen Pors. Nå 

i skal det holdes generalforsamling og ' 
f medlemmene blir oppfordret til å I 

9r -SSIMBHB

Eliteserien i fotbalL
Soni kjent cr Fotballforbundets 

fdyre med sekretæren Asbjørn Halvor- 
i‘<?n i spissen sterkt oppsatt på å få 

i. oprettet en eliteserie i norsk fotball.
Opland fotballkrets vedtok forleden 

enstemmig på et lormansmøte å ut
tale seg mot opprettelse av clite-seri- 

, on. Aker fotballkrets har også gjort 
et lignende vedtak.

Gionland fotballkrets skal som kjent 
holde formannsmøto i januar og her 
vil saken bli drøftet.

Avgjørelsen om hvorvidt det skal 
være eliteserie i norsk fotball eller ei 
vri bh tatt opp På fotballtinget i| 
Trondheim i februar.

*

I 
l 

I
(

optatt med turn kom disse først et
ter generalforsamlingen var begynt.

i Etter damenes ankomst grep for- 
i mannen ordet og ønsket disse velkom
men og uttalte bl. a.: Det cr første 
gang i Pors’ historie at damene har 
hatt anledning til å møte her som 
egen gruppe. Han gratulerte damene 
med deres tiltak og ønsket alt godt 
for gruppen. •

Årsberetningen ble godkjent etter 
et par bemerkninger. Likeledes Stadi- 
o n ss ty r e ts å r s ber c t n i n g<

De forskjellige regnskaper ble opp
lest og godkjent. 

...------------ . • -----------------------------------

Ingen ligaforslag på 
fotballtinget. ' I 

Fotballpresidcnten Reidar Dahl 
forteller < Aftenposten» at det ikke cr 
kommet noe forslag til ligaserie i 
Norge som skal drøftes på Fotball
tinget i Trondheim i februar. Det må 
bli slutt med fotballferien i juli må- j 
ned, sier Dahl. Han erklærer seg vil
lig til å fortsette som president.

I styremøte i Grenland Fotball- * 
krets onsdag behandlet man en sok-1: 
nad fra Kragerø Idrettsforenings fot-; 
ballgruppe om overflytning til Gren- | 
land. Klubben har tidligere spilt i 
Aust-Agder krets. Få møtet var det 
møtt fram fire representanter fra 
Kragerø, nemlig Olaf Pettersen, Finn 
Fredriksen, Roy Tellefscn og Øivind 
Abrahamsen, for å begrunne søkna
den. Kretsen skal nå avgi cn inn
stilling som skal settes fram på 
kretstinget i Grenland. Den endelige 
avgjørelse har fotballforbundet på 
møtet. Det skal holdes den 22. mars 
neste år, i Brevik som berammet 
på siste ting.

forslag
18-2c 

hevdet 
vanskelig å få pIa.

. i Programmer 
nan mintes to av gruppens med- incn tanl'en også : 

lemmer Rolf Borgersen og Anders Man cni£ om a ta saken
Christoffersen som var avgått ved lvlclsen °£ at der forsøksvi 
doden siden forrige generalforsamling noen kamper, ikke 
og lyste fred over deres minne. Talen El foisla£ om opprettelse 
ble påhørt stående. bo„ys gruppe var innkommet. Spørs-

Av gruppens beretning gikk fram inalet blc utsatt til kretsens avgjø.
at den forløpne sesong har vært den ie*SG 01 n Oid boys serier foreligger, 
største i foreningens historie. Grup
pen har vært arrangør av København- 
klubben B—03’s Norgesturne som var 
vellykket i alle deler. Gruppens kam
per er tidligere referert i vårt blad. 
B- og C-lagqt cr begge vinnere av 
sine klasser av årets serier. Gruppen 
har hatt to professjonellc trenere. Av 
sportsutvalgets beretning blc referert 
av oppm. Th. Aasland. Det framgikk 
at innendørstreningen blc hemmet av 
de dårlige lokalforhold. Treningen på 
banen var også vanskelig på grunn av|- 
manglende treningsbane, og stadion 
var helt belastet med kamper.

Erling Olsen og O. Skilbred
spillet samtlige 35 kamper. Dessuten 
har Karl Skifjeld 34 kamper, han var 
i den 35. kamp samme dag opptatt 
med å spille kamp i Oslo mot Aston 
Willa.

Den store mangel på materiell har 
skaffet styret et meget stort arbeid.

O. Kristoffersen refererte beret
ning for B og C-lagct. Begge lag har 
kun ett tap hver i sesongen.

Kr. Barth henstillet til alle ak
tive å søke idrettslægen og skaffe seg 
lægeattest.

Beretning fra junioravdelingen blc 
referet av Th. Solstad. Det framgikk 
at der i gruppen er mange gode em- 

! ner, som er moden for større oppga
ver. Gruppen har greid seg selv øko
nomisk, hvilket er ganske bemerkel
sesverdig. Alle beretninger ble god
kjent.

I

regnskap
Regnskapet for 

ser et lite underskudd 
på grunn av kostbart 
trenere. Junioravdelingens 
viste et litet overskudd og blc 
kjent.

Der var innkommet
Pors Fotballgruppes generalfor- opprettelse av et ungdomslag 
,• ut R ; rrtrnfinq i Teater- ar 1 Pors- Dcr var røster somsamling blc holdt i gaiaites i reaici 

. , j i Mrmnnnon at kunde være rsalen under ledelse av foi mannen ,
, t sert flere kamper mn iKåre Beckstrøm.

. men tanken fikk ogsa mange lovornHan mintes to av gruppens> med- om . J

-.1S blir spifo 
obligatoriske.

av Ole-

gi»

r
- . AM :

* jsinHkL

Karl Malmgren overtar roret
Flere lovforslag.

Idrettsforbundets forslag om cn fel
leskasse i foreningen ble diskutert 
fram og tilbake. Det hele gikk ut på 
at tiden ikke var moden til å ta noen 
bestemmelse herom. Det ble foreslått 
at forslaget i sin helhet blc trykket 
i medlemsbladet så medlemmene kun
de bli bedre orientert og siden ta 
standpunkt på et medlemsmøte.

Kåre Bekstrøms forslag om å opp
rette en medlemskontingent på kr. 5 
for de som vil tegne seg som medlem
mer av Pors uten å stå tilsluttet noen 
bestemt gruppe, blc enstemmig ved
tatt.

Formannens forslag gikk ut på å 
innkassere 10 øre på hver billett hvor 
Pors er arangør; pengene skal settes 
i et byggefond. Etter cn del uttalcl 
ser ble Barths forslag vedtatt.

Pors’ hovedforenings generalfor- Valg,
samling holdtes igar. Det var fram- Valgkomiteen kom med forslag på 
møtt ca. 100 medlemmer. Formannen Karl Malmgren, da Barth nektet 
Kr. Barth mintes to av foreningens gjenvalg. Resultatet ble at Malmgren 
medlemmer som var falt bort i det p]e vaigt nied 67 stemmer, Wierud 
forløpne år. Det var Rolf Borgersen hadde 3 st. Til styremedlemmer valg- 
og Anders Kristoffersen. Etter en kort tes Kristian Halvorsen og Leif Hal- 
tale lyste han fred over deres min- vorsen. Suppleanter Rolf Tangen og 
ne. . ’ Erling Klingenberg. Til formann i

I sin innledning uttalte Barth at Stadionstyret ble valgt Alfr. Magnus- 
det så ikke rart ut da de begynte se- sen. Styremedlemmer ble Einar Grot- 
songen. Stadion lå der som et vrak, nes og Leif Nielsen. Suppleant Olaf 
men etter meget slit og møye fikk vi Elingsen. Revisorer Halvdan Eltvedt 
reist den noenlunde opp, så vi kunde Og W. Brårud. Suppleant E. Wierud. 

(begynne treningen. Sportslig sett må Neste års valgkomite: Kristen Barth, 
sesongen betegnes som meget bra. Th. Aasland og Halvor Teksten, 

I Pors har nå også fått egen dame- En henstilling fra damegruppen 
om å få et mannlig medlem med i 
grupens styre ble etterkommet og Kå
re Sverdsten blc valgt. Redaksjonsko
mité til Pors bladet: Leif Nielsen, Ha
rald Thorstensen, Thorbjørn Solstad 
og C. H. Wcber. Fcstkomite: Hans ‘ 
Nenscth, Thorbjørn Hansen. Olaf El» 
lingsei), Harald Thorstensen, Odd Kri
stiansen og Leif Nielsen. Reprcsentan- 
te.r- til. Idrettskretsens ting i Pors
grunn; Halvdan Eltvedt og K. Malm
gren.

Berulf , Fjcldvik kom med forslag 
om å velge 3 mann til.å ta seg av prø
vene til idrettsmerket. Valgt ble Leif 
Knattcrud, Erling Klingenberg og • 
Henry Hahn.
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Blir det ungdomsldasse 
i fotball? < ' 

Fotballforbundets styre vil forslå 
for fotballtinget at det opprettes en 
ungdomsklasse i fotball med vanlig 
kamptid. De obligatoriske kretskam- 
per foreslåes sløyfet, mens guttelage
nes kamptid økes fra 30 til 35 minut
ter pr. omgang.

Lyn, Oslo, foreslår at aldersgren
sen heves 1 år for junior, gutter og 
smågutter.- .,

forsto snøen 
• til vinter- 

ikke unnlate 
rtikiælen om 
Aksel Fjeld,

i «Porsbladet».
• ut over 

mange tips
En

§
•• ■

Vi gir ordet 
Det er l...

ned om hvor 
og også om

Etter hver 
det er krigen og 
som er årsaken.

Det er vol ikke så sikkert at klubb- 
representantene godtar dette forsla
get. Det spørs om ikke den nåværen
de ordning allikevel er å foretrekke.

sjon II som ville arbeide og kjem
pe for å spille seg opp.

logen krever elite-
/// 
/ /

* tp .

V?

7/s ■

Stor bmiortenermg
i Porsgrunn.

Pors skal i pinsen holde en større 
juniorturnering i fotball i Porsgrunn. 
Deltagere blir Skeid, Odd, Ørn ocr 
Pors. * k

i nr° iipp
serie i fothall 
sier

F otball forbundets
Asbjørn Halvorsen, uttaler 
til Morgenposten at han person
lig er stemt for å sløyfe cupkam
pene om Norgesmesterskapet da 
de vil legge hindringer i veien 
for avviklingen av seriekampene. 
En 10 klubbs eliteserie med et 
liknende antall i de underlig
gende divisjoner blir 18 obliga- 
oriske kamper pr. klubb. Cupen 

d?. neppe innpasses slik som 
serievinneren 

i fotball, måtte

reener a& «*. • n x ! sjonale fotballforbund et forslag,regner som sa, at evi rekker vel I .
av 1% time», og da|

havn.
17/8 Sverige—Finnland
21/9 Norge—-Danmark i
5/10 Danmark—Finnland i 

mark.
5/10 Sverige—Norge i Stockholm.
Kampene inngår som ledd i Den 

nordiske pokalseric om «De finske 
bjørnene». Stillingen etter 3 års kam
per er Sverige 12, Danmark 11, Nor
ge 11 og Finnland.2 poeng.

Det blir vel i første rekke Sverige 
og Danmark som kommer til å kjem
pe hardest om pokalen. ••

Flere ungdomslandskampcr.
Neste år skal det spilles følgende 

ungdomslandskampcr: • •
26/6 Danmark—Svetige i Danmark. 
21/9 Danmark—-Norge i Danmark.
5/10 Norge—Sverige i Norge.

Den finske jubileumsserie.
I anledning det finske fotballfor

bunds 40 års jubileum skal det holdes 
en nordisk turnering. Loddtrekningen 
hadde- følgende utfall: - .

26/6 Sverige—Danmark i . Stock
holm. •

26/6 'Finnland—Norge i Helsinki.

så.
vi
B- og 
gene.

Det er kommet et par lag til, kan
skje, bl. a. et i Gjerpen, men at det 
plutselig skulle blitt for mange akku
rat nå, kan jeg ikke innse. Hva er så 
grunnen ?

* Feilen ligger hos hvert enkelt lag.
Først og fremst lagånden. Denne | det som for bandyens vedk, 
bor være prima. Dette er ikke tilfelle.

Det er ikke nok å være gode kame
rater, og synes det hele er bra som 
det er.

Det må være
energi hos hver enkelt til å 
innsats for laget. En «never give up» | bevisst, 
må være lagånden. Nettopp disse 
egenskaper savner lagene i stor ut
strekning her i Grenland som andra 
steder.

Når jeg har nevnt lagånden, tar 
jeg også med konsentrasjonen. Disse 
to ting er så nær knyttet til hver- 

ene eller det annet,

• Asbjørn Halvorsen I
sekretær, de serier en hadde umiddelbart 

før krigen bør karakteriseres som 
bastarder.

«Det åpne cupmesterskap» har 
gjort norsk fotball betydelig ska- 
dee. Krigen har satt oss langt 
tilbake, mens faktisk svensker og 
dansker er gått fram i denne tid.

Jeg er vist ikke alene om at 
seriesystemet hvor vinneren avl 
eliteklassen blir Norgesmester erl 
den eneste effektive måten for ål 
bringe norsk fotball opp på kon-l 
kurransedyktig nivå. Men da mål 
en først og fremst ha gode klubb
lag. Derfor kommer en ikke uten
om en eliteserie, så mye mer som 
tippingen, som nå skal innføres 
med det aller første, absolutt kre-1 
ver en slik serie for å bli den 
suksess en vinter og håper. En 
eliteserie vil være en mektig sti-', 
mulans .også for klubbene i divi-

PORSBLADET har hatt utskiftnin
ger innen redaksjonsstaben, men kom
mer ganske godt for det. Vi har nok 
mange ting som det kunne settes fin
geren pa. Bl. a. ville et par fotografier i 
friske bra opp i de nokså ensidige 
spaltene, men avisen fyller sikkert sin 
oppgave på en prima måte. Henvendel
sen til oss om å sette klubbnavner 
foran bynavnet skal vi gjore vårt 
beste for å imøtekomme. Men — glem 
ikke at bypatriotismene bortover ikke 
alltid er lett å tilfredsstille i en hek
tisk nattredaksjon hvor utydelige riks-; 
telefoner etc. strømmer over en. j

løpet
um være fornøyd.
—godt angrep med god.
er svært sjelden å se. Og*

or at vi har spillere med an-
• , Idet alminnelige», så;

posisjons spillet.

Vers B- c. 
fotballkretsens / 
besk je f tigelsessevi

to ting i
andre, at uten det 
går det ikke.

Dette er særlig tilfelle i Grenlands- I 
fotballens ångrepsrekker. i

Man sløser bort de mest opplagte 
sjansene, det ser nesten ut som spil- • 
leme -----
å score i 
skal publik’

'Et bestemt
, avslutning, 
’ til tross f-

kgg «utenom 
s savner vi

Gren- 
Pors

Artik- 
det rent daglige 
å gi de enkelte 

må vel regne med | bevegelighet.
i vinter vil bli drøftet 

inngående spørsmålet om hva 
skal gjøre for å reise fotballspor-

• da kan det være et vek- 
i debatten.

■, ti! Aksel Fjeld.
skrevet spalte opp og spalte

svak Greniandsfotball er, 
vår landslagsfotball.
landskamp heter det at 

dens mange ulemper 
Det kan’ hende at 

det er riktig; men jeg er cnig..bare til 
en viss grad.

Jeg mener grunnene til vår dårlige 
klubbfotbaU her i Grenland, også er 
de samme for vårt landslags vedk., 
stort sett.

I den senere tid er det slcrevet me
get om at det er de mange klubber 
som er årsaken, og selv om jeg er 
enig i at det nok kan være f or man- 
g e, så ligger nok ikke feilen der.

Vi hadde da mange klubber før og-
I 1930 til og med 19-10, hadde konkurransemann i 

i alle våre nåværende A-klubber 4- idrettsgren.
Jeg regner det for meget uheldig at 

en fotballspiller også er bamdyspiller.
En hvilepause må idrettsmannen ha, 

og det får han ikke ved å delta aktivt 
i bandy. Man går trett en dag. Det 
er naturligvis unntagelser, f. eks.: En 
skiløper (hopp) og fotballspiller, kan 
gå, men drives det med langrenn, blir

’ kan da :
I ør. Og ettersom 

'..-lir norsk mester
ventuelt den sam vant cupen få 

litolen «cupmester» hvis den 
mot formodning lar seg gjennom
føre. En har grunn til å tro at 
representantene som møtes på 
fotballtinget i Trondheim vil se 
stort på saken og i sine syn og 
avgjørelser treffe beslutninger 
som gagner utviklingen av vår 

| fotball som helhet best.
Halvorsen peker ellers på at

De nordiske fotball- 
landskamper 1947.

På den nordiske fotballkongress j 
Oslo ble landskampene for 1947 
fastsatt således:

11/6 Norge—Finnland i Oslo.
15/6 Danmark—Sverige i Køben-

Selv om vi har fått den 
og våre tanker helst går 
sporten vil vi allikevel 
å ta inn denne a 
landsfotballen av 
som vi finner 
kelen peker 
og: har L. 
spillere off lag. 
at' det også ' 
ganske : 
en 
ten igjen og 
tig innlegg i

FotbaHfmg bare 
hvert 3» år?

Ett av de forslag som skal behand
les på Fotballforbundets ting i TroncI- 
l.eim 22. februar gjelder endring i 
forbundets administrasjon. Fotballtin
get foreslåes f. eks. holdt bare hvert 
3. år, mens et «landsstyre» bestående 
av forbundsstyret, kretsformenn, ko- 
miteformenn cg 1 til 2 representan
ter for kretsene skal sammenkalles 
hvert år det ikke holdes ting.

Av andre saker som skal drøftes på 
tinget er et forslag om. nedsettelse av 
et arbeidsutvalg for å søke å få i1

■ stand bedring ved fordelingen av' 
landskampbilletter.

Dessuten er det forslag om at dom-; 
merne skal ha en godtgjørelse for sitt 

: virke fra kr. 20 for 1. divisjonskam
per og- ned til 2 kroner for guttekam- 
per og 7 kr. for linjemenn o.s.v.

•>

hvor u**
Qrenlandsfotballen?

Sjelden eller aldri ser vl utpreget 
trekantspill, eller spill med s y-j 
stem (diagonal) og her er jeg inne | 
på den fell som alle Grenlandslag I 
har, nemlig oppbyggingen/ 
trekkene, som skal åpne spillet ■ 
som skal lage spillet.

[ Det er alt for lite oppfinnsomhet.
. Her skorter det] 

på hjernen («innsiden av hovu- 
det».) ■

Og sist og ikke minst: kondisjo
nen. ‘ :

Ikke et . eneste lag i Grenland han . 
hatt kondisjon til 1% times kamp.

Enkelte spillere kan ha"’ hatt det, 
men ikke hele laget, og da hjelper 
det ikke.

Noen kan nok dilte eller småsprin-. 
ge jevnt i 11-* time, men å skifte tak
ten i en duell med en motspiller, og 
for ikke å snakke om de mange små 
drepende spurter, som en kamp virke
lig er, det groier ikke våre spillere,

Og for å ta et eksempel:
Av København Blodklubs (K. B.) i 

besøk her mot vårt kretslag i som- • 
mer, husker vi best de to innervings. 
Der så vi hva kondisjon var. ,

Og for å ta en ting til: i
Jeg ser også det som kanskje ikke/ 

er så uvesentlig. Det å delta som ; 
mer enn en!

I I I Paul Steen til Pors; -i 
| Tollnes Ballklubbs målmann Paul\ l 
i Steen har meldt seg inn i Pors. Steen < I 
!har som bekjent tidligere representert ' 1 
IPors. Klubben får således godt jnål- \ 
i mannsutvalg. i år,ridet en har Djørn. I 
. Reinholt, Trond Hammerstad og Paul I 

b- $:?. /i ■ ‘4, ,s
I

••• 

og C-lag vil bli - 
diplom som vinner 

lene ifjor.

28/6 Finalen, i Helsinki mellom do 
2 seierherrer. • • » ■-

Ekstrakamp Finnland—Norge.
Finnland og Norge skal neste år 

spille en returlandskamp for finnenes 
besøk i Bergen i år. Kampen holdes l 
Helsinki 7. september,

—--

Jeg har nevnt, tror jeg, de viktig
ste årsaker til vårt lave fotball-nivå, 
det er kanskje flere, men helt over
bevist er jeg, at orn vårt kretslag i 

gnist og vilje og dag gikk over til et rent klubblag, og 
gjøre en der ikke ble trenet rasjonelt og mål- 

, at resultatet ikke ble bedre 
enn det er i dag. Nei, det 
klubbenes antall som er årsaken. 

______________________________________________________________ •

Europamesterska» 
i fotball for klubblag’.

' Oslo (N.T.B.): I følge utenlandske 
meldinger diskuteres for tiden i Pa-

i ris et forslag om Europamesterskap 1 
| for klubblag i fotball. • Det vil fra ■ 
• fransk side bli forelagt Det interna- j 
’ ......... , og
høyst sannsynlig vil Frankrike i til
felle bli den første arrangør av Euro- 
pamesterskapet i klubbfotbaU.

Den neste verdenscup i fotball vil i 
bli spilt i Brasil i 1949 og i 1951 vil 
Sveits stå for arrangementet. 

SÉlaKS fikk 
tre nye forbundsdommere. 
Blant de 24 nye forbundsdommere 

som i disse dager har fått sine autori
sasjonsbevis er følgende tre fra Gren
land: Alf Goberg, Storm, Olaf Kristof
fersen, Pors og ' Trygve Dahlgren, 
Urædd. ! z

*

Grenland fotballkrets har fått inn- • 
bydclse til a sende et ungdomskrotslag ] 
til Rogaland i år. j

I
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Litt av kert fra en travd sesong.
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Hyggelig årsfesf iIdretts-
I

1
i

300 obligatoriske kamper er spilt i år. — Kvalifika- 
sjonskampene skal være ferdig til 20. juni 1947.

mai.
Grenland,'

|| holdt i år.

I !

I

I

_____ _—

£Jl
'i

i

i ■
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I foreningen Pors.
Idrettsforenii 

lørdag årsfest-
i Porsgrunn 7'\ ----- — ■
igjennom kosfcl^ •og hyggelig. v takket 
**<-•-* — - *

t i;
I Vi,

1 I1 » ;l I
I I 
ill ; a

Grenlands representanter 
til fotballtinget.

Pors sender Kåre Beckstrøm 
represetant til fotballtinget i Trond
heim f.k. lørdag. Urædd: Johan Tho
massen, Borg: Olav Botnen og Arthur 
Skåre. Halvor Teksten er fotballkret
sens representant. Dessuten sender Odd 
og Storm representanter.

meraspiranter i år, og styret har nett
opp fått innstillingen fra dommerko- 
mitéen hvilke aspiranter er godkjent 
og hvilke må opp til fornyet prove 
Den er ennå ikke benandlet.

*7. „ •. U Z, 

Styret i Grenland Fotballkrets 
legger kortene på bordet.

•Og 
ha 

men det lar 
sesongen ur ncne er klarc

X r

IJ jnifig, både ved 
» som fortsatte u_ _ .
: å bruke et gammelt

Dommerne har heller ikke 
ligget på latsiden.

Dommerspørsmålet har vært meget 
vanskelig å lose, og her fortjener dom- 
merkomitéens formann, Dahlgren, 
blomster. Han har med et mildt ut
trykk hatt sju dager i lika. Ellers har 
samtlige dommere hatt en veldig på- 

Etter de opplysninger en sitter kjenning. Kretsen har hatt 20 dom- 
noe

ji i 
ul

!

T;

tredje alle så nær som en. Dertil kom
mer kampene i 1. og 2. reservelags- 
serie og juniorseiren. Det har kostet 
atskillig strev å gjennomføre dette 
veldige programmet, og når det har 
gått så bra, skyldes det ikke minst 
den velvilje som er vist både fra klubb
ledere og aktive, framhever forman
nen.

Hverdagskampene har vist seg å 
være meget populære, og kretsen har 
til hensikt å forsøke å holde på dem 
framover også.

sam- 
Et 

som er 
per.
vel hos 
En del I

fiJFli l '

f e.4 .■
1

Fotballsesongen i Grenland vil bli 
åpnet mod cupkamper for 1. divisjons
lagene 2G. og 27. april, hvis en av ba-

HlIl ‘
Til i

i ' F

I i: 
gti 

.II! i

II
i; i-<

»

Det kunne nok ellers være litt av 
hvert å berette fra arbeidet og opp
gavene til administrasjonen, men med 
dette skulle vel det grøvste være nevnt. 
Og så står det bare igjen å ønske 
d’herrer administratorer en god jul? 
hvor de får tid til å koble av og væ
re alminnelige mennesker en stund.

fot-I

venn. I

il|!•i ];
11 1
■ I
1 fl.p
'■ >>•

Ji
I

»arrangerte 
tarmene sine 

Rådhus. Festen ble helt
-CT- ------------- --- vvære den iherdigå festkomite/ Damc- 

gruppen underholdt med sketsjer som 
slo svært godt an og . mannlige med
lemmer leste-.'muntre • dikt og «brevs*. 

; Ved det festlige bord ble det holdt 
flere taler som ga rike løfter for året 
som kommer. Et 4-manns orkester

* sørget for den musikalske underhold-
maten og til dansen 1 

t i de små timer, for 
og slitt uttrykk.

Porser.

Fotballspillere og publikum 
kan ta seg en pause på denne 
tida av året, noe som i høy grad 
er påkrevet etter den lange og 
travle sesong som er passert. 
Noen som også kunne trenge 
en lang og god pause er de 
som har stått for administre
ringen av det hele, kretsstyret. 
men for dem sluttet nok seson
gen atskillig senere, og det går 
ikke lang tid av nyåret heller 
før de må være i full sving 
igjen. Helt fri er de vel nesten 
ikke i det hele tatt. Igår var 
styret samlet for siste gang for 
jul, og hadde innbudt pressen 
for å snakke litt om det som er 
skjedd i sesongens løp, og litt 
av det som kommer.

Av formannen, Tekstens, orien
tering framgikk at det er spilt ikke 
mindre enn ca. 300 obligatoriske kam
per i kretsen i år, pluss en gutteserle 
i Skien. Alle kamper 1 1. divisjon er 
spilt etter programmet, unntatt kam
pen Grane—Skotfoss som ble avbrutt. 
I 2. divisjon er samtlige spilt, og i

Gutteserie neste år.
Det var i år umulig å arrangere 

gutte- og småguttscrier, på grunn av 
' materialsporsmålet og baneforholdene. 
Men fra våren av blir det temmelig 
sikkert satt i gang en serie for gutte
lagene i hvert fall.

i

sen. • 
f

Det er berammet følgende i__ ( 
enkelte | struksjonskurser for. fotballkret-1undværhg no” 

sen:
Kretskurs 2.—4.
Distriktskurs for .... ,

Øvre Telemark og Vestfold 22.—

Kvalifikken ferdig før 
20. juni neste år.

Kretsen har nylig fått beskjed fra 
forbundet om at kvalifiseringskampe
ne skal være ferdigspilt innen 20. juni 
1947.

Banespørsmålet for kommende se
song har en ikke fullstendig oversikt 
over ennå, da noen klubber holder på 
å legge om banedekkene og andre har 
planer om det samme.

Av ting som formannen kom inn 
på kan ellers nevnes privat-arrange- 
menter kontra obligatoriske kam
per. Det er ikke tvil om at mange 
klubber har belastet sine spillere 
for hardt med privatkamper som 
først og fremst er beregnet på å gl 
penger i kassa. Det er noe vi må ’ 
komme bort fra, og det må i ster-' 
kere grad legges an på å benytte 
spillernes ledige dagbr til instruk
sjon. ;

Publikumsinteressen 
holder seg.

Interessen hos publikum er stadig 
meget stor. Noen nøyaktig oversikt 
over hvor mange tilskuere kampene 
har samlet har en ikke, men av kret
sens billetter er det solgt ca. 70.000, 
og når en da legger til det store an
tallet av tilskuere ved privatarrange- 
menter, rundekamper osv. tar en vel 
ikke hart i om en anslår det 
lede tall til noe bortimot 150.000. 
stort lyspunkt er den Interesse 
vist for 2. og 3. divisjonskam

Økonomien er styrket så 
’ som hos kretsen.

rors har tatt anrobasjou 
nå pjiselurneriiin

1 for jan ors.
Pors fotballgruppe har av krets

styret fått approbasjon på en pinsetur- 
nering for juniors. Osloklubben Skelds 
juniorlag skal delta i turneringen, like
dan Østlandsmesteren Ørn, Horten, fi-, 
nalisteh Odd og arrangerens eget lag. 
Det vil sikkert bli noen spennende 
oppgjør på Pors Stadion i pinsen. Så 
ofta h^ndpr det ikke i Grenland at 4 
toppjuhiOrlag møtes til en dyst.

Instruksjonskurser for

Bane- og matericllspørsmålet.
har vært vanskelig, men det har da 
gått ganske bra, og på høstkanten 
kunne en begynne å merke at en kom 
over i mer normale forhold etter hvert.

Kretsen har vært i kontakt med for- 
For å gl et lite inntrykk av det 

kretsstyret har å stelle med kan for 
eksempel nevnes at det hittil i år er 
holdt ikke mindre enn 30 styremøter, 
og dertil kommer et utall av konfe-

1 ranscr hvor særlig formannen og for
retningsføreren har vært engagert 
Dessuten er det holdt formannsmøte’ 

n og det 
og tre
ll for-

nuvHua i K/Kono: 
hylig uttalte | klubbene

Dansk fotballag
til Porsgrunn?

Etter hva vi erfarer er det kommet 
henvendelse fra Sønderborg Boldklubb 
til Porsgrunn om å få spille 2—3 fot-1 
ballkamper i Norge i juli. Danskene vil 
i tilfelle la den norske arrangør spille 
2-^-3 kamper i Danmark 1948. 1

Forhåpentlig går arrangementet i I 
orden.

Saken er oversendt Grenland 
ballkrets’ formann.

Porsgrunn er som bekjent 
skapsby med Sønderborg.

møter med dommerkomitée 
er. arrangert instruksjonsmøter 
ningskurset på Gimsøybanen. 
mindelse med det siste kan nevnes at 
Roy Sørskott i et brev

Asbjørn Halvorsen til
Grenland,.

• e
Asbjørn Halvorsen skal overvære 

fotbaltingct i'Brevik neste. lørdag. Se
nere på våren kommer han påny til 
Grenland for iVhoKlc et instruksjons- 
f oredrag.

... . - — ”7* *

Blir fotballklubbene ikke
representert på Fotballtinget?

El forlydende vil vite at det er 
planer om nyordning ,med hensyn til 
klubbenes representasjon på Fotball
forbundets ting. Nå er tilfellet det at 
de større klubber kan sende opp til .
3 representanter hver, mens nyordnin- fotballkret 
P‘en skulde bestå i at klubbrepresen- 
tasjonen faller vekk. I stedet blir det 
.-endt repersentanter fra de 
fotballkretser.

Ved fristens utløp er det innkom
met flere forslag til nye kampserier 
i Norge til Forbundet. Men på det nå
værende tidspunkt får on ikke vite hva 
disse går ut på.

Den kjente fdtbalhnann A. W. Floer 
har i ethvert fall et forslag som går 
ut på å beholde Norgesmesterskapet 
med 5 runder, semifinale og finale,. 
mens Asbjørn Halvorsen mest er

| stemt for å sløyfe rundekampene.

| Pors skal delta i Storms 45 års ju- 

I bileumsturnering i pinsen sammen 
jmed Snøgg.

av kretsens inntekter er brukt Ul å 
sette i stand eget kontor. Det har 

men var absolutt 
og det er jo forøvrig 

en engangsutgift som vil komme kret
sen til gode i årene som kommer, 
som han betegnet som et av de beste, 

j for ikke å si det beste av alle han 
Han sender en hilsen til 

alle kursdeltakerne som vi herved brin
ger videre.)

Det er et kraftig arbeidspress vi har 
hatt i år, sier Teksten, men det har 
vært moro å steile med dette likevel, 
og det er gledelig at <7t er gått så 
greit. Vi har gjort det vi har kunnet 
for å bygge opp det som krigen rev 
ned, og vi begynner å komme godt i 
vei.

Grenland kretslag 
Sverige ? å? . .

f

ØSTFOLDS KRETSLAG TIL 
GRENLAND.

Østlandets fotbullkrest har uttalt 
ønske om å få spille en jnterkretskamp 
mot Grenland på Kongsvinger. I sam
me forbindelse er glåmdølene villige 
til å ordne en turne i Sverige for 
Grenlandslaget. Kretsstyret har ennå 
ikke tatt noen bestemmelse om dette, 
forteller formannen H. Teksten.

Ellers er det avgjort at Østfold skal 
spille en kamp her i Grenland i som
mer. Videre blir det en kretslagskamp j — 
mot Vestfold i ar. øvre Buskerud 
øvre Telemark vil også gjerne 
kamper med Grenland, 
seg vanskelig ordne, da 
så sterkt belastet.

sin store tilfredshet med kurset her, 
bundet når det gjelder det spørsmå
let.
inne med kan en se situasjonen 
lysere an når for støvlenes vedkom
mende. selv om det naturligvis må 
vises den største varsomhet. For bal
ler er situasjonen like vanskelig og en 
må henstille til klubbene å ta godt I 
vare på det de har, så det kan bru
kes fra våren igjen. Asbjørn Halvor
sen kan opplyse at behovet for støv
ler i hele landet er 80—90.000 par, og 
av fotballer trenger vi 15.000 pr. år, 
regnet etter det normale før krigen. , 
Så det skulle være lett å innse van
skelighetene.

Det ser lysere ut med drakter, selv 
om det ennå vil gå en stund før en 
kan få bestilt originalfargene. Likedan 
er det bedre med strømper, men slikt 
som treningsoveralls blir det ikke gitt 
anvisning på til fotballspillere.



r«rsevteit » 1
4som formann. I

--*--.

>4 J

;

I

»

rai^J :ji«x

l

f

To instruktørkurs
I

Alf Goberg. Varamenn: Asbjørn Tol- 
— — ■

V ♦

i

>

Fjeld. i

>1

1%

t!

■i

I

I

% 

•i “
< «i

I
I 
I

) 
I

l

J ' I
«V 
lg

Fotballstart 
i Grenland 
26-—27 april. 
Legeundersøkelsen må tas 
alvorlig.
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få kretsmestertitlene. Det ble en del 
diskusjon om kampreglementet, og 
Loberg, Gimsøy anbefalte til slutt at 
Grane fikk kretsmesterskapet, men 
ikke Gimsøy og Start. Det ble så med 
stort flertall vedtatt at Grane skal ha 
ti telen, mens saken ikke kunne be
handles for de andre klubbets ved
kommende, da de ikke har spilt de 
kamper de skulle i følge kampregle
mentet.

I
<t ti

set er ennå ikke bestemt.
f’ Det er meningen at Lyns og lands- 
spn (Svarten) skal være leder for 
kretskurset i dagene 2.— 1. mai på 

I Gimsøy.

Storms pijiseturnering.
Grenland fotballkrets styre har i 

I møte i går approbert Storms treklubbs- 
turnering i pinsen. Pinseaften møtes 
Pors og Snøgg. Seierherren møter 
Storm i finalen 1.

♦

5J&

Lovforslag.
Kretsstyrets forslag om å overføre 

det i 193-1 innstiftede banefond til tre- 
nerfondet ble enstemmig vedtatt. Vi
dere foreslo kretsstyret at spillere 
som har deltatt 3 ganger på 1. repre- 
sentasjonslaget, får kretslagsmerke. 

! Bestemmelsen skal ha tilbakevirkende 
; kraft.

Gundcrsrtid, Brevik Idrettslag fram
kastet den tanke at også spillere som

h •' * *•* /

> f .

f

• l'

Øivind Holnisen 
besøker Pors.

(f

. 5

På Grenland fotballkrets ting 
lørdag opplyste Teksten at se
songen åpnes med cupkamper 
antagelig 26. og 27. april.

De klubber som nå har baner, 
må forsoke å få disse spille- 
klare så fort som mulig. Når 
det gjelder materiell for seson
gen, ser det ganske bra ut. Det 
blir en del fotballer å få, blant 
annet en del indiske, og de skal 
være av bedro kvalitet enn det 
en ofte fikk i fjor. En del støv
ler blir også å få. Når det gjel
der drakter i originalfarger er 
det ennå uvisst hvordan det blir.

Formannen nevnte også at le
geundersøkelsen nå må tas al
vorlig. Klubbene må uten opp
hold sørge for at legekortene 
blir brakt i orden. Kristen Barth 
understreket Tekstens ord, og 
opplyste at legeutvalget vil mø
te opp hvor som helst og når 
som helst og foreta kontroll, og 
de som da ikke har kortene i 
orden får ikke spille.

Det skal holdes et trenerkurs 
for Grenland 2.—4‘. mai og se
nere et distriktskurs som også 
skal omfatte Vestfold.

mann, viseformann, tre styremedlem
mer og 1. varamann skulle velges en 
for en. Forslaget ble enstemmig ved- 

! tatt.

■ lefsen, Johan Johansen og Th. Sundt 
fl Larsen.

Som revisorer ble gjenvalgt Emil 
Færøvig og Alf Sigvaldsen, og idretts-

1 Ved valgene ble Halvor Teksten 
gjenvalgt med akklamasjon. Mathias 
Nilsen kunne ikke ta imot noe valg,

F og som viseformann ble valgt Einar 
Fredriksen, som har sittet som styre
medlem i mange år. Som styremed
lemmer ble valgt Reidar Eriksen, r 

j Gjerpen, Håkon Hansen, Brevik, og I 
UThor Løberg, Gimsøy. Varamenn Kar
sten Haglund, Skotfoss, Rolf Sten, 
Langesund og William Eriksen, Odd.

|! Domnierkomite:
I Etter forslag fra Grenland dommer- 
laug ble følgende dommerkomite

I valgt: Trygve Dalgren, formann, Olaf

God dansk klubb mot Pors 
lønn ble hevet fra 1200 kroner til i 1. . .

i juni.
Helsingør L F. 
på Norgesbesøk.

Et av Danmarks beste klubblag, 
Helsingør L F. vil sist i juni må
ned komme på Norges-besøk, og 
skal spille kamper mot Kvikk, Hal
den, Lisleby, Mjøndalen og Pors.

for fotballtrenere.
SKALrHO^DÉS’ \
I GRENLANji

I tida 22—^27. aOTj^wal det holdes 
et distriktskyrs Tor amatørtrenerc i 
fotball på Gimsøy med 27 deltagere.

i Av disse er. 11 fra Grenland, 11 fra 
Vestfold og 5 .fra Øvre Telemark.

Grenlands representanter blir ut
tatt blant dc;:ld'koni var med på fjor
årets kuts utfder Roy Sørskotts ledcl- 

: sc. Hvem som skal lede distriktskur- 
Kri stoff er sen, Hans Bø, Øivind Vinje,

Grane ble kretsmester for 1915.
Grane foreslo at vinnerne av pokal- 

seriene i 1945 skulle anerkjennes som 
kretsmestre. Vinnere av pokalseriene 
var .Grane i forste divisjon, Gimsøy i 
annen og Start i tredje. Under debat
ten ble det trukket paralell med Fred- 
rikstads anerkjente norgesmesterskap 
i 1945. Beckstrøm påpekte at de urene 
B- og C-lag ikke hadde fått anledning 
til å spille mot pokalvinnerne i 2. og 
3. div., og at de sistnevnte ikke kunne

leder
2.— 1. mai

1945.
Ungdomskiassen

Hkrets* ting som ble 
,, /iklet lidt greit og på 
lanncn, Teksten ledet tinget 

unna med —-- stort sett preget 
at Asbjørn Halvorsen

> hadde sendt noen 
bare omkring

skulle få titelen 1__ 
i kretsen

Mathias

kjorte 
legg var 
En skuffelse 
me, og at _ 
sted. Større 
kalseri

,T.
Krets formannen Halvor Teksten 

(t. v.) som ble gjenvalgt, og gullmer- 
kemannen Mathias Nilsen.

kretsens revisor skal etter loven bru
kes som kontroll-revisor. Varamenn 
ble Berdon Rohde og Nils Kittilsen. t , 
Beckstrøm foreslo at forretningsføre-' j 
rens
1500 kroner. Forslaget fikk alminnelig I 
tilslutning, og Teksten lovte at krets
styret skal ta seg dette ad notam.

Etter forslag av Karsten Haglund, 
som syntes veien til Brevik var svært • 
lang, ble det vedtatt at neste krets- | 
ting skal holdes i Porsgrunn.

H. Teksten
• * . « . *

Grane ble kretsmester 
i 3. divisjon.

Grenland 
dag !

Idrettslags representant, Hå. har deltatt på lavere representasjons- 
lag fikk slikt merke, og Tveitan, Ski- 
ens Ballklubb mente at spillerne som 
hadde spilt et mindre antall kamper 
på kretslaget, skulle få diplom. I for
slaget inngikk den bestemmelse at de 
spillere som tidligere har gjort 
seg fortjent til merket skulle kunne få 
kjøpt dette, mens de som senere blir 
berettiget skal få det. Erling Nilsen, 
Grane satte fram forslag om at mer
ket skulle være gratis for alle.

Det ble en del diskusjon om utgif
tene som er forbundet med dette. Det 
ble så vedtatt å innstifte kretslags- 
merket, og Nilsens forslag ble deret
ter vedtatt mot 12 stemmer.

Gundersrud ville fremsette forslag i ] domsklassen i kommende sesong, 
overensstemmelse med sitt innlegg i 
saken, men Teksten svarte at forsla
get må sendes kretsstyret for behand
ling på neste ting.

Grane hadde foreslått at uttagnings. 
komite til by- og kretslag velges på 

* tinget. Mathias Nilsen pekte på at 
man da ville få den vanlige tautrek- 

mottok diplomene ninS ora medlemmene i U. K., og fra- 
. rådet forslaget. Det falt mot 42 stem- 

og annen reservelagsse- mer-
: imot di- Storms Ballklubbs forslag angående 

. . for krets- målavarage ved poengvinning uten
~~ Tehsten gratulerte kamp kunne ikke behandles da det 

stop*11- enc ■for deres flotte sesong og sorterer under N.F.F.s kampreglc- 
re innsats i ØstlandcmootQ-nei,n^«<. mpr><-b Laurentius Hansen anmodet 

kretsstyret om å utarbeide forslag i 
denne saken til neste forbundsting.

Borg foreslo at kretsstyrets for-

Populæ 
Formannen 

ret foreslo å
høyeste __

_ innsats for Grenlands- 
Nilsen hadde vært med i 

administrasjon siden 1930, og 
som varaformann. Represen- 

pe ga med spontant bifall sin til- 
kretsstyrets forslag, og 

sten hadde festet merket 
. reiste forsamlingen 
3 hurra. Mathias Nil- 

utmerkelsen.
s gull-

i
• ‘ v-

Lyns kjente back Øivind Holm
sen, som har deltatt på klubbens mes- 
terskapslag 1945 og 46 vil i morgen 
kåsere og vise fotballfilms på Pors 
fotballgruppes medlemsaften.

♦

V

r gullnierkemann.
onplyste så at kretssty- 

. Uldele Mathias kretsens høyeste utmerkelse, gu 
ket, for hans i-’ 
fotballen.
kretsens 
sto nå 
tanten' 
slutning til 
etter at Tek 
på Nilsens bryst, 
seg og ropte 3x3 uurra 
sen takket beveget for
— Det er fjerde gangen kretsen 
merke er utdelt.

DIplomoverrekkelser.
Teksten overrakte så under stor ap

plaus diplomer til seriemestre av 1946. 
Beckstrøm, Pors, :
på vegne av sin klubb for mesterska
pene i forste r_ _ -----
rie, dg William Eriksen tok 
plomet til Odds juniorlag 

--------- ’ -• •

Oddguttene for deres flotte sesong og sorterer 
store innsats i Østlandsmesterskapet. ment.

Dommerscrtifikater
ble overrakt til godkjente dommer- 

aspiranter. Tollnes hadde fått god
kjent to, Hans Bo og Birger Jahnsen, 
°g Gjerpen Idrettsforening, Thor Kri
stiansen.

Kragerø Idrettsforenings fot- 
ballgruppe overføres til 
Grenland.

Det utviklet seg en større debatt om • 
Kragerø Idrettsforenings søknad om å i 
bli overført til Grenland. Det ble pekt ( 
på de reiseutgifter det ville medføre i 

i for klubbene her at Grenlandsklubbene | 
på grunn av reisetiden bare kunne b 
spille lørdags- og søndagskamper i, 
Kragerø, og konsekvensene når det ’ 
gjelder søknader fra andre klubber i ( 
samme distrikt. ;

Flere representanter opplyste at sa- ■ 
ken var behandlet i deres respektive 
klubber, og stemningen var for opp
takelse på mange steder. Det ble til 
slutt vedtatt å anbefale for forbundet 
(som har den endelige avgjørelse) å 
oppta Kragerø som 3. divisjonsklubb 
og på visse økonomiske betingelser.

Ungdomsklassen kommer.
Uten diskusjon ble det vedtatt for

søksvis å innby til seriekamper i ung-

fra
tantene 
mot er 
unge

Teksten onsket de 
ter velkommen, hilste merkemannen og Telemark Idretts- 
krets’ representant, Kristen Bartn. 
Vi har en fin tid bak oss, sa forman
nen i sin åpningstale, og det gjelder 
i framtiden A styrke vår goodwill. Det 
kan best skje ved en alminnelig høy
ning av spillenivået, og vi håper en 
gang A nA til gamle hoyder igjen. Han 
erklærte så tinget for åpnet.

Brevik 1---------
kon Hansen onsket tingrepresentante- 
ne velkommen til Brevik, Og Teksten 
ga laget sine lykkonskninger og hilste 
det velkommen. Beckstrøm overbrak
te en hilsen til tinget fra den gamle 
formannen, Hardy Bjerke, og Kristen 
Barth overbrakte Telemark Idretts
krets’ hilsen.

Mathias Nilsen leste opp en meget 
fyldig protokoll fra forrige ting, og 
deretter ble årsberetningen referert. 
Under dette påpekte Thor Loberg et 
par tilfeller av stevnekollisjoner, og 
ba kretsstyret prove å unngå slikt, og 
Teksten svarte at dette var forsøkt 
unngått i den utstrekning det hadde I 
vært mulig. Etter et par små rettelser 
ble beretningen enstemmig godkjent.

Regnskapet for 1946 viste et over
skudd på 2456.30 kroner og en formue 
På 13.485.69 kroner. Det ble også en
stemmig godkjent.

gjenv<algt
- Knaete I. F. til Grenland 

kommer.
Grenland FotbaliKix-c» hol(lt å DaiCn v . okveld, ble avviklet helt greit og pk SA kort ti(1 so. d Brcvjk for

vente. Kretsformannen, Teksten ledet tinget med stor “ . n,‘?n Runne
sakene unna med beundringsverdig fart Oe renr ■ rn:Vndi^,lot» og 

korte, saklige og stort sett preget av en inn'
var det at Asbjom Ha.verL var forMnS 

forbundet heller ildie hadde sendt noen renr cl fra å 
debatter ble det bare omkrtn- > hans

ierinnerne 1915 skulle få titelen kretsmestere °m at P°" 
Idrettslags opptaking i kretsen. Et meget populært innT Orn KraSero 
utnevnelsen av Mathias Nilsen til kretsens fierdn S 1 var 

Brevik Idrettslaget som sto for arrangementet ^vI/.ncrI<enia»n.
dette pA en mate som bor huskes. Blant annet h , ,lSCt’ skiIte seg 

pA deilig lapsltausmiddag med kaffe O[r f1n Ot laffct rcPrescn- 
av G-7 timers varighet, vet ft verdsette slikt80^Jlar deltatt * 

foreningen veien for senere arrangorer! ’ Eer vis*o den

63 representan-j 
spesielt gull-1

w r
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Ungdomsklasse opprettet.

til

!>
$

A
i;

X

I

I

I

f

I

t

I

’ /
o Bau-Jacob

6-8 lan d ska mp er

H

*

1

1 II

>

•X

f

I

I

3

Birger j
Hans i

Også 
inter- 
Sam- 

villige til

I
I

I

f

A.
Tol-

U n s ar sk f otb alltr c- i 
ner til Grenland. ’

II' 
i l> I

; oin 
Telemark

; Tek- 
i tifelle spil-

«./

a

I

! 
1

I

‘•I
il1

i

I
*1

• -

■

I!
i

t

i

a,s
V. 

r mot- 
1 om 

amp i år,

I
'■ ) 

I

i

I Ulf 

‘l!j

• •

r

F
I1 •I ff J f

Vestfold. •
■ •- to

mot Vest-
Data og

Gren- 
Vest-

i 3. d i-f

il 
I *

(i
1I

i

JF li 
te

åonnneode fotba Mir Iivtel11-iuni:| 12. juni:

12. juni:
17. juni:

kon Håkonsen.

Skotfoss—S.B., John Johan- 
Borg—Odd, Trygvee Dahl-

. . . J
• >•£ . 'A

• • •;

For 2. og 3. divisjon: Walter 
Norge—Dan- Larsen, Skotfoss (formann), Olav 

Gundersen, Brevik I. L. og Mar
tin Kristiansen, Skidar. Vara
menn: Fr it j of Hult, Gimsøy og 
William Andersen, Herøya.

I 

sten foreslår at kampen 
les lørdag 28. juni.

ti 3 ø seseag

amper 
emark og 
så det er 
overkom-

' I

Må distriktskurset utsettes?
Fotballkretsens formann, H. 

Tekste n forteller på vår hen
vendelse at man nå har fått be
skjed fra Fotballforbundet om at 
ungareren Molnar skal være le
der foi’ distriktskurset i fotball 
som skal holdes på Gimsøy i da- ’ 
gene 21.—27. april. Molnar, som 
har vært trener for danske klub
ber i flere år, taler flytende 

| dansk.
Imidlertid gjør en vel rettest 

i å regne med at kurset må ut
settes da Gimsøybanen neppe blir 
brukbar allerede 21. april.

7.•■..•.•r:-

ot
fotballkrets skal i år 

T interkretskamper L v 

fold: En 1. divisjonskamp, 
banevalg blir avgjort seinere, 
lands 2. divisjonslag spiller i 
fold, mens det blir to kamper 
visjon.

Grenland mot Øvre Telemark 
i fotball

Grenlands kretsstyre skal i møte 
denne uke behandle spørsmålet 
en interkretskamp mot Øvre 
på Notodden. Krctsformannen

v Y?<\ ' w
■::

w
Mi

Tollnes—Storm, Olaf Chri-

Erling |

1

t ■
i'

i i 4*
ill |

I

Utfogningskomiteen 
for kretsh^ene.

Fotballkretsen har i styremø
te i går oppnevnt uttagningsko- 

.miteen for 1. divisjons kretslag: 
Olav Gulliksen (Kildal), Storm, 
formann, Rolf Rollefsen, Odd og 

ii Andreas Skilbred, Pors. Vara- 
I menn: Erling Nilsen, Grane, og

te?
1! 
•- - >•W
BÉ

kw
...

Norges Fotballforbunds ting 
i Trondheim lørdag hadde samlet 
298 deltagere.

Linjene for den framtidige in
struksjonsvirksomhet ble truk
ket opp. Forbundsstyret skal fort
satt ha kontrollen med dette for 
norsk fotball så livsviktige prob
lem. Det skal årlig holdes krets- 
distrikts- og landskurs for ut 
dannelse av instruktører og ama- 
tørtrenere.

Av forbundets overskudd ble 
det avsatt 10,000 kroner for 
olympia-deltagelsen neste år, 

130,000 til pensjonsordning, 30.000 
til idrettslige formål for Idretts-

11.
Oslo.

26. juni: Jubileumskamp Finn-li
1 l-XT • T T 1 • <»

Storm—Skotfoss, Nils
I Nilsen. K.S.K.—Borg, Asbj. 

lefsen.
II11. juni: Urædd—Tollnes, P. Aas Gun- 

dersrud.
S.B.—Gimsøy, 

gerød.
Pors—Sif., Finn Bjerkøen. '

Odd—Grane, Alf Goberg.
Grane—Skotfoss (uts.), Hå-

Fotballforbundets ting
- ---' 

■- ■ ' J ■ /f

— Presiden
ten Reidar Dahl gjenvalgt.

forbundet og 82,907 kroner 
banefondet.

Forbundsstyrets forslag 
nyordning 
som 
ball ting hvert 3. år, og 
høyeste myndighet i mellomtiden 
ligge hos et landsstyre bestående 
av forbundsstyre, kretsformen- 
nene, formennene i forbundets 
komiteer og kretsrepresentanter 
ble det enstemmig vedtatt å ut
sette behandlingen av til neste 
vr. 

9

Friggs forslag om betaling for 
fotballdommerne og gradere for- 
bundsdommerne i 1. og 2. klasse 
ble forkastet.

Det ble vedtatt strengere over
gangsbestemmelser for spillerne 
således at en ikke kan delta for 
mer enn en klubb i Norgesmes
terskapet hvert år.

Tinget vedtok med overvel
dende flertall å opprette ung- 
domsklasse for spillere mellom i 
18—20 år.

Presidenten Reidai' Dahl, Lyn 
og varapresidenten Harald Even
sen, Moss, ble enstemmig gjen
valgt. Øvrige styremedlemmer! 
ble O. Gunnulf Enger, Carsten 
Granli, Spartacus, og Char
les Stahl, Drammen. Vara
menn Laurits Stang, Ready. Ma-! 
rius Mariussen, Selbak og Hugo' 
Hoffstad, Brann. 1

Grenland skal ha 3 inter- 
kreiskamper.

/ •' / i»

Grenland fotballkrets skal i år 
ha i alt 3 interkretskamper for 1. 
divisjon. En skal ha Østfold hit 
til Grenland mens Grenland mø
ter Øvre Telemark på Notodden. 
Videre blir det kamp mot Vest
fold, men hvor den skal gå er ik
ke avgjort. Ellers blir det en 2. 
divisjons og to 3. divisjonskam- • 
per mot Vestfold i år. Foreløbig 
har en ikke fastsatt noen dataer 
for kampene.

til 
av administrasjonen 

gikk ut på bare å holde fot- 
la den

7 •

T. ■ ■

j Grenland kr^tsl 
til RogalaiidØ’'

Grenland fotballkrets ha: 
tatt innbydelse fra Rogaland 
å spille en interkretsk 
forteller kretsformannen H. Tek- 

•sten.
Som kjent forespurte 

iGlåmdal fotballkrets om 
kretskamp mot Grenland, 
tidig var glåmdølingene • vxi 
å ordne en turné i Sverige for 
Grenlandslaget.

Det er avtalt interkretsk 
mot Vestfold, Øvre Tel 
Østfold tidligere i år, 
vel tvilsomt om en kan 
me mer.

Grealan5
Grenland 

følgende

Olaf Hansen.

Idrettsforeningen Porshar satt i gang fotballtrening PP 
Miltenberg.

26. og 27. april
I styremøte i Grenland fotballkrets 

igår ble det bestemt at cupkampene 
for 1. divisjonslagene skal holdes på 
Urædds stadion 2G. og 27. april.

For 2. divisjons-lagene er cupkam
pene fastsatt til 4. mai. Banen bestem-, 
mes seinere.

3. divisjons cupkamper

Grenland 
fotballkrets

KVALIFISERINGSKAMPER 1947.
Styret i fotballkretsen i Grenland 

har satt opp denne terminliste for kva
lifiseringskampene i år:

1. divisjon:
6. mai: Borg—Storm, John Johansen.

Odd—Skotfoss, Th. Sundt Larsen.1 
mai: K.S.K.—Tollnes, Erling Lun
de. Pors—Gimsøy, P. Aas, Gun- 
dersrud.

8. mai: Sif.—Urædd, Jac. Baugerød. 
Grane—S.B., Trygve Dahlgren.

20. mai: Skotfoss—Borg, Nils A. Nil
sen. Storm—K.S.K., Asbj. Tollef- 
sen.

21. mai: Tollnes—Sif., Finn Bjerkøen. 
Gimsøy—Grane, Olav Hansen.

22. mai: Urædd—Pors, Alf Goberg.! 
S.B.—Odd, Håkon Håkonsen. !

28. mai: Urædd—Skotfoss,
Jansen. Gimsøy—Stcrm,
Bøe.

29. mai: S.B.—Tollnees, Tor Kristian
sen. Pors—Borg, Birger Jansen.

30. mai: Grane—K.S.K., Olaf Chri
stoffersen. Odd—Sif., Øivind Vin
je.

. juni: 
sen. 
gren.

4. juni:
stoffersen.

4. juni: ‘ Gimsøy—Urædd, 
Lunde.

5. juni: Sif.—K.S.K.,
5. juni: Grane—Pors, Th. Sundt Lar- * 

sen.
10. juni:

c-
I

Fotballforbundet har nå fast
satt terminlisten for de obligato- 

. riske kamper i kommende se- 
song. Av denne framgår det at 

'Norge skal ha 5, muligens 7 A- 
; landskamper og 2 B-landskamper. 
• Norgesmesterskapet begynner 
I allerede 15. mai med 1. kvalifise- 
i rende runde, mens de nye serie-J 
kamper tar til 3. august. .

Listen ser således ut:
j Norgesmesterskapet:
| 15. mai: 1. kvalifiserende run- 
| de.
I 1. juni: 2. kvalifiserende run- 
I de.
I 15. juni: 1. ordinære runde.
I 22. juni: 2. runde.

17. august: 3. runde.
31. august: 4. runde.

| 14. september: 5. runde.
28. september: Semifinalene.
19. oktober:

I skapsfinalen.

Seriekamper
spilles således: 3/8, 10/8, 24/8, 
7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 
12/10.

I tillegg til disfce seriekamper 
kommer fem gjenstående runder 
i kvalifiséringsserien på vårpar-

I

— De nye seriekamper 
begynner 3. august

ten for Grenlandslagene i de for
skjellige divisjoner.

Landskampene: 
juni: Finnland—Norge i

land—Norge.i Helsingfors/
28. juni: Finalen i turnerin

gen mellom vinnerne av Stock- 
holmskampen Sverige—Danmark 
(26/8) og Helsingfors-kampen TT -o
7. september Finnland—Norge i Sverre Hanssen, Borg . 
Helsingfors.

21. september:
mark i Oslo.

Samme dag er det dansk-norsk 
B-landskamp i Danmark.

5. oktober: Sverige—Norge i 
Stockholm og B-landskamp i Nor
ge.

I tillegg til disse landskamper Cljpkafflper 1 PorSgrUDfi
• blir det muligens kamp mot Is- r 

Norgesmester- land 1 Reykiavik i -juli måned, 
g | likesom forbundet underhandler

med Luxembourg om revansje- 
kamp i Norge.

Engelsk lag til Norge.
I tiden 18.—31. mai vil det bli 

spilt propagandakamper i Oslo, 
Bergen og Stavanger mot et en-,

I *1 114 . erl 3. divisjons cupkamper er fastsatt:
lenna ikke bestemt. til 27. april. Kretsstyret vil tilskrive'

‘klubbene for å få rede på om det er 
noen av disse lag som vil påta seg'

£:I
u
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Reidar Dahl.
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fotballsesongen o

LISLEBY TIL PORSGRUNN MAI1.

UtBesøk av
i

driver energisk I den, og ellers har vi Borg og Sundjor- 
’• 11. 1 • ------- O vr , , _

t

1

Pors

I

I

••
I

det A

*

tI

I
I

i

?
! 
I

for årets 
. J er en

1.
2.
3.
4.

det hjemme og Urædd og Grane på 
utebane. Pors har således muligheter 
for å gå til topps i serien.

— Hvorledes er det med spilleuvrag
get?

— Vi har hele fjorårets garde med 
er riktignok i 

mon han 
kommer hjem til høsten. Alf Mikkel-

rv

så r 
Forøvri 
men de få 
ingen.

Vi har 
deriblant 
kampen

Thorvald
Rolf Sven- 

Einar Ander- 
Einar Gunder- 
, Ar ne War-

t

I
’• i

I 
t »
I

OLi '

opa

I
I f 

4 .

o

I

oldboys

sommeren.

6 ungdomslag deltar.} 
g holdes 
(18—20- 
Urædd,

og så 
forsøke

dansk fotballag

2. r’
bli foretatt. Disse kamper 
rammet til 4. mai.

Helsingør Boldklubb. Danskene skal 
spille 4 kamper i Norge i alt, men Pors 
har intet med de øyrige kamper å 
gjøre. Da vi ifjor kom til 3. runde i

V. ’ >

I år skal det for første gan 
egen serie for ungdomslag 
åringer) i Grenland. Pors, 
Grane., Odd, Skiens Ballklubb og Storm 
deltar.

Det er forøvrig flere av kretsens 
lag som vil forsøke seg med privat- 
arrangement i denne klasse i år. i

Fotballcupen trukket.
1. divisjonskampen holdes 

Pors stadion.
Trekningen for 1. divisjons

lagenes Grenlandscup ble fore
tatt i Porsgrunn kringkaster i 
går.

Resultatet ble at følgende |

Fotballsesongen 1 
i Grenland.

Etter hva kretsformannen H. Tek
sten opplyser til oss vil fotballseson
gen i Grenland bli åpnet med 1. divl- 
sjonscupen på Urædds stadion 26. og 
27. april. I alt er det 9 lag som deltar. 
Det er de såkalte gamle A-klubber og 
de tidligere AIF-lag KSK og Tollnes 
Ballklubb. De øvrige deltagere i den 
pågående kvalifiseringsserie i 1. di
visjon Gimsøy, Skotfoss og Sandjor
det får heller ikke i år adgang til å 
være med i 1. divisjonscupen. Kamp
ene vil bli trukket i løpet av uken. 
Det ei’ avgjort at det blir spilt 4 inn
ledende kamper lørdag. Til søndagens 
kamper gjenstår så de fire seierherrer 
4- det lag som får walk over.

egentlig så 
av karnpe- 

og fremst som 
' spillemateriellet. En- 
je lagt opp, unge ryk- 

inn på forstelagene, og en del 
vært fra forrige sesong. Cupens sportslige verdi 

kan diskuteres, men sin spesielle 
sjarm har den, og den vil ganske sik
kert i år som tidligere samle «fullt 
hus».

Porsbanen hvor r_x. 
er ennå ikke helt tørr, 
vi nå har fått vil ; " '

For første gang spiller et av kret
sens lag med r 
er Borg som møter 
nye drakter:

Lagoppstillingene 
. BORG:
Olsen, 
kesen, 

i sen, 
sen,

speii i tehm

I den nyopprettede ungdomsklassc
• det bare 6 deltagere. Juniorklassen 

•teller 16 lag — mens det er hele 17 
kjent blir det ingen 
år.

for

I pentlig å delta i de kvalifiserende run
der i år, som ■?

' mai. I den pågående kvalifiserings
serie for 1. divisjon, har vi som kjent 
allerede sikret oss plass i den nye se
rie, ; ’
hittil som nr. 2 i serien — 3 poeng et
ter Grane, og har fem kamper igjen, hvis'en får godt

• Bcckstrøm til slutt.Det er mot Gimsøy 7. mai på Vestsi-

gar mn for 
juniorne.

Pors juniorer går inn for sesongen 
med 100 pst. Vi begynte treningen | 
nokså tidlig, først med innendørs og 
så med langrenn og turer ute. Nå 
har vi begynt med den fulle trenin-- 
gen på den gamle banen vår. Vi har- 
nå holdt til der en 14 dagers tid, og 
tilslutningen er meget stor. Det teller 
mellom 25—30 juniorer plus gutte- og 
smågutter, så rekrutteringen er bra. 
Vi har måttet fordele treningen slik 
at gutter og smågutter trener sam- 

' men, og juniors for seg. Det forslo mål 
ivi har satt oss er den store juniortur- 
neringen vår hvor landets beste ju
niorer møtes. Trener for juniors er

_ :ein Olav Skii- 
i de rette hender.

arrangere en 

guttene, hvor er ennå' 
vi har fått fore-i

| kamper skal spilles lørdag 26. 
‘april:

Grane — Storm
Skiens Ballklubb — Odd 
Borg — Tollnes Ballklubb. 
K. S. K. — Pors

Urædd walk over.
Søndag 27. april møtes:

5. Urædd mot seierherren i 
kamp nr. 1.

6. Vinnerne i kamp nr. 2 og 3.
7. Vinnerne i kamp nr. 5. og 6. 
Finale.

Kampene ble av kretsstyret 
henlagt til Pors stadion da Urædd 
fant ikke å kunne ta stadions 
gressmatte i bruk så tidlig i se
songen.

hannesen, Per Jacobsen, Birger Erik
sen, Dagfinn Nilsen, Frank Åsheim.

STORM: Tore Simonsen, Nils Ol
sen, Erling Lunde, Yngvar Olsen, Rolf 
Svendsen, Potter Svennungsen, Karl 
Evensen, Johs. Pettersen, Finn Even
sen, Rolf Nilsen, Rolf Lunde.

SKIENS BALLKLUBB: Birger Hol- | 
mene, Harry Balchen, Erling Flatha, i 
Leif Halvorsen, Harald Karlsen, Wil-1 
heim Olsen, Arne Fredriksen, Ivar En- 
dresen, Birger Johnsen, Per Ander- I sen, Einar Rasmussen. I

I URÆDD: Helge Halvorsen, Kåre | 
I Sørli, Rolv Iversen, Henrik Lykka, I 
I William Nilsen, Fred Lundberg, Tor-1 
i mod Ellcfscn, Even Hansen, Finn Ar-1 
vesen, Rolf Hansen, Per Odberg.

TOLLNES: Jens Vcholt, Roald Karl
sen, Per Skilbred, Arne Svendsen, Hå-| 
kon Wold, Olaf Ingebretsen, Harald 
Skilbred, Anker Bråten, kvar Knutsen,1 
Ingolf Bråten, Per Abrahamsen.I PORS: Bjørn Reinholt, Ragnar 

I Svendsen, Olaf Skilbred, Trygve Kri
stiansen, Arne Kas Andresen, Ivar 
Wåge, Thorbjørn Svendsen, Thor 
Svennungsen, Sverre Halvorsen, Er- i 
ling Olsen, Karl Skifjeld. !

KSK og Grane har ikke satt opp la-' gene.

har innbudt alle de 
J oldboys-lag JtH 

på Borgestad lørdag 
2 X 15 min.

— Nei, 
halltrener i denne

— Skal det gjøres 
Norgesmesterskapet, slipper vi forhå-J teppet på stadion?

— Vi vil sette banen i best muli 
begynner allerede 15.1 stand, men kommer ikke til å ta den !

opp så lenge Pors ikke har fått ord
net med treningsbane. Foreløbig ser 
det ikke særlig bra ut for fotballfol- 

som begynner til høsten. Vi stårlket, men jeg tror nok at Pors stadion
■ | i løp.ét 2—3 ukers tid blir brukbar, | 

vær framover, sier |
I 
(

I Pors fotballgruppe < 
forhåndstrening for å møte best mulig

I rustet til den forestående sesong, som 
| blir usedvanlig livlig. Formannen i 
fotballgruppen Kåre Beckstrøm, for
teller at en allerede 4. mai får besøk 
av det gode Østfold-lag Lisleby. — I 
pinsen deltar vi i Storms pokalserie I påny. Thor Berntsen 
hvor Pors møter Snøgg pinseaften, | militærtjeneste i Tysklan 1 

I mens seierherren spiller mot Storm i c ’

finalen dagen etter. Samtidig holder I sen som ble sknrU< „■> - 'var junioravdeling en turing hjem- 1;om.ner X i tig “ 
me med flere av landets fremste ju- fått noen nve folk P c° 'ai' ” 
niorlag, Odd, Ørn og Skeid, som de Rolf Skilbred frn ’ St°en °ft

øvrige deltagere. Sist i juni eller først 1,ar den tidligere PoraWTI jult far Vt besøk av det danske lag | kelsen, kommet tilbake fra K.&K " 
■— Skal Pors ha trener i år ? I

vi skal ikke ha noen fot-1 
sesong. [

noe med gress-1

cupen skal spilles, 
men det været 

sikkert gjore godt.

nummer på ryggen. Det 
— ’ ■ opp i flunkende

er følgende:
Leif Bjørntvedt,

Øistein Andersen,
Isak Andersen, 

Håkon Johnsen, ~ 
Trygve Warholm, 

holm, Konrad Hansen.
ODD: Ewald Kihle, Bjørn Eriksen, . 

Harald Andresen, Erik Gisholt, Rolf ’ 
Tellefsen, Kjell Johannesen, Odd Jo-

1 ' t

også fått endel nye gutter
Rolf Grohs fra Tollnes. Sål . 

om plassene blir knivskarp.’ I

.... IK. I
• . *

Cupkamper for 
lag.

E»rgs Ballkubb 1 
tidligere A-klubbefs 
en cupturnering "" 

j <• juni. Kampene spilles i

a

— — - • W X 

den kjente kretslagskapt 
bred, å guttene er i

Vi kommer også til å

turnering for SUui,ene, nvor er ennå' 
ikke bestemt. Men ™ v'— ''.K 
spørsel om kamp i Stavanger. Så hvis 
guttene fortsetter som de er begynt 
så er det ikke umulig det blir dit. 
Forøvrig så har vi endel andre planer 
men de får bero til over pinseturner-

Foran fotball:';
I ■

Ingen større forandringer på lagene.
Borg spiller med nummer på ryggen.

Lørdag klokken fem er altså det 
store øyeblik for fotballtilhengerne i 
Grenland, — da går fløyten f 
forste offisielle kamp. Dermed 
ny travel sesong innledet.

Åpningscupen har ikke 
stor interesse hva utfallet 
ne angår, men først 
en mønstring av 
kelte har kanskj 
kor f" ’ —o-
overganger har det også 

------------

• - . r

Cupkampene 
trekkes i cla6.

IFotballkretsens styre foretar 
i dag kl. 23 trekningen fpr 1. di
visjons cupkamper i Porsgrunns’, 
kringkaster. Turneringen holdes 
som bekjent i Porsgrunn 26. og 
27. april. i

Samtidig vil trekningen for 
divisjonslagenes cupkamper

• er be-|
* 
t

M

Olaf Kristoffersen, Pors, skal imor- * 
gen være dommer i kampen mellom 
Fredrikstad og Fram i Larvik.

■ r '■ ■ "
de forskjellige 
i løpet av de

- -■■■ «I —

Distriktskurset 
fotball.

Distriktskurset for utdannelse av 
amatørinstruktører for fotballagene i 
Grenland, Øvre Telemark og Vestfold 
tok til igår formiddag etter at kret
sens viseformann ing. Einar Fred
riksen hadde ønsket deltagerne vel
kommen. Kurset hadde samlet 22 del
tagere, hvorav 10 fra Grenland, 2 
fra Øvre Telemark og 10 fra Vest
fold.

Kursets leder, den 55-årige unga
rer Fritz Molnar, som taler flytende 
dansk, lot til å ha et godt tak på 
deltagerne allerede fra starten av. 
Molnar drev på med praktisk opplæ
ring i 4 timer igår. Treneren ‘opplys
te at han vilde legge hovedekten på 
at deltagerne ble satt i best mulig 
stand til å kunne virke som instruktø
rer. Han demonstrerte mange teknis
ke finesser for sine 22 elever 
fikk elevene anledning til å 
seg som ledere selv etterpå.

Kurset holdes som bekjent på Klos- 
terskogen travbane. Det blir avsluttet 
førstkomende søndag. /

?''l / I
■

KreEsseriene i Srenkii
Ved fristens utløp var det anmeldt 

9 lag til 1. reservelagsserie. Det er 
de samme lag som deltar i 1. divisjons 
kvalifiseringsserie med unntagelse av 
Gimsøy, Skotfoss og Sundjordet.

I 2. reservelagserie er det 13 lag 
med. Her deltar ikke Gjerpen, K.S.K, 
og Tollnes.

•7 I

,cr
. ! ""

• guttelag. Som 
i småguttserio i 

Terminlisten 
klasser vil foreligge 
nærmeste dager.
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Kampene spiltes i 2 omganger
a 15 minutter.

at

var
ny bekreftelse på

I

F

•5

!

Olaf Kristoffer-!i

I

re 
og

T 
<4

I 
f
*

«I

I

I
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B. K. på poeng. 
Odd var avgjort best i denne

Vlw •

■ fors vaietI

i denne kamp.
Dommer var 

|! sen, Pors.

I

Fotballsesongen i 1 
fikk sin offisielle åpning med den

og den sure vestavind med
i går gjorde det ikke videre be
hagelig å oppholde seg på fot
ballbanen i 2!/2 time hver dag.

Storm — Grane 1—0.
Disse to Skiens-lag var

A _ ---------- ------ ---- O’ WA XX* jUVlll

med reserven Arild Hefte ___
burvokter, vant 1—0. Det var yt
re venstre Rolf Lunde, som scor- 
ret det første mål i ‘denne se
song. Arnt Nilsen i Graneburet 
hadde ingen sjangser for å av-

T. Dahlgren, Urædd, var dom
mer.

Borg — Tollnes 5—0.
*Neste kamp mellom Borg ogj.

Tollnes ble dominert helt av i ,, q
Borg, som scoret 4 ganger i løpet i skudd mot Odds ene 
av 10 min. i første omgang.* ’ ” , '
Einar Gundersen (Jeisen) head- | poenggivendc sKuctct og 
det det første målet flott inn. Yt
re høyre Håkon Johnsen noterte 
seg for nr. 2 med et 25 meters 
langskudd som Veholdt i Toll- 
nes-buret burde avverget. Ytre 
venstre Konrad Hansen og indre 
venstre Ame Warholm øket så til 
4—0. J

Tollnes-laget kom seg noe et
ter pausen. Ingolf Braathen had-f 
de bl. a. et godt skudd like uten
om målstolpen. Trygve Warholm 
og Einar Gundersen scoret kam-i 
pens 5. mål i fellesskap. Tollnes-1

mål på Tollnes!
mer nok langt sterkere igjen se- 

” _t merkelige er at cup- 
mestrene ikke maktet å score et 
eneste mål i sine 3 kamper, mens 
det ble scoret i alle de øvrige 5 

på kamper.
Pors som savnet Leif Lindstad 

og Alf Mikkelsen eksperimenter
te med sitt lag dennegang .Laget Den kraftige nordvesten lørdag spilte seg allikevel fram til fina-

/i— ■» ’ regn i men innsatsen mot K. S. K.|_,_„rt_ r ~ -i + * l
’ og tildels Odd var forholdsvis be-' et"!

skjeden. Derimot vant laget en ” g
klar seir over Storm i semifina- *k.e ® ?core tross
len. Forsvarsspillerne hevdet seg 
stort sett bra med Olav Skilbred 
i spissen, mens angrepsspillet vir-

øvrige lag angår så 
" j nærmere om

tale all den stund det var lage
nes først eopptreden på banen i 
år. Det blir god anledning å 
komme tilbake til dette i den 
travle sesongen som forestår for 
klubbene.

En fikk en ny bekreftelse på 
at cupkampenes sportslige verdi 
ikke er noe å rope hurra for. 
Stort sett kan det dog sies at 
kampene var noe bedre i går enn 
lørdag.

Kretsen tjente imidlertid en 
pen slant pa grunn av det gode I 
publikumsbesøket.

De enkelte kamper forløo 
slik: r

Dommer var Øivind Vinje,

i kampen på 
som en av 

iterhvert atskillige poeng, "men Urædds spillere var så uheldig å 
- 6 1 sette i eget nett. Urædd fikk et-

gode tilbud. Hefte hadde en flott terhvert endel.P°en^ men det 
D , ........— wiav oKnorec. harde skudd.Banen var som rimelig kan i spissen, mens angrepsspillet vir- n J?hn Johansen> Odd, var dom- 

°S ket alt for tamt. ie1’
Borg dominerte stort mot det Odd slo Skiens 

svake Tollnes-lag og scoret hele ___
seg cuppokalen for 5 ganger. Det er sikkert rekord ' , - ----------
ho eloH- qw,™ o.n i disse cupkarnpene Laget lot til kampen og sikret seg seiren med 

å være i bra slag, men det fant P mot 2 poeng’ 
øyensynlig ikke den rette melodi ;

1 „ • r+- • mot Oclcl 1 går’ B°rg-spillernetig Odd-lag 1 aktivitet. En gjør hadde nummer på ryggen, men 
regne med at tallfargen passet ikke på dé røde' 

poeng, vil genserne. 
Hva de 

å. skal en avstå fra 
1

være temmelig tung, bløt 
ujevn å spille på.

Kampene fikk det utfall 
Odd sikret : _ H
1947 etter å ha slåtf Skiens Ball
klubb, Borg og Pors på poeng.

Det er ingen tvil om at en i 
år vil få se et langt mereslagkraf-
I

derfor rettest i å : 
laget som nå har 19 poeng, vil 
sikre seg de tilstrekkelige poeng 
i de gjenstående 5 kamper til 
bli en av kretsens 7 lag i den nye 
hovedserien. Denne serien tar til 
på høstparten. De nye Odd-spil- 
lere venstre back Harald Andre
sen, senterback Rolf Tellefsen og 
indre venstre Dagfinn (Daffa) 
Nilsen betyr et stort og solid plus 
for laget. Ellers finner en flere 
unge og lovende folk på laget 
Forsvaret virket solid. Bjørn 
Eriksen hevdet seg godt på høy 
backplassen. Kjell Johansen 
Erik Gisholt spilte begge ener
gisk på vinghalfplassene. I angre
pet var venstresiden Dagfinn 
Nilsen og Frank Aasheim best 
Ytre høyre Odd Johansen kom-

tø

Slo Pors i finalen på poeng
Borg scoret 5

Grenland! nere. Det

tradisjonelle Grenlandscup for de 
9 tidligere A-klubber. Lørdag var 
det 2500 betalende tilskuere ; ° 
Pors stadion og i går 3000. Det 
må en jo si er svært pent når en 
tar i betraktning værforholdene.

.•pilte altfor åpent i

Dommer 
sen, Pors.

Pors — K. S. K. I 
Lørdagens siste kamp var mel-' 

lom Pors og K. S. K. Pors seir var1 
aldri truet. Laget scoret endel, 
poeng. Et langt høyt framlegg fra> 

j| halfen Trygve Kristiansen traff 
i tverliggeren hvoretter Erling 01- 
| sen headdet returballen i K. S. K. 

første! nettet.
par ut lørdag. Storm ,som møtte;

som BorS-
Storm—Urædd 1—0.

I den første kamp i går vant 
Storm 1—0 over Urædd. Målet 
kom tidlig i kampen på et 

! innlegg fra høyresiden
men 
flere

hjalp lite all den stund Storm 
hadde ledelsen 1—0.

Storms ytre venstre Rolf Lun
de ble utvist for usportslig opp
treden i slutten av kampen. Hgn 
hadde fått en advarsel tidligere 
i kampen. Storm fikk dog adgang 
til å sette inn en stedfortreder i 
kampen mot Pors.

Sundt Larsen, Skiens B. K. 
var dQmmer.

Odd slo Borg på poeng.
Borg tok ledelsen med 3 mot

i 2 poeng ved en corner og ^et.

nere hadde imidlertid Odd 2 nye
; dermed 

var Odd den ene finalist med po- 
engseier 7—3.

Nils A. Nilsen, Grane, 
dommer.

Pors — Storm 1—0.
Pors var klart best i denne an- 

nen semifinale mot Storm. Laget 
sikret seg 4—0 i poeng og øket 
senere forspranget til 8—2. I 
slutten av kampen løp Erling Ol
sen gjennom Storm-forsvaret og 
scoret sikkert.

Dommer var Håkonsen, Ski- 
dar. ;
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Utklasset Pors med 6-0.
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at Erling Olsen skjøt
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Morten Pettersen spiller 
atter for sin gamle klubb.

, min. går y. v. alene 
igjennom og skyter. Returballen går 

j til cfw. som netter kontant. Kampen 
'i ebber ut med 6—0 til Lisleby.

Pors har ingen grunn til å henge 
med hodet etter nederlaget. Lisleby 
viste et overbevisende spill som hvil
ket som helst av Grenlandslagene for 
øyeblikket hadde hatt vansker for å 
klare bedre. Til gjengjeld burde kam
pen gi spillerne rike impulser som en 
får håpe vil vise seg i senere kamper.

Dommeren Dahlgren skjottet sitt 
verv på en utmerket måte, og stoppet 
i fødselen alle tilløp til hardt spill.

—Id.1

I 
i

I

1. kvalifiserende runde
går 15. mal

I • 
•I 
(i 
I

FOTBALLTRENERKURSET 
på Gimsøy avsluttet.

Det tre dagers fotballtrenerkurs. 
som har vært holdt på Gimsøy ble 
avsluttet i går. Kurset har vært le
det av Kristian Henriksen, og et 
stort program ble gjennomgått. Ca. 
25 spillere deltok.

Ved en enkel avslutningsseremoni 
i går formiddag ble Kristian Hen
riksen overrakt en gave av kursdel
tagerne som takk for hans ypper
lige ledelse. Krctsformannen Halvor 
Teksten var også til stede og takket 
instruktøren.

Vi skal senere komme tilbake til 
kurset.

Det er 4. gang Odd er cup-j 
mester. Av de øvrige 6 cuper, 
som er avviklet ,har Urædd vun
net 4 ganger, Pors og Borg en 
gang hver.

•1’

Lisleby sh jæs 
6—0.

Fotballen ruller.
Etter at cupkampene nå er vel 

avviklet begynner fotballen å 
rulle for alvor her i distriktet, 
førstkommende søndag skal det 
således spilles en rekke privatar- 
rangements.

Pors får besøk av Lisleby, 
Østfold-laget Torp spiller mot 
Borg på Borgestad.

Vålerengen spiller mot Grane 
i Skien og Tønsberggameratene 
mot K.S.K. på Klosterskogen.

Ai

ikke
Et p“ Y SJort ka

1,1 det r 
et utmerkrt

t finalen P* Poeng> 
gikk så mellom 
g ‘-i hadde 
stillingen i det 
var flyttet ut 

Thorbjørn 
Pors 

for en 
flere 

hadde 
Reinholt

spillet i 1. omgang, og særlig viste 
løperrekken mange bra ting, men 
skyte kan de ikke ennå. Lisleby had
de Ikke mer enn. 6 farlige angrep i 
denne omgang og nettet på 4 av disse.i 
Dette viste klasseforskjellen. Vi no- i 

. terer at Lislébys cfw. hadde et godt 
pasninger. Spesielt 1 2. omgang viste | skudd i det 5. min. som Reinholdt
...... . - , - i ----  — corner. Etter 25 min. spillskiftmnger i angrepsrekken, godt —■

Dårlig med fotball- 
støvler.4?/.

Etter hva kretsformannen, H. 
Teksten opplyser er det et stør
re udekket behov for fotballstøv- 
ler i år. Det er derfor ikke så en
kelt for Grenlandslagene å skaffe I 
seg tilstrekkelig med støvler til 
sine mange lag.

♦

I 2. omgang.
tar Lisleby for det meste over spillet 

• ganger 
individuell kritikk av spillerne vil vi' 
vente med, men vi vil allikevel nevne 
at lagets støttepillere fra i fjor viste 
meget gode takter.

Litt om spillet.
Pors har ct forholdsvis bra grep på

Lisleby til Porsgrunn.
Et av Østfolds fremste fotball- 

lag, Lisleby, spiller søndag mot 
Pors i Porsgrunn. De tidligere 
Lisleby-spillere Torkild Andersen 
og Morten Pettersen spiller na

a
I

Ariv> B. Reinholt, Pjors, er aspirant), 
til kretsdommergraderi i fotball i til-; 
legg til de 7 vi tidligere har hatt for- ‘ 
tegnelse over. Alle 8 bestod den teo
retiske prøven. ’ - l

0 d nikk så mellom
Sluttkampen g «

Odd og Pors- S‘stne- - 
endret litt pa °PP 
Sverre Halvorsen 
som ytre nter]øper.

^Odd hadde senere
— — av disse

målmann Bjørn

Harald Andresen 
sitt kraftige 
Svennungsen 

merket. Den slags 
en fotballbane er

Privatkampen mellom Lisleby og 
Pors på Vestsiden søndag ble overvært 
av ca. 1000 tilskuere.

Pors måtte døyve et durabelt ne
derlag, men til gjengjeld fikk cn^se 
et Østfold-lag i god trim med et lag
spill fullt av gode detaljer og fikse 

laget sin klasse, og med de hurtige I finter til 
skiftninger i angrepsrekken, godt un- går Lisleby pent oppi Ragnar Svend- 
derstøttet av halfene, utmanøvrerte de sen får tak i ballen o" sender et løst 
helt Pors-forsvaret. skudd fra kort hold °mot Reinholdt.

Det er vanskelig å framheve noen Torkil Anderson er kjapp som lynet, 
spesielt på Lislébys lag. Det måtte i «fisker» ballen, utmanøvrerer Rein- 
tilfelle være Torkild Andersen som på holdt og netter. Samme mann har I 
en dyktig måte ledet angrepsrekken, straks etter godt skudd som Reinholdt1 
men ellers var det laget som helhet redder. Eare noen minutter senere i 
som gjorde seg gjeldende. klarer Torkil Andersen å lage de nød-

Spillerne fylte sine oppgaver på de vendige åpninger 1 Porsforsvaret, 
forskjellige plasser på.cn utmerket smetter igjennom og scorer nr. 2. 
måte og demonstrerte at fotball er I det 35. minutt går Lislébys y. h.
lagspill. En merket seg ellers at spil- pent opp på vingen og sender en flott 
lerne var uhyre hurtige i starten og ball til cfw. som header i maskene, 
vant de aller fleste dueller. Torkil Andersen avslutter med nr. 4

Pors lag var meget ujevnt og på i det 42. min. Straks før fløyta går 
enkelte plasser klikket det helt. Kon- skyter Lindstad knallhardt, men kee- 
takten mellom forsvar og angrep | per redder.
manglet, så Lisleby-karene fikk svært 
fritt spillerom. En forsøkte med for

skjellige spillere i kampen, men la-1 tar Lisleby for det meste over spillet, 
gen viste særlig lovende ting. Noen | Det virker enkelte ganger som den '•

rene oppvisningen. Thor Svenningsen' 
noterer seg for godt skudd i det 12. 
min. Lindstad er helt igjennom 1 det 
20. min., men keeper rykker ut og 
klarer opp.

Torkil Andersen øker til 5—0 i det

pors

‘allcfan at Uw
salige U'K-

rlmentet
Skilbred

senter headder inn et flott mål, på et 
’ overlegg fra Torkild Andersen. Lisle
by har nå overtatt spillet og etter 42 
min. er Torkild Andersen igjen fram- 

I på og 4—o er et faktum. Lindstad had
de senere et prima skudd, som keeper 
reddet flott. I

Pors endret litt på lagsoppstillin-1 
gen til 2. omgang. Ivar Wåge var< 
gått ut. E. Olsen tok hans plass og 
Thorbjørn Svendsen spiller ytre hoy-1 
re. Seinere gikk også Arne Hansen, 
ut og Mathias Thorstcnsen kom innn 
som venstre half og E. Olsen ble flyt- ’ 

I tet opp til i. v. Lisleby lå vel litt over 
i denne omgang og, men kom ikke så 

I lett igjennom Pors’ forsvar og det ble 
I med 2 scoringer til. Den første vec 
I | Torkild Andersen etter 35 min.

Den andre ved senter etter 37 min. 
Pors hadde også i denne omgang gode 
sjangser til scoringer uten at det lyk
kes. Lislébys seier 6—0 må sies a- 
vaero for stor. 4—2 hadde passet be- | 

I dre. Noen kritikk av de enkelte spil-1 
llere vil vi ikke gi så tidlig i seson-] 
I gen, men bare konstatere at Pors ikke 1 
Ivar heldig med lagoppstillingen. Det 
I hadde altfor mange vake punkter. | 
| Lisleby derimot var et meget jevnt 
Ilag og de var også kjappere i starten 
på ballen enn Pors-spillerne.

12—1500 tilskuere. Tr. Dahlgren, 
Urædd var cn god dommer.

H. A. H.

I
) 130. min, med kanon fra 20 meters 

hold. I det 35.
• ____________ ____________ «K M —1

Norges Fotballforbund har 
satt opp første ninde i Norges
mesterskapet for 1947 som spil
les 15. mai. For Telemarks- 
klubbenes vedkommende ser 
kamplisten slik ut:

Fram—Skidar, Larvik. 
Odd—Stagg, Odds stadion. 
Tollnes—Gimsøy, Tollnes. 
Skiens B.K.—Flint, Skien. 
Urædd—Langesund, Urædd. 
Rjukan—Brevik, Rjukan. 
'Ulefoss—Klosterskogen, USF 
Skotfoss—Sandjordet, Skotfoss
Arendal BK—Kragerø, Arendal
Blant de klubber som har 

walk over i første kvalifise
rende runde er: Borg, Grane, 
Pors, Storm og Snøgg.

Pors--K.S.K. 1—0.
Pors sikret seg retten til å gå videre 

ved scoring i kampens første minutter 
i Trygve Kristiansen sender langskudd 

1 underkant av tverrllggeren, og Er
ling Olsen (friskere enn noen sinne 

t før!) header returballen i nettet. Pors
1— K.S.K. 0.

L -

Pors—Storm 1—0.
En underholdende kamp med Storm 

et strå kvassere enn motstanderen. 
Imidlertid sikrer Pors seg finaleretlen 
i 2. omgangs siste minutter da Erling 
Olsen er frampå igjen og setter ballen 
i nettet. Pors 1—Storm 0.

Dommer: Håkoj^ Håkonscn, Skidai 

F.INALEH R •
Odd—Pors 9—1 i poeng, 

det en idMif?UbilikUms ^Punkt ble 

^terntden og dermed de^’’ 

^Dommer er P. As Gunderarud, Bre-

2- Upoeng Vodd^n " stlUinSe’'- 
kommer de§ hardere' no- n omg2:?-’

7 poene SCOrer yttcr’har f! . fløyta går for tid. 
t de siste minutt-! * ypperli^e sjanser 
når noe l ne’ u?en at de °PP- 

|Ste somPkang’reddpC°png er det ene’ 
• uteblir imidkriid ^rs< Scoringen 
ster 1947. ° fc d’ s Odd er cupme- 

overrakt trofeet^o hyldest blir °<M 
Ansats, og Qdrt lonnen for 
Odd-humurtø med kraf- 

a for finalisten Pors.

Svendsen var s 
tok ledelsen : 
corner, 
skudd. Et par F- 

endel bryderi med.
Odd-backen^ 

fikk advarsel fo i 
favntak av Thoi

I ved 30 meteis 
I opptreden på 
IlteMPotrsluUen av 
Porserne med en energisk avslut 
njng To skudd gikk utenom og 
. det siste min. var det en kraftig 
mølje foran Odd-buret med flere 
skudd. Situasjonen ble imidlertid 
utløst med at Erling Olsen skjøt 

r^DaæPeder Aas Gundersruds 
Høyte, lød for ..sluttsignal hadde 
Odd sikret seg cupen med poeng-

■ se ir 9—1. ■
Til slutt foretok kretsforman

nen H. Teksten utdelingen av 
I cuppokalen til Odds kaptein, 
Bjørn Eriksen.

■

t

. i .

Til å være så tidlig i sesongen må 
det vel sies at kampen ble ganske god 
Det var mange pene kombinasjoner 
og Lisleby hadde også avslutningene | 
i orden, mens Pors, trass i mange 6°“pl 

. : de tilbud, ikke klarte a score.
1 : Det var Pors, som åpnet best og- I 
| de lå godt over i spill de første 20, 
’ . l min. og burde etter spill og sjanser

i ledet med ct par mål. Det ble imid
lertid Lisleby som tar ledelsen etter 
22 min. spill ved i. v. som oppfanget 
et tilbakespill og har ingen vanskelig
heter med å score. Bare 2 min. seinere 
var det en stygg åpning i Pors’ for
svar, som Torkild Andersen utnytter 
og Lisleby leder 2—0. Lindstad hadde 
en stor sjangse, men skuddet gikk 
rett på keeper. 35 min. og Lislébys

Lisiøby mot Pors.
Ett av Østfolds mest kjente 

fotballag, Lisleby, spiller irrior- 
gen en privatkamp mot Pors på 
Vestsiden. Østfoldlaget, som all
tid er en sterk «rundetraver»,' 
har i år fått flere nye spillere.

Pors har dennegang endret 
på laget. Leif Lindstad er atter 
med. Laget er fra mål og høyre: 
Bjørn Reinholt, Sverre Halvor
sen, Olaf Skil bred, Ragnar 
Svendsen, A. Kaas Andresen, 
Ivar Waage, Erling Olsen, Thor 
Svennungsen, Leif Lindstad, Ar
ne Hansen og K. Skifjeld.

Lislébys lag: Asbjørn Nilsen, 
Nils Karol Thorsen, Ragnar Gu- 
neriussen, Rolf Jensen. Birger 
Hansen, L. Antonsen, Kollbjørn 
Andersen, Torkil Andersen, Hans 
Andersen, Odd Johannessen, 
Lars Høili.

Det blir sikkert en interesant 
kamp.

sikkert ]< 
er 
éa

P& laget li&‘:terlne<3 en- i 
' Sverre duni

«i S ‘
n at <o»Alr.ttIunet tl, , 

-- sjvrc ka

‘“Ga" fe 
inntrykk.
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skal som 29/8

4/9

12/9

18/9

25/9

Pors—S.B. Storm

I

Grane—Pors.

2/7
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Sif.—Bre-
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27/6Corner.

øg 2/6 !
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Vikar.
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1

Fotball

poeng, 
og Skotfoss,

Skotfoss, 
i og Ski-

3/6
4/6 

10/6 
11/6

9/5
23/5
6/6

avdelin*—o

I
i

tet til turn 
c, men det- 

overlatt til

Sif.—Her-
Lif.—Toll-

l

17 k.
17 k.
17 k.

I.L.—
Pors—

Odd, 
og Grane ute og Borg

€» 
u

/

■ 4/6
5/6 

-3/6

20/5 
21/5 
22/5 
27/5

l

krets
t
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Brevik I.L..

Ulf 
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i

Grenlands

Lif.—Eid- |l

Ul 

æ

I

ledes vi skal stille 
forslag, men det er

7' 
f j. *

I. I 
• I •

• I .

I ■
I ii hr

som kan få 30
Storm og Odd hjemme 
Pors og K.S.K. ute.

Urædd (kan få 29 poeng) har Sund-

10/9
17/9
17/9 Odd—S.B.

VI 11 Urædd
II | Skiens B.K.

I1
il I 

n

Urædd. Tollnes . 
’ inger—Borg. j

Urædd. j
Pors—Bre- j

S.B.—Pors.
Storm—Odd.
Grane—Urædd.
S.B.—Storm.

/9 Pors—Grane.
10/9 Urædd—Storm.

Odd—Grane.
Urædd—Pors.

f * **

i D

1 -

Grenland f
/ / .• y • ,

, —

Stillingen

O Oi gar

“i

J I 

?!

i
< I

!
••i

i

Urædd b—Pors b 1-0
Ved en fotballkamp på Pors stadion 

igår vant Urædd b 1—0 over Pors b.| 
Målet kom i siste omgang på et til- 
bakespill fra en Pors-forsvarer som 
gikk utenom målmannen og Reidar Sø- 
sensen hadde bare å sette benet til 
for å få ballen i nettet. Begge lag 
viste tildels godt banespill mens det 
skortet på avslutningen. '

R. Sundby, Urædd, dømte.

28/5 
3/6

.10/6
18/G Pors—Storm.
26/6 Grane—S.B.
1/7 Urædd—Odd. 
6/8 
13/8 
20/8 
27/8 
o u

.. att
ger. Herøya—Pors. 
—Lif.
Lif.—Pors. Sif.—‘ 
—Brevik I.L. Eidan 
Borg—Sif. Tollnes— 
Eidanger—Herøya, 
vik I.L.
Lif.—Borg. Herøya—Tollnes. 

—Urædd.
ger.

Odd
Gimsøy
Skotfoss
Sundjordet
K.S.K.
Tollnes

I alt skal 
per.

De 7 beste av disse 12 skal delta i 
hovedserien fra høsten, mens de øvrige 
5 rykker ned i 2. divisjon.

Av lagene har Grane, Pors og Storm 
allerede sikret seg en plass i serien.

om Ridehallen liIså Holmenkollrennet behørig omtale. 
Alt tyder på at redaktøren har vært 
«utsendt medarbeider» ved denne an- 
ipdninff" Slett ikke noe dårlig nu—

Li- ■

i)1'! ■ ’

711
' I 1 i/| I t b

.}<. 1'1*’ s , 
. f

<•’ | r

Ij t I

2 fl ' Pj 3 [.• 
nr l i

••

duell -om hvem som skal 
topps i sluttspurten.

Til de øvrige 4 plasser er det fore- 
løbig G lag som har sjangsen, mens 
Sundjordet, K.S.K. og Tollnes allerede | allikevel holder 
er ute av dansen. La oss derfor re
ferere de kamper disse 6 «rivaler» har 
igjen.

Eidanger—Sif. Pors 
Sif.—Lif. Tollnes—Eidan 
U rædd—II erøy a. 
FINALE. Vinner. J. 
Vinner 2. avdeling.

Ungdomslagsseric:

Storm—Grane. 
Odd—Pors.
S.B.—Urædd.

7/6 " ~
2/8 Borg—Tollnes.

kommer til å
som mulig i så henseende.

— Var ikke Pors interessert i Ri- 
dehallen også?

— Jo, vi har søkt < 
som vi 1de egnet seg utm 
og all slags innendørs it. 
forlyder at hallen vil bli

PORSBLADET (nr. skriver om 
idrettens virkelige idé. Jladet vier og-

i dag topper
Alerede i morgen tirsdag ■ (6. 

mai) møtes Borg—Storm og Odd— 
har | Skotfoss. Onsdag spiller K.S.K.—Toll

nes og Pors—Gimsøy. Torsdag 8. mø
tes Sundjordet—Urædd og Grane— 
Skiens B.K.

16 k. 27 pts. 34—10
17 k. 26 pts. 47—21 
17 k. 26 pts. 39—13 
17 k. 20 pts. 31—18 
17 k. 19 pts. 39—21 
17 k. 19 pts. 34—23 
17 k. 19 pts. 39—33 
17 k. 14 pts. 30—33
16 k. 13 pts. 32—36 

8 pts. 19—50 
8 pts. 17—72 
3 pts. 16—47 

hver klubb ha 22 kam-

29) har
Odd, Tollnes

Hvilke klubber må ned i 2. 
lifisefingsseric i fotball 
kjent avvikles i vår-sesongen.

Stillingen i serien etter høstkampene 
var:

e
Pors
Storm
Borg

1. reservelagsserie:
2. avdeling:

Borg—Pors. Tollnes—Urædd.
Urædd—Borg. Pors—Tollnes.
Borg—Tollnes. Pors—Urædd.

2. reservelagsserie:
1. avdeling:

Odd—Pors.
S.B.—Storm.
Borg—Grane.
Grane—Odd.
—Urædd.
Urædd—Pors.
Odd—Borg. S.B.—Grane.
Odd—S.B.
Grane—Storm. ■

12/6 Borg—Urædd.
17/6 Pors—Borg. S.B,.—Urædd.

Terminlisten fastss
TERMINLISTEN FASTSATT.

Kretsstyret har nå fastsatt termin
listen for sesongens kamper for 1. og 
2. reservelags-, ungdoms-, junior- og 
guttelags-serier. Av kampene hitset
tes:

Pors får
klubbhus.

♦

Pors til Horten 15. mail
Pors har avtalt 2 kamper med 

lederen av Vestfold-serien Ørn. 
__'en første holdes på Horten 15. 
mai, men datoen for returkam
pen i Porsgrunn er ennå ikke be
stemt. Det er også tanken at Pors 
skal spille en 
leby i år.

Grenland kretslag til 
til Stavanger.

Etter hva fotbalkretsens 
lH. Teksten opplyser arbeides det for 
å finne en passende data for kampen 
mellom Rogaland og Grenland i Stav- 

l anger i løpet av sommeren.
Kretslaget skal ellers ha kampei 

Imot Øvre Telemark på Notodden, mo 
I Østfold i Grenland og mot Vestfolc 
I * I

Borg b-Pors b 1-1-
Ved 1. reservelagskampen på Bor* 

gestad igår spilte Borg og Pors uav
gjort 1—1 etter at Pors hadde ledet 
1—0 ved pausen. Pors lå godt over i 
siste omgang, men det ble allikevel 

j Borg som utlignet. x

U/ ? I
Z ‘

Planene med badebrakke 
på Miltenberg.

Av en melding fra formannskapet 
i Porsgrunn går det fram at man 1 

| siste møte har vedtatt å foreslå for 
bystyret å godkjenne salget av bade- 
brakka på Miltenberg til idrettsroir 
eningen Pors.

' Borg,

u
i J Gran 

Ifi
B|•> i
BL I

divisjon
divisjon ?

jordet og Gimsøy ute og Pors, Skot-
foss og Tolnes hjemme.

Skien B.K. (maksimum 
Grane og Skotfoss ute, 
og Gimsøy hjemme.

Odd (maksimum 29) har 
Sundjordet og Grane hjemme 
ens B.K. og Borg ute.

Gimsøy (maksimum 24) hav Pors 
og Skiens B.K. ute og Grane, Storm 
og Urædd hjemme.

Skotfoss (maksimum 25) har 
Urædd, Storm > 
og Skiens B.K. hjemme.

Teoretisk sett bør Borg, Urædd, Ski
ens B.K. og Odd blir serielag fra høs
ten av all den tid de har flere kam
per igjen hvor det bør la seg gjøre rt 
score de tilstrekkelige poeng.

Gimsøy og Skotfoss har langt har
dere matchprogram igjen. For å sik
re seg 4., 5., 6. eller 7. plassen må de 

~ 4____ . vinne de fleste av sine gjenstående
i Mellom disse 3 blir det en innbyrdes kamper mot de såkalte gamle A-klu’?- 
! duell -om hvem som skal gå helt til ber og det blir nok ikke så helt en

kelt å klare.
Fotballen er soni kjent rund og' det 

er alltid rom for overraskelser, men 
j vi på de 7 lag soni 
serien.

morgen

24/6 Borg—Sif. Pors—Tollnes.
Urædd—Lif. Brevikl.L.—Her
øya.
Sif.—Urædd. Tollnes—Brevik 
I.L. Lif.—Borg. Herøya—Pors.

I 7/7 Borg—Urædd. Pors—Brevik 
I.L. Sif.—Lif. Tollnes—Herøya.

•

Guttølag:
2. avdeling: 

10/5 Borg—Pors. Sif.—Tollnes. 
Urædd—Brevik I.L. 
anger.

G/6 Herøya—Borg Pors—Sif. Toll- ; 
nes—Lif. Brevik I.L.—Eidan- 
ger.

3/6 Eidanger—Pors. Borg—Urædd. 
Sif.—Brevik I.L. Lif.—Herøya. 
Pors—Tollnes. Urædd—Lif.
Brevik I.L.—Borg. Herøya— 
Sif.
Brevik I.L.—Herøya.

Urædd—Eidan-
» •

vise så stor velvilje •

Pors—Borg.
Storm—Odd.

25/6 Borg—Storm.
Odd—Urædd.
Borg—S.B. Urædd—Grane.
Pors—Storm.

2. avdeling: 
27/5 Gimsøy—Skotfoss.

vik I.L.
Skotfoss—Sif.
Lif.—Gimsøy.
Brevik I.L.—Skotfoss. Lif.—Sif.

20/6 Gimsøy—Brevik I.L.
—Lif.
Sif.—Gimsøy. Brevik I.L.—Lif.

Junior:

2. avdeling:
19/5 Borg—Pors. Sif.—Tollnes.

Urædd—Brevik I.L. Lif.—Her
øya.
Tollnes—Borg. Brevik 
Sif. Herøya—Urædd.
Lif.

9/6 Borg—Brevik I.L. 
øya. Urædd—Pors, 
nes.

16/6 Herøya—Borg. Pors—Sif. Toll
nes—Urædd. Brevik I.L.—Lif.

Formannen i idrettsforeningen Pors, 
; Karl M a 1 m g r e n, lot til å være godt 
fornøyd over at handelen med kom
munen ser ut til å gå i orden.

• Badebrakka inneholder 2 karbad 
og et stort dusjbad med 8 dusjer og 
garderobe og et rom i øvre delen på 
5x6 meter, passende til klubblokale. 

( Det siste er veldig kjærkomment 
for oss, for det er noe vi har savnet 
i alle år på Vestsiden.

’ — Er det mye reparasjoner som
må til?

— Brakka er etter fagfolks utsagn 
ikke skikket til å bli flyttet, men vi 
jo utnytte den der den står. Så svært 
store utgiftene til oppussing etc. skul
de det ikke bli. Selve baderommet er 
således fullt i orden.

— Kan det bli tale om å la Vest
sidens befolkn-.ng slippe til i badet?

— Vi har ennå ikke drøftet hvor- 
oss til et sådant 
sannsynlig at vi

4

/Ii* Ir

u
' t

Ligamøtet i 
Sandefjord

Kretsformannen, Teksten, 
er meget godt fornøyd

Representanter fra Grenlands, Øv
re Telemarks og Vestfolds fotballkret
ser holdt møte på Kong Carl i Sande
fjord i går for å drøfte detaljer etc. 
vedrørende 4. distrikt i den nye liga- 
scrie, som skal startes til høsten. Fot
ballforbundets representant Asbjørn 
Halvorsen ledet møtet.

Man diskuterte bl a. en ny inn
deling for 2. divisjonslagene, mens det 
ingen endring blir for 1. divisjon som 
skal omfatte 7 lag fra Grenland, 5 
fra Vestfold og 2 fra Øvre Telemark 
(Snøgg og Ulefoss). En vil også forsø
ke å få innført faste spilledager så 
en stadig kan ha en samlet oversikt 

!for stillingen i seriene. Dette siste er 
jo av særs betydning når tippingen 

\ begynner.
Kretsformann H. Teksten opp

lyser til oss i dag at han var meget 
godt fornøyd med resultatet for Gren- 

i landslagenes vedkommende.
' — Blir det noen 4. divisjon i Gren

land? i
— Det tror jep neppe det blir noc| 

av.
i
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DISKUTERER:
i

I 

på 
Gimsøy

men så ' 
et prima lag,

17
18
19
19
18
18
18
18
18
18
19
18

Pors rykket ved sin 
lederplassen i serien 
for 18 kamper, mens

forestilling 
dette til

sluttet

de seg siden, er viktigere.
FJELD.

Skiens Ballklubb 
Gimsøy 
Skotfoss 
SIF ’
K.S.K.
Tollnes

. r

18 k.
18 k.
18 k.

I
I

I

49—21 
34—10 
40—15
33— 19 
43—34 
39—21
34— 23 
30—35 
33—40 
19—50 
18—74 
18—48

38- 10 
49-21
42- 15
36-19
43- 34
39- 21
34-27
30-35
33-43
19-50 
18-76 
18-18

i

28
27
26
22
21
19
19
14
13
S 
8 
5

29
28
28 |
24
21
20
19
14
13
9
8
5

mot 
iSvennungsen 
. målmann 1.
fjelds skudd, 
hver sin sjangse 
målstreken av en

barn, hvor en stadig har vanskelig- .
• -• - — - ■ | 

rekken var Otto Johansen og Evald 
Pedersen.

P. Aas Gundersrud dømte bra. Der 
var ca. 400 tilskuere. I

privatkamper ga 

på

atskillig 
innflytelse

f
PORS—GIMSØY 2—0.

Etter innsatsen mot Lisleby hadde 
sikkert mange ventet en liten Gimsøy- 
seier i denne kampen, men Porseme 
klarte igjen å nappe poengene, og 
det var fortjent.

I. v. Karl Skifjeld var bestemann 
på Pors-laget, Olaf Skilbred laget og
så en meget god kamp. På Gimsøy-1 
laget raket Arthur Nilsen atskillig I 
over de øvrige, med finfin kondisjon. 1 

/ n 1 
1 .-.fr

;•

ringsserie er 
Grane 
Pors 
Storm 
Borg 
Odd 
Urædd 
Skiens B.K. 
Gimsøy 
Skotfoss—

av sede-

/ ' '

Pors, som hadde hentet Lisleby til 
sin sesongåpning, fikk et litt sterkere 
besøk enn de hadde godt av til å be
gynne med og ble utklasset med 6—0, 

vårtet også Lisleby opp med 
_, u^en svake punkter. ..

Resten 
kampene.

Det kan vel diskuteres 
om kvalifikasjonsserlens 
på Grcnlandsfotballen, og det gis 
atskillige argumenter for at den ik- 
ko har vært ubetinget heldig. Slik 
«struggle for llfe» som en her har 
fått — hele fem av tolv klubber var 
på forhånd domt til nedrykking — 
kunne selvsagt bare fore til et jag 
etter poenger, og det var vel Ingen 
som snakket om å «leke» fotball.

Allerede ved sesongens slutt i fjoi 
høst var stillingen 1 serien som 
kjent slik at syv klubber hadde 
skilt seg desidert ut fra dø øvrige 
og etter kampene de siste par da
ger er skillet mellom de to puljer 
øket ytterligere. En kan i hvert fall 
trygt si at en rekke lag har sikret 
seg en ubestridelig rett til 1. divi
sjon, og på den annen side er det 
noen lag som ikke engang har teo
retisk sjanse til å hevde seg. )

Nå mener vl det er på tido å ten-1 
ke seg om et øyeblikk. Er det ikke 
mange klubber som nå kan forsøke 
å legge om kursen noe? Uten å ta
pe noe kan de gi opp poengjakten 
og i stedet eksperimentere litt. Do 
fleste klubber har hatt trener som 
har lært fra seg atskillig om riktig 
fotballspill. Hvorfor ikke forsøke A 
gjennomføre dette, uten hensyn til. 
om det i første omgang har god el
ler dårlig innvirkning på målsif- 
rene? Vi så f. eks. ven privatkamp 
mellom Grane og Storm i vår. Begge 
lag var av sine ledere uttrykkelig 
blitt bedt om å forsøke å lage spill 
av det, og resultatet ble en meget 
morsom og god kamp.

— Det hjelper ikke, om trenerne 
gir aldri så gode råd, de kan ikke 
gjennomføres uten at de er inn
øvd i kamper. Og det kan de ikke 
bli hvis hver kamp, hvor det cr| 
poenger med i spillet, skal bli en I 
batalje hvor det gjelder å rause inn 
mål, likegyldig hvordan.

Også nye, unge spillere bør nå 
kunne prøves på mange av første- 
lagene, selv om nok lagledelsen er 
Idar over at det vil kunne svekke 
laget i første omgang. I virkelig
heten er det jo likegyldig om man 
blir nummer en eller syv i serien, 

klubber1 “ å brgge opp et laff som kan hcv‘ 
w - — •“ • •Fagpressen og Grenland.

Sportsmannen bringer i sitt man.- 
dagsnummer stillingen i kvalifika 
sjonsserien for Grenland, — med kom-1 
mentarer. «Grenlar.dsserien begynner I 
å få det litt broket når det gjelder I 
sisteplassenav de fem (!) lag som 
skal fortsette i 1. divisjon,» begynner 
avisen. Og så følger noen tips om I 

| hvem som skal bli førstedivisjons-I 
I klubber, og Zem som må ned. Blant 
de siste er Urædd og Skiens Ball
klubb. — Fagpressen later til å væra 
en smule desorientert.

K. S; K.
i Tollnes

Hvert lag skal 
: serien. '

blir stående,
' mens de øvrige 7 (bl. a. Urædd 
I

og Skiens Ballklubb) må ned i 2. 
divisjon fra høsten av. Dette er 
helt feil. Grenland får som alle-

I rede bestemt 7 — syv
|.i 1. divisjon. Gimsøys og Skot- 
| foss’ sjangser til å fortrenge en 
av de gamle A-klubber til 2. di
visjon-er ytterligere sunket i 
vår.
runder ennå i serien, 
Urædd som Skiens 
klarer seg nok.

i *

lingen i 1. divisjon i GrerJand føl
gende: 
Pors 
Grane 
Storm 
Borg 
Odd 
Urædd

17
18 
17 
17 
18 
18

Det gjenstår riktignok 4 
men såvel 
Ballklubb

Sund jordet
VI 
v*

Pors til Horten.
.Pors har endret litt på lagsoppstil- 

lingen til morgendagens kamp mot 
Ørn på Horten, idet en prøver en ny 
mann som senterløper. Forsvaret er 
det vanlige, mens løperrekken blir. 
fra høyre: Th. Svendsen, Lindstad, i 
Øivind Johannessen, Erling Olsen og 
Karl Skifjeld.

22 Pors-damer 
til Drammen.

For første gang i Pors’ historie blir . 
foreningen representert på et turn-1 
stevne. Til det store Vestfoldske turn-I 
stevne i Drammen i pinsen har Pors 
anmeldt 22 turndamer.

Til barneturnstevnet på Rjukan 15. 
juni, sender Pors 20—25 pike-turnerc.

Poengstillingen
i 1. divisjon.

Stillingen i 1. divisjons 
na:

7 Grenlandslag ril 
1. divisjon.

I siste nummer av «Sports- 
manden» leser vi bl. a. at det ba- 

Avslutningen re er 5 av Grenlands 12 første 
på angrepsspillet var ikke noe å rope divisjonslag SOm 
hurra for.

P. Aas Gundersrud, Brevik, hadde 
en forholdsvis grei og lett oppgave 
dennegang. Corner.

Pors mot
Sesongens' første s 

grunn holdes på 
mellom Pors og cup 
sjon Gimsøy. Pors som

Kristiansen i ...
ventelig er .

Lislebykampon. 
terbnek. Ivar 
sidohalfs og 

: Thorbjørn 
i, Lindstad, Th. 

Karl Skifjeld.
*

Gimsøy.
ériøkamp i Pors- 

Vcstsiden i morgen 
vinneren i 2. divi- 

Iiar sin ene 
i militært je- 

endret noe

2
1. divisjonskampen 

igår mellom Pors -og 
samlet 500 tilskuere

Det ble en ytterst tam 
.en ble vitne til, særlig var 
| felle med første omgang som 
uavgjort 0—0.12 minutter inn i 2. omgang scoret I 
Pors’ ytre høyre Thorbjørn Svendsen, I 
og mot slutten av kampen øket Thor ' 

i til 2—0 etter at Gimsøys [ 
hadde halvklart Karl Ski- 

Lagene hadde forøvrig 
som ble reddet på 
back.

PORS stiller følgende junoriag, 
kampen mot Storm i Porsgrunn i 1 
Gunnar Rauland, Lasse Hegna, RO 1 
Grohs, Ove Austad (kaptein), Jonnj 
Baugerud, Per Nilsen og Dagnnn 
Thommassen (hver sin omgang), Hel
ge Hansen, Arvid Thorstensen, Johan
nes Realfsen, Rolf Gunnerud og Thor- 

I bjørn Norling. Pors har i år fått en 
1 forsterkning idet en av Vcstfg oi-nsi 
I beste juniors er anmeldt. |
\ *

7'.
■' Stillingen i 1. divisjon.

Etter de siste seriekamper er stil-

Poj-s
Gimsøy. Pors 

half Trygve 
neste, har som 
på oppstillingen etter 
Sverre Halvorsen blir cen 
Waagc og Erling Olsen 
løperrekken fra høyre: 
Svendsen, Jacob Holtan, 
Svennungson og " ’

Stillingen innen senen er na sapass 
avklaret at en kan gå ut fra som sik
kert at de 7 Iste divisjonsklubbene 
distriktet skal ha er kåret. De fle
ste av klubbene har 4 kamper igjen 
— og disse vil etter all sannsynlighet 
ikke forandre noe på stillingen. Den 
8. klubben, Gimsøy, ligger 5 poeng et
ter Skiens Ballklubb, som har 19. — 
Teoretisk kan altså Gimsøy gå forbi, 
men ma da vinne samtlige kamper for 
å klare dette — samtidig som Skiens 
Ballklubb må tape 3 av sine gjenstå- 1 
ende kamper. Denne mulighet er uto
pisk og Grane, Pors, Storm, Borg, 
Odd, Urædd og Skiens Ballklubb kom
mer til å danne 1. divisjon — mens | 
de øvrige blir degradert. j

Stillingen i dag:
Grane
Pors 

. Storm
Borg
Odd
Urædd
Skiens Ballklubb
Gimsøy
Skotfoss
Sundjordet 
K. S. K. 
Tollnes

Pors slo Gimsøy
Vestsiden 

hadde

17 k. 29 pts. 38—10
18 k. 28 pts. 49—21. 
18 k. 26 pts. 40—15 
18 k. 22 pts. 33—19 
18 k. 21 pts. 43—34 
18 k. 20 pts. 39—21 
18 k. 19 pts. 35—27 
18 k. 14 pts. 30—35

2 17 k. 13 pts. 33—40 
9 pts. 19—50 
8 pts. 18—74 
5 pts. 18—48

s^ille^.22 kamper i 
/

Og i Srenland ■
Borg,' Odd og Storm sikret seg to 

point i uken, og sammen med Grane 
og Pors blir det nok disse tre som 

« /

går opp i Iste divisjon, selv om 
Urædd og Skiens Ballklubb ligger og 

truer.
Søndagens privatkamper ga dog 

ikke bevis på større bedring av' 
Grcnlandsfotballen. — Både Odd og 
Urædd tapte sine hjemmekamper mot 
Larvik Turn og Sandefjord. — Det er 
rigtignok tidlig i sesongen, men mon 
ikke Vestfoldklubbene kommer til å 
holde fjorårets forsprang?

seir igår opp på 
med 28 poeng 
Grane har 27

J.

etter 16 kamper. Gimsøy står med 14 
poeng og kan maksimum få 22.

Arthur Nilsen, Gimsøys venstre 
half, var overlegent banens beste spil
ler. Han lot allerede til å være i særs 
god form. j

Pors har ennå langt igjen før laget I 
har sin tidligere slagkraft. Igår over
drev spillerne med korte og upresise 
pasninger. Det indre forsvar slapp'-

• •••

I bra fra kampen, men utspillene var 1 
svake. Sidehalfene må bestrebe seg 
på å få bedre avleveringer. Angreps
spillet var for beskjedent. Lindstad 
hadde gode pasninger. Skifjeld var 
energisk.

Gimsøys øvrige 10 mann var for- 
. holdsvis jevne uten at noen av disse 
brillierte nevneverdig.7 I

Pors slo Gimsøy 2—0 i jevn | 
og spennede kamp.
Gimsøys fra før av små sjanser til | 

A berge en plass i første divisjon ble 
ytterligere redusert 1 går, da laget 
tapte 2—0 for Pors. Kampen ble jevn 
og ganske spennende. Første omgang I 
forløp uten scoringer, trass i flere go
de tilbud på begge sider. Blant annet 
hadde Gimsøys y. v. en kjempesjanse 
etter fem minutter, men var uheldig. I

I annen omgang scoret Pors to 
ganger, ved Thorbjørn Svendsen og 
Thor Sverniungsen. Det siste smakte 
sterkt av off-side. Gimsøy slet iherdig for å ta det tapte igjen, og hadde kan- | 
skje det meste av spillet i denne om- | 
gangen, men maktet ikke å score. Et
ter spillet og sjansene var nok Pors' 
seir vel stor. Med litt mer hell kunne 
Skicns-laget greid uavgjort.

På Pors-laget var Erling Olsen god 
Han spilte v. half, og det er utvilsomt 
denne plassen han bor ha. Olav Skil
bred var sto og kontant, og i løper- 
rekken lå Lindstad og Skifjeld foran 
de øvrige.

På Gimsøys lag spilte Andreas Mo
en stott og sikkert som senterback i 
Løperrekken er ennå lagets smertens-

heter med enkelte plasser. De beste i
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ypperlig 
virket litt 
Tove.

Borg—Pors spilte uavgjort
Magnus -_____
Johannes Realfsen for Pors.

Skottene skal 
kamper i Norge 
igjen. Motstanderne 
fold-lag og i. .

I
I

Oslo 
forbund h

>n

JUNIORFOTBALL:
i Urædd—Sundjordet
!Borg—Snøgg
Storm—Pors

■■ 1-1.

Åltvedt scoret for Borg og

gode tilbud.; 
stangen had-1

minutt utligner Øm ved ytre venstre.
I annen omgang åpner Pors godt, 

og etter en del cornere scorer Th. 
Svendsen. Så kommer Ørn. Et meget 
pent angrep resulterer i mål, og straks 

~ ; straffespark
som c. f. setter kontant i mål. Pors

- -------- --- • W* A-fi.

ste målet. Han må forøvrig være| Olsen, etter møljespill. Ørn kommer 
me

get pent, men fra nå av overtar Pors 
hele spillet og dundrer løs på Ørns 
mål. I siste sekund reduserer Erling • — •

Ørns unge lag var hyggelig bekjent
skap. Særlig merket vi oss de to in- 
drevinger, som leverte en 
kamp. Ørns indre forsvar 
usikkert.

«fotball.
». i

Hard og
1. divisjonskampen på 

(Hon igår mellom Pors og Urædd ble 
on hard og rivende dyst.

Pors møtte med Mathias Thorsten- 
sen som venstre half i-stedetfor Tryg
ve Kristcnsen, som er i militærtjene- 

i ste.
I
i

Øm — Pors 4—4. /
Kampen i Horten i går hadde sam

let ca. 1000 tilskuere, og været var 
førsteklasses.

Pors-laget viste framgang fra tidli
gere kamper og periodevis ble det spilt 
ganske godt. Øivind Johansen i center 
bør bli bra med mere trening og in-: 
struksjon. Erling Olsen scoret 3 av I 
Pors’ mål i går. Det indre forsvar vlr- 1 
ket litt usikkert. Halfbaks spilte ikke 
godt denne gang. De var for avven
tende, trakk dårlig med i forsvar ved 
ørn-angrep. Reinholdt i mål hadde 

verget det første mål.
Ørn ' o._ _

etter et par minutters spill 
ne der, : ’
Etter 8 minutters Lj.-. 
Olsen for Pors. Et godt plasert 
som Erling ;' “
let veksler endel.

I 2. reservelagsserie spilte i g&r [ 
og Pors uavgjort 1—1.

Borg jr.—Pors jr. 
1—1.

Ved kretskamp i junior-klassen på 
Borgestad igår spilte Borg og Pors 
uavgjort 1—1. Det var en kvikk kamp. 
Johs. Realfsen scoret for Pors og 
Magnus Åltvedt for Borg. I kampens 
siste min. hadde Borg straffespark 
som ikke gav noe resultat.

Urædd savnet senterbacken William 
Nilsen. Rolv Iversen tok hans plass. 
Reserven Arnc Zimmermann gikk inn 
som høyre back, mens Kåre Sølie var 
flyttet over på venstresiden.

Kampen var en av de besto, som or 
holdt i Grenland i år. Farten var også 
stor hele tiden. Begge lag gikk med 
glød og vilje inn for -seiren. Det ble 
imidlertid en kamp uten scoringer og 

! poeng-deling.
Pors hadde utvilsomt flest målsjang- 

ser og var nærmest seiren. Urædds 
forsvar var imidlertid stadig i aktivi
tet og i siste instans tok Helge Hal
vorsen det s-om kom mot buråpningen. 
Pors’erne hadde dertil flere harde 
skudd utenom og en ball i målstolpen.

Urædd hadde også en del sjangser. 
Den beste av disse hadde Sanden i 
siste omgang, men Pors-forsvaret fikk 
til slutt ballen vekk fra faresonen.

Pors-løperne spilte meget energisk 
og skjøt også flittig. Lagets beste folk 
var Lindstad, Erling Olsen og Karl 
Skifjcld. Lindstads avleveringer er 
særs gode og presise. Bare synd at 
ikke hans medspillere kan få utnyttet 
dem bedre på grunn av manglende 
plasseringsevne. Olav Skilbred var som 
så ofte før best i forsvaret. Reinholt 
i buret tok lett det som kom.

Pors — Ørn 4—4.
Evig-unge Erling Olsen scorer

■ 3 mål.t

Kampen i Horten mellom Ørn 
og Pors var middels god og me
get underholdende. Vi sporet 
framgang for Pors’ vedkommen
de. Løperrekken hadde flere fik
se ting i går. Øivind Johansen 
kan bli en brukelig centerløper 

j— med mere trening og instruk- 
(sjon. Han leverte flere ting i 
kampen som tyder på at han har 

•forståelse av spillet i vanskelige 
situasjoner. Lindstad spilte godt, 
men virket sen. De øvrige i rek
ken leverte atskillig bedre ting 
enn vi tidligere har sett. Halfene 

'spilte ikke så godt som vanlig. 
Her er for meget upresist. De er 
for avventende og nøler med å gå 
på. Backs spilte litt åpent, men 
ellers bra. Skilbred slapp nok 
best fra det. Målmannen Rein
holt hadde mange gode rednin- 
ger, men burde nok tatt det før-

Skottene slo prøve- 
landslaget 2-1.

Ett av Skotlands aller beste pro
fesjonelle 1. divisjonslag. Partick 
Thistle, spilte i går mot prøvelands- 

i laget i Oslo. Skottene vant en knepen 
i seir 2 1, men etter den jévnspilte 
kampen hadde 2—2 gitt et mer pas
sende uttrykk for kampen Det nor
ske lag, som savnet Østfoldspillcrne 
i går, tok ledelsen ved en headdirig 
av Havås i 1. omgang. Bare et minutt 
etter var stillingen 1—1. Skottene fikk 
sitt seiersmål på straffespark i 2. om
fang. Boye Karlsen hadde seinere bl. 
a. et kanonskudd i tverliggercn.

■ Det skotske lag, som hadde reser- 
vet for 3 av sine internasjonale spil
lere, hadtl sin styrke i løperrekken. 
Laget hadde i grunnen ikke så svært 
mye a vise oss.

Ura®

R-
T
I: Seriekampene i 

divisjon.
I dag fortsetter 1. divisjons serie

kamper, idet Tollnes Ballklubb og 
Sundjordet møtes på Tollnes. Kan 
Sundjordet spille like energisk som i 
rundekampen på Skotfoss, bør laget 
sikre seg begge poeng.

I Skien møtes serielederen Grane og 
Gimsøy.

Torsdag møtes Pors og Urædd på 
Østsiden med Alf Goberg, Storm, som 
dommer.

Urædd som bl. a. savner centcr- 
backen William Nilsen, benytter an
ledningen til å endre på løperekken. 
En ny marin,’ Hans Sanden, er satt 
opp som centerløper, mens fjorårets 
centorback på juniorlaget Kjell Thor- 
sen forsøkes på ytre høyre. Laget blir 
fra mål og høyre: H. Halvorsen, A. 
Zimmermann, K. Sølie, H. Lykka, R. 
Iversen, F. Lundberg, K. Thorsen, E. 
Hansen, H. Sanden, F. Arvesen og P. 
Oddberg. Reserver E. Ellefsen, H. 
Siljan, Y. Lunde og I. Olsen.

Pors lag: A. Reinholt, R. Svendsen, 
O. Skilbred, 1. Wågc, Sv. Halvorsen, 
Tr. Kristiansen, Th. Svendsen, Lind
stad, Øivind Johansen, E. Olsen og K. 
Skifjcld. Reserver: Solstad, Kås Andre
sen, M. Thorstenscn og T. Svennung- 
sen.

En del av cntrcbeløpet går til min
nesmerket over krigens ofre.

f:

spennende seriekamp i går
Urædds sta- I Laget benyttet seg meget av lange 

drivende baller. Svakheten ved .Pors 
er halfenes avleveringer. Forsvarsspil
let virket heller ikke helt patent og 
mot en sterkere angrepsrekke kan det 
lett gå galt.

Like før pausen rykket reserven 
Kås Andresen inn på laget i stedet 
for Ivar Wåge som ble skadet.

Urædd ydet dennegang betydelig 
bedre innsats enn tidligere i år, men 
fremdeles er det forsvaret som har 
den hardeste oppgave. Angrepsspillet 
er for tamt og lite beslutsomt. Sølie 
og Rolv Iversen var de beste i for
svaret. Evens Hansen var dennegang 
en av lagets beste folk, men både 
han og Finn Arvesen var tilbøyelige 
til å ligge for langt tilbake, og det 
var nok en av årsakene til at Pors 
fikk så myte av banespillet. H. half 
Lykka kom godt fra kampen. Lundberg 
var energisk, men her skorter det på 
plasseringep pg avlovqringene, sær
lig var dette tilfelle i siste omgang. 
Helge Halvorsen hadde flere gode red- 
ninger, men utspillene må det trenes 
rasjonelt på. Den nye senterløper 
Sanden viste en del gode tilløp.

I kampens siste minutt ble Per Odd
berg skadet i en nærkamp, men ska
den blir antagelig hurtig læget.

Urædds plass i den nye hovedserie 
skulde nå være temmelig sikker.

John Johansen, Odd, dømte godt. 
Kampen var forøvrig lett å dømme.

Det var 1200 tilskuere som betalte, 
300 kroner til minnesmerket over de 
falne. Corner.

men ikke vel- I
Ørn i

Det norske lag, som hadde sine be- f 
ste folk i forsvaret, ga et forholdsvis 
lovende inntrykk. Målmannen Tom> 
Blohm var meget god. Backen Jeva- 
nord, senterbacken Egil Lærum og ; 
Boye Karlsen kom også godt fra kam- 

i pen.
Havnas var best i løperrekken 

Reserven på ytre venstre Cornelius- 
sen, Drafn, var svak, mens Gunnar 
Thoresen, Knut Dahlcn og Petter 
Hugstcd viste gode tilløp.

Dahlen, Raufoss, < 
’ ’ ’ * , som nye folk 
get mot skottene i 
Jon P 
har meldt forfall.

Årets første
landslag
(NTB): Norges Fotball-1' 
ar uttatt følgende «prø- I velandslag» til å spille mot skot 

telaget Partick Thistle i morgen 
i Oslo: Tom Blohm, Lyn, Ulf- 
Scott-Christiansen, Stabæk, Egill 
Jevanord, Lyn, H. Boye-Karlsen i 
Lyn, Thorbjørn Svendsen, San
defjord, Egil Lærum, Larvikl 
Turn, Gunnar Thoresen, Larvik 
Turn, Petter Hugsted, Kongsberg, 

HJohn Sveinsson, Lyn, Arvid 
Havnås, Sandefjord og Arnel 
Røisland, Frigg. Reserver: Pun
ker, Drafn, Bror Lundstad, Gjø- 
vik-Lyn, Harry Storskogen, Rau
foss og Knut Dahlen, Raufoss.i Skottene skal spille i Sarps-J 
borg senere og derfor er ingen' 
Østfold-spillere tatt med denne-i • 
gang i Oslo. I

- — - - »

Fotballforbundet har satt opp Knut 
Dahlcn, Raufoss, og Tore Berg, Sta- 

•bekk, som nye folk på prøvelandsla- 
dag i stedet for Sveinson -og Arne Røisland som 

____ 1.14. ”

A

ytterligere spille 2. 
før de drar hjem 

■ her blir et Øst- 
ct Vestlandslag.

*

, de' toneangivende, men Pors til- 
|bud er meget farligere, og mål
mannen til Ørn er både god og 
heldig. I det 32. min. kommer så 
utlikningen fra ytre venstre og 
med 1—1 går første omgang ut.

Annen omgang kommer Pors 
friskere igjen og stort sett har 
de det beste taket på spillet. Et
ter endel cornere fra begge si
der og en mengde skudd i ryg
ger og ben scorer Thorbjørn 
Svendsen. Ørn har en periode og 
utlikner. Noen min. senere blir 
Pors idømt straffespark, hvilket 
var meget hardt dømt. Ballen blir i 
satt pent i nettet av senterløper. 
I det 18. min. scorer påny Erling 
Olsen etter en mølje foran Ørns 
mål. Ørn scorer i det 20. min. 
og etter dette overtar Pors hele 
spillet og dundrer løs på Ørns 
mål. Utlikningen hang i luften, 
og 1V2 min. før slutt kom den ved 
Erling Olsen.

Dommeren Mastøe var uhel
dig i et par tilfeller, ellers blåste 
han godt.

Det var 1000 tilskuere.
Veto.

De to gamle rivaler Pors og Ørn » 
i gang. Siste mann på ballen Er- -laget en ganske morsom

med et pent spilt kamp på Horten torsdag.
er fr^md®1.!S ledet 4-3 helt til få sekunder før full 

tid, da Pors klarte å skaffe balan
se i stillingen. Ved pause var stillin
gen 1—1. Begge lag hadde en meng
de misbrukte sjanser, det ble bedre, 
etter pause, da fikk vi seks scoringer.

På Forslaget var det den skuddfri- 
1

ske løperrekken som satte farve over 
spillet. Skifjeld og Lindstad er stra

tegene her. I forsvaret var Skilbred 
og Reinholdt støttespillerne.

Lagmessig kom ikke Ørn opp til det 
spillet som de leverte i Fredrikstad- 
kampen. Denne gangen var det for
svaret som klikket. I løperrekken 
gjorde de to juniorspillerne en god inn
sats, og beviste at de er en god til
vekst til laget. Keeperen Thorleif Nil
sen og y. h. leverte en god kamp.

. ------- o -.--r

gere kamper og periodevis ble det spilt
i _

bør bli bra med •____  L
struksjon. Erling Olsen

ket litt usikkert. Halfbaks

tende, trakk dårlig med i forsvar ved 
Ørn-angrep. Reinholdt i mål hadde 
mange gode redninger, men burde av-

vinner målvalget og allerede | 
’ ’ er sjanse

ne der, men skuddet gikk utenfor. I .
1 spill scorer Erling j

; skudd, 
skal ha honnør for. Spil-!

Pors har kommet i 
godt igang og har flere 
Karl Skifjelds skudd i 
de fortjent en bedre skjebne. I det 32, , 

_______ XX -- A ’ •
•

I annen <
og etter en del ____ _____
Svendsen. Så kommer Ørn. Et meget

etter blir Ørn tilkjent

.____ _ _____X_______ .._______1 det m?.nu“ ved Erling
I

mere oppfinnsom med utspillene | £tclet 20. minutt og scorer
fra mål. !

Ørns lag spilte periodevis me- :
get godt. De to unge indrevinger Olsen for Pors og dermed ble det. 

’ var ryggraden i løperrekken med 
.'meget god plasering og oversikt.
• Forsvaret virket av og til usik
kert.

Kampen ble målrik og etter 
spillet burde nok Pors vunnet 
med ett måls overvekt. Ørn åp
net best. I det 8. minutt har så 
Pors fått summet seg og kommer
• _____ o - -- —
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2. kvalifiserende
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2— 1 
2—3 
2—3
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39—10 
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42—15 
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39—21 
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33—-43 
18—52
18—76 
20—51
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31
29
28
24
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21
19
14
13
11

8
5

2—5

1—1
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1

nå
.A timers kamp. — 

over Tollnes.

pa 
nye

Sandjordet slo Skotfoss
over

nanriirwi ■ —■

Skotfoss 6—3 i 2
Langesund og Gimsøy 2—0

som maksimum kan få 20
- ' naot Storm og 

ute.

kamper følgende:
18
19
19
19
19
19
19
19
18
19
19
19

Sføvern,

runde for Grenland.
Norges Fotballforbund har nå 

satt opp 2. kvalifiserende runde 
i Norgesmesterskapet. Av kam
pene nevner vi:
Borre—Skiens Ballklubb.
Stag—Urædd.
Gimsøy—Rjukan.
Sundjordet—Tønsb.Kameratene.
Kragerø—Ulefoss.
AIK Lund—Sportsklubben, Not.

Runden spilles 1. juni.
Storm, Grane, Pors, Borg og 

..Snøgg har walk over igjen.

iro

Oldplavor.

Oldboys-cup på Borgestad.
Borgs Ballklubb skal lørdag 7. ju

ni holde en oldboys-cup på Borge
stad. Pors, Urædd, Tollnes, Storm, 
Skiens Ballklubb og Borg skal

O O fljumonurnermg.
Kampene i Pors’ junioravdelings 

store pinscarrangement holdes såle
des: Pinseaften, møtes Odd og Pors. 
Pinsedagen skal så de to langfarende I 
lag Skeid og Ørn kjempe om retten ’ 
til finalen, som går 2. pinsedag. .

Et slikt arrangement er selvfølgelig 
en forholdsvis stor risk for en junior
gruppe å ta, rent økonomisk, men det| 
viser at det er don rette to i gutte
ne til å gå inn for å få prøve krefter 
med noen av de beste juniorlag i lan
det, og for samtidig å lære noe. Iler 
blir det sikkert noe å lære, både for 1 
de som deltar selv og for andre «ju
niorer» i alle aldre. Hvem vet om vi 
ikke her muligens får se noen av vå
re vordende mestere. Det ser i hvert 
ful ut til at skal vi her i Grenland ha 

; noe hå]) om å få hevet fotballnivået 
igjen, må vi sette vår lit til don yng-

I re garde.
La derfor disse ungguttene få en • 

» 

oppslutnipg om sitt arrangement, som 
« 

viser at de blir fulgt med interesse i 
hva de foretar seg. Det kan gi impul
ser til mango og noen puff framovci 
i den riktige retning.

s Skiesii.

—-----— ____ _____
•r

Pors’ juniorturnering i pinsen.
Pors’ junioravdeling holder i pin

sen en interessant turnering med fle
re av landets fremste juniorlag. 
Skeid, Ørn og Odd er de øvrige del
tagere. Kampene er fastsatt slik:

Pinseaften: Odd—Pors.
1. dag: Skeid—Ørn.
Finalen holdes så 2. dag.

Pors2

& 

o

©W Ibfe sOå^t ié av Stag,
nederlag for Falken i Bergen og 
at Sprint ble slått ut på Moss av , 
Grei, Grorud, og Donns nederlag 
i Kristiansand for Farsund var< 
heller ikke etter oppskriften.! 
Molde satte runderekord ved å| 
score 12 ganger på Goma.

Corner.
Vi bringer her endel resulta

ter fra kampene (førstnevnte 
klubb hadde hjemmekamp): 
Urædd — Langesund 
Tollnes — Gimsøy 
Skotfoss — Sund jordet 

(2 timer)
Rjukan I. L. — Brevik I. L. 4—1 
Odd — Stag, Stavern 
Skiens BK. — Flint, 

Slagen
Ulefoss — K. S. K. .
Fram, Larvik — Skidar 
Arendals BK. — Kragerø 2—3 
Strømsgodset — Bragerøen 0—1 
Lisleby — Kråkerøy 3—1
Sprint, Moss — Grei, Aker 1—4 
Tønsberg Turn — Eik 
Glassverket — Borre 
Tønsbergkamr. — Tofte 
Sandaker — Grefsen 
Sandar — Falk 
Holmestrand — Sem
Hardy — Falken, Høyanger 0—3 
Nessegutten — Steinkjær 
Ski — Kvik, Halden 
Borgar —Torp (2 timer) 
Mandalskamr. — A. I. K.

Lund (2 timer) 
Brann — Treff 
Risør — Fjellstokken 
Donn — Farsund 
Tistedalen — Aasen

or det endel spenning
—; Ballklubb har

J °8
Gimsøy og utekamp mot

Grenlands 1. div.
Stillingen i 1. div i Grenland er et

ter gårs.dagens 
Grane 
Pors 
Storm 
Borg 
Odd 
Urædd 
Skiens Bk. 
Gimsøy 
Skotfoss 
Sundjordet 
KSK 
Tollnes

Sgss 
w 2 
8 =*
* o
o
5? £- rn O O £
S P

o 
r/t »-*-

—Urædd. i 
■ 

Dagens seriekamp i Porsgrunn mel- ’ 
Pors og Urædd imøtesees medl

Er Pors-løperne like . fr 
skuddsterke som i kampen mot Ørn, " 
er laget favoritt. Klubben har samme . 
oppstilling som i Hortens-kampen, 

Imens Urædd på sin side eksperimente- i 
rer med sitt lag dennegang. |

Som kjent går en del av entreinn- ' 
med. Kampene blir spillt 2 ganger 15 tekten til minnesmerket over falne i 

f

Urædd delte poeng.
i stor fart.

np qelvsagt ikke dømme mål på mis
tanke.) Med den store fart spillet ble 
ført i var det mange spillere som fikk 
geg flere enn en dult. Wåge måtte 
gå ut i første omgang og ble rem- 
nlasert av Kås Andresen. I slutten av 
kampen fikk Oddberg en luftetur og 
ble båret ut av banen. Han ble hel
digvis ikke så mye skadet, så han 
kunne gå hjem igjen.

Etter spillets fordeling burde nok 
pors hatt en liten seler, men måla 
teller. Dommeren Joh. Johansen, Odd, 
hadde en vanskelig kamp å dømme, 
men slapp godt fra sitt verv.

£ JLv.

Årets Norgesmesterskap i fot
ball tok til i helgen med 149 

j kamper i 1. kvalifiserende runde. 
Tradisjonen tro fikk en flere til- 

( dels store sensasjoner. For å ta 
de lokale kamper først så fikk 

] man den største overraskelsen 
fra Skien hvor annendivisjonsla- 
get fra Vestfold, SStag (Stavern 
og Agnes) satte Odd utenfor med 
1—0. Det er første gang i Odds 
historie at den er slått ut så tid
lig av mesterskapet.

Sundjordet vant en stor seir 
over favoritten Skotfoss ved å 

' score hele 3 ganger i ekstraom
gangene. Pent levert! Dermed 
har laget sikret seg hjemmekamp 
i annen kvalifiserende runde.

Urædd hadde hendene mer 
enn fulle for å slå ut den hittil 
ubeseirede leder av 2. divisjons- 
serien Langesund I. F. i Pors
grunn.

Gimsøy måtte også slite hårdt 
for å vinne over Tollnes.

Skiens Ballklubb og Ulefoss 
vant som ventet sine kamper.

Brevik Idrettslag gikk dess
verre nedenom i en særs hard 
kamp på Rjukan.

Skidar slapp hederlig fra Lar- 
viksbesøket.

Grenland mistet i går 7 av si
ne 15 deltagere. 3 av disse ble 
dog slått ut av kretsens egne lag.

Pors, Borg, Grane og Storm 
hadde walk over i går.

Av sensasjoner utenbys nev
nes at Bragerøen slo ut Strøms- 

, godset, Bergensklubben Hardys

„ noe ekstra 
At det \aar tydelig 

porsgrun» et j c ‘ 
Fo,1Hd sSon. hvor 

Sl »»•* •«
som /'"uS liadde \aSi det 

taktikk 1 F°rsva'
hp spilte med fire 11 helt kompakt. 
ret ble på dcn“pi ined mot de mange 

soni l<onl ~ siste instans 1 
farlige Porser^£C Sørlie som i man- 
forsvaret var *^e reddende engel, 
ge situasjoner varde^ skapte

skrekken hos ^^givende gjennom 
pors var de kampen bortsett 

den største delenbehersket i an- 
fra en penode Uiæuu
nen omgang. Urædds an-På den annen side porg, forsvar 
grep S^lterlXg« m°egCt 
spilte enkelte gang fJere general- 
Sverre farlige sjanser, men

Kanip Mttil i se- 

songen. Mathias Thorstensen en

ErS S gjU Even Hansen og

lX-n (h^ da
tojen^Det^ar mange som stod godt 
maseri som mente den var inne, men 
dommeren stod ikke plasert og kun-

i Poehgstillingeii
i 1. divisjon.

! Stillingen i 1. divisjons kvalifise- 
ringsserie er nå:

Q- &
0^0

3 Q 5-
o ••9- cr 2-Q g
w

** 
•—• •*

r*
O O 

•—

rt- C*

7T o
7

Grane 18 k 31 pts. 39—10
Pors 19 k 29 pts. 49—21
Storm 19 k 28 pts. 42—15
Borg 19 k 24 pts. 36—19
Odd 19 k 23 pts. 49—34
Urædd 19 k 21 pts. 39—21
Skiens B. K. 19 k 19 pts. 35—33
Gimsøy 19 k 14 pts. 30—36 
Skotfoss 18 k 13 pts. 33—43 
Sundjordet 19 k 11 pts. 22—52 
KSK 19 k 8 pts. 18—76 
Tollnes 19 k 5 pts. 20—51 
Hver klubb skal ha 22 kamper. 
Stillingen er nå at de 6 første 

lista allerede er klare for den : 
hovedserien.

Fremdeles 1
om 7.plassen. Skiens Ballklubb 
hjemmekamp til uka mot Tollnes 
senere mot 
Skotfoss.

Gimsøy 
pts. har hjemmekamper :

rædd og Skiens Ballklubb 

gjenståend barc seir0 1 dc
ojenstaende kamper M o, 
kubben har Skiens B

1 “‘ekamp mot UræL « ’ ’emme °S 
'nc- s* Snesene h, ’ ™ °g Gra'

en plass i hoved-1 
«‘ShTeman d°re' ?kiens Ballklubb| 
til hovedserien sterkcstc aspirant 

jasenen av disse 3 nå. I

7)

-
wo °

I 

o

O

7)
O

Livlig kamP 
• - t gjære 1 
torsdag kveld. 

^“"pyopSø;^ 
Pors skulle finne 

. lkke skuffet når 
spenning, ^en d?

fotball ble
, i det
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Stor janioriiirnråg i Porsgrunn i Pinsen
Flere av landets beste juniorlag deltar.
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get i år er ikke overbevisende, men 
klarer laget å finne fram til •fjor- 
årsformen skulle det kunne hevde seg 
bra i det gode selskap.

Et faktum er det i hvert fall her 
i Grenland at juniorene legger mere 
an på å spille riktig fotball enn sine 
eldre klubbkamerater. Vi spår derfor 
at en får se mye pen fotball på Pors

I 

j; 
f

I pinsehelgen arrangerer Pors en 
juniorturnering som en venter seg 
mye av. Pinseaften spiller Odd—Pors. 
1. pinsedag Orn, Horten—Skeid og- 2. 
pinsedag spilles finalen. Både Skeid 
og Ørn har i år gode juniorlag som 
har den rette teft av hvordan fotball 
skal spilles. Ledelsen i disse klubbe
ne har lagt ned et stort arbeid med

Thorleif Lunde 
Børre Stenstad og Halvor Åsen.

Pors: Bjørn Reinholdt, Ragnar 
Svendsen, Olav Skilbred, Ivar Waage. 
Sverre Halvorsen, Trygve Kristiansen, 
Thjorbjøm Svendsen, Leif Lindstad, 
Øivind Johannesen. Erling Olsen 
Karl Ski fj eld.

Storm: Anker Kihle — Kåre Lar
sen, Erling Lunde — Yngvar Olsen. 
Rolf Svendsen, Petter Svennungsen — 
Nils Olsen, Johs. Pettersen, Finn 
Evensen, Rolf Nielsen og Rolf Lunde.

Det er jo Snøgg framfor noe annet 
lag i Telemark som har forstått å 

I skape blest om navnet sitt i det siste, 
I og det skal bli meget interessant å 
I se laget mot Pors i kveld. Sistnevntes 
I lagoppstilling ser også meget lovende 
I ut. Uansett hvem som vinner i kveld, 
I skulle det forøvrig bli et morsomt opp

gjør mot Storm i morgen.

Vi

Pors’ pinse-turnering 
i fotball.

Pors’ junioravdeling holder i pinsen 
en interessant juniorturnering i fot
ball med flere av landets mest kjente 
lag som deltagere. Gjestene er Oslo- 
laget Skeid og Øm, Horten. Begge 
disse klubber har i alle år hørt til lan
dets fremste juniorlag -og en kan væ
re forvisset om at det samme er til
felle i år. Videre deltar Odd, fjor
årets finalist i juniorenes Østlands- 
mesterskap og Pors.

Det blir ingen andre fotballarran- 
gements i pinsen.

Kampen 1. dag mellom Skeid og 
Øm blir antagelig turneringens har
deste.

(W—Pors åpner jmer- 
tumeringen i Porsmnn.

Kampene i Pors Junioravdelings 
store pinsearrangement cr nå truk
ket, Pinseaften møtes Odd og Pors. 
Pinsedagen skal så de to langfaren- 
do lag Skeid og Øm kjempe om 
retten til finalen, som går 2. pinse
dag.
Et slikt arrangement er selvfølgelig 

' en forholdsvis stor risk for en junior
gruppe å ta, rent økonomisk, men det 
viser at det er den rette to i guttene, 
til å gå inn for å få prøve krefter 

I med noen av de beste juniorlag i lan
det, og for samtidig å lære noe. Her 
blir det sikkert noe å lære, både for 
de som deltar selv og for andre «ju
niorer» i alle aldre. Hvem vet om vi | 
ikke her får se noen av våre vordende > 
mestere. Det ser i hvert fall ut ti!, i 
at skal vi her i Grenland ha noe håp ‘ 
om å få hevet fotballnivået igjen, må 
vi sette vår lit til den yngre garde.

La derfor disse ungguttene få en 
oppslutning om sitt arrangement, som 
viser at de blir fulgt med interesse i 
hva de foretar seg. Det kan gi im
pulser til mango puff framover i 
den riktige retning.

Sterke lag møtes å Strøs 
mhfétraermg. 
u

Annet steds i dagens avis bringer 
vi en omtale av Storms pinseturne- 
ring på Bratsberg. Vi har senere fått 

for de tre deltakere, j 
log bringer dem her:

Snøgg: Knatterud — Henry Jensen 
i Henry Olsen — Håkon Lien, Dagfinn 
Øimo, Odd Juliussen — John Engravs- 

det er tvilsomt om vi kommer til å j I lia, Harald Larsen, 
holde så store mål, i hvert fall ikke 
i begynnelsen, sier Nichelsen.

*

En teo: 
°y ovCrta.

dor 
som ( 
at S. 
kamr 
laget 
mot to] 
bano r 
°y har 
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Vi 

sitatet 
'"eld med 
, StiII'ngen , 
da8ens kam 

Grane 
Pors 
Storm 
Borg 
Urædd 
Odd 
Skiens Bk.
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Pors junioravdelings 
tiltak ved å innby flere 
fremste juniorlag, Ørn 
Skeid og Odd til en turnering i Pors
grunn i pinsen hadde fortjent bedre 
til slutning fra publikums side. På 
grunn av det forholdsvis beskjedne 

av tilskuere blir det nok et 
stort underskudd på arrangementet.

Odd—Pors 2—1.
Pors’ og Odds juniorlag møttes pin

seaften og det ble et jevnt oppgjør, 
som Odd avgjorde til sin fordel.

Pors lå over i 1. omgang og scoret 
ved R. Gunnerød et V2 min. før pau
se. I 2. omgang var det Odd som 
var best og utlignet ved i. v. mens 
ccnterløpcren sørget for det seirende 
mål 2. min. før slutt.

Det var ikke noe særlig god kamp. 
Odds lag, som var jevnt, var langtfra 
på høyde med fjorårets. Pors’ lag 
hadde flere svake punkter og særlig i 
2. omgang viste det seg at sidehalfe- 
ne ikke klarte påkjenningen.

Dommeren II. Bøe, Tollnes, 
bra fra kampen.

Vel 100 tilskuere.

Ørn—Skeid 2—1.
1. pinsedag møttes Øra, Horten, og 

Skeid, Oslo, og det var synd at ikke 
mer enn 200 tilskuere overvar denne 

4 •

Finalen.
Ørn—Odd 2—0.

Denne kamp ble ikke så velspillct 
som Skeid—Ørn, men Ørn viste perio
devis pent spill.

Odd leverte god motstand og spilte 
energisk. Ørn hadde hele tiden taket 
på kampen, men rekken var svært in" 
effektiv og 1. omgang endte 0—0. I 
2. omgang scoret ccnterløpcren for

o epseftraeræg 
■ ---------------------------------

eiret 2—0 over Odd i finalen
kamp. Begge lag hadde atskillig å læ
re bort, selv for A-lagcnc her i kret
sen. Særlig var Skeids angrepsspill 
i 2. omgang av høy klasse og side- 
halfene fulgte godt opp. Ørn spilte 
også godt, men laget var ikke sa { 
jevnt som Skeids og de kan takke sin ! 
gode keeper for seieren denne gang. 
I 1. omgang var Ørn et strå hvasse- 
re, men de var heldige ved sine 2 sco
ringer, som ccnterløpcren satte inn. 
Den første etter en tabbe i forsvaret 
og nr. 2 etter et dårlig utspill av | 
Skeids keeper. I 2. omgang scorer i. 
h. for Skeid etter 6V2 min., men tross 
kraftig press klarte Ørns forsvar a 
ri stormen av og laget var klar til 
finalen. I Bernhard Johannesen har 
Skeid en storspiller.

O. Kristoffersen var 
mer.

sine juniorer, nettopp fordi en fullt ut I stadion til helgen og tribunene bør 
forstår verdien av å dyktiggjøre dem helst bli for små. Det fortjener våre 
som skal bringe klubbene videre.

Indreløperne på ørns lag mot Pors 
Kr. Himmelfartsdag var to juniorspil- I 
lere som Porsenie holdt blant de beste ' 
på laget. Begge disse spiller på Øras 
juniorlag i pinsen. Formannen i Skeid I 
fotballgruppe uttaler at han er spent 
på å se hva Skeid-juniorene kunne 
prestere mot ørn. Vestfoldmesteren i 
fjor og Odds juniorer av året. For
mannen understreker at arrangemen
tet var et utmerket tiltak.

Pors juniorlag hadde også en god 
sesong i fjor. Det vi har sett av la- sistemann i «1.

Skiens Ballklubb.

; i1

• >
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Vestsidens av Pors og Tollnes.
• Det er kretsens uttagningskomi- 
, te som skal ta ut de to lag.

Ellers blir det håndball, fri
idrett, turn, boksing og bryting 
og korte taler. j

a ' ;

Har Gåmsøy sjansen?
I

Gårsdagens overraskende resul
tat av seriekampen mellom Gimsoy ■ 
og Storm skapte i siste liten et. 
spenningsmoment når det gjelder! 
kvalifikasjonsserien i Grenland, og 
det hele er ikke longer så enkelt 
som det en stund har sett ut. Med 
sine 2 poeng i går rykker Gimsoy 
opp på 16 poeng, tro poeng etter 

divisjon-puljen» 
Gimsoy har to 

kamper igjen, mot Urædd på hjem-, Tolnes 
mebano og mot S. B. på bortebane 
og har altså teoretisk sjanse til å 
nå 20 poeng. Ja, etter lagets inn
sats mot Grane og Storm har det 

endog god sjanse til å slå både Ball
klubben og Urædd. Foruten kam- i 
pen mot Gimsoy har S. B. hjemme
kamp (på Odds stadion) mot Tol- 
nes og bortekamp på Skotfoss.

Vi relnier at kampen mot Tolnes 
er den hvor S. B. har størst sjan
ser til å scorø poeng, og at denne j 
kampen, som spilles i kveld, altså] 
får meget stor, muligens avgjøren- ’ 
do betydning for seriens utfall. Det 
kan også tenkes den mulighet at 
Gimsoy og S. B. havner på lik po
engsum, og i det tilfelle vil altså 
målaveragen bli avgjørende. S. B. 
har positiv målaverage, 34—33. 
mens Gimsøy har 32—37.

en god dom-
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Når vi har skrevet, at Pors med 
sin juniorturnering 1 Porsgrunn 1 

pinsen gjør et slag 1 riktig retning, 
bygger vi i første rekke på den 
store betydning det har at våre 
juniorspillere fra ct helt tidlig sta
dium må få et sterkt inntrykk av 
at både klubbledelsen og publikum 
har interesse av dem. Ikke bare 
fordi ledelsen vet at klubben en 
gang i framtida skal nytte enkelte 
av sine juniorer på Iduhbbns første 
lag, men. også fordi en liker å se 
juniorer spille, og som oftest pre
sterer de langt bedre fotball enn 
do eldre spillere.

Hvorfor er en så ofte vitne til 
at juniorene spiller bedre? Spiller 
do ikke med den samme glød og 
seiersvilje som do eldre?

Svaret må bli jo. Ofte har en 
sett eksempler på hvordan ct ju
niorlag «far seg helt ut». Vi kan 
da ikke finne ut annet enn at ju
niorene er mer lærvillige enn de 
eldre, kanskje, selv om det kan 
høres paradoksalt ut, også mer 
mottakelig for instruksjon i fot
ballspillets edle finesser. Nettopp 
her er vi ved kjernen. — Dersom 
klubbledelsen er merksam på den 
verdi juniorene vil få for klub
ben, tar den klokt vare på disse. 
Og svært viktig tror vi det er at 
en juniorspiller ikke får slippe til 
på høyere lag før han er 20 år 
gammel, dersom han da ikke har en 
usedvanlig god fysikk. Ungdoms
laga må bli løsenet. Det er god 
økonomisering for en klubb å skjøt
te vel om juniorene. Pors har vist 

veien ved pinséarrangementet, noe 
den fortjener honnør for. To’r.

^Idrettens dagu 
■ i Porsgrunn.

På «Idrettens dag» i Porsgrunn 
søndag 8. juni vil det bli holdt en 
fotballkamp mellom Øst- og 
Vest-siden av spillere fra 1. di
visjonslaga. Østsidens lag vil bli 

, sammensatt av spillere fra 
Urædd, Suhdjordet og Borg og

r I

Sferllg 8f

6r Lkkr 1
-■ alteA f
wrlelei

V" 1 hven 
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Pors’ Sag 1 Mfør- 
fønrørføgM.
Pors stiller følgende lag til junior- 

fu merinoen: G. Handland> Rcalfsc i, 
B. Johansen, Rolf Gross, J. .___
D. Thomassen, D. Norlmg, O. Austa , I j 
A. Thorstensen, R. Gunnerud og A. | 
Stenquist. Reserver: B. Andvik, F. 
Nilsen, L. Hegna, H. Hansen og A.
Husmyr.

l

Etter hva direktør Nichelsen i Det 
Norske Tippeselskap opplyser til 
«Morgenbladet» ser det ut til at sel
skapet på grunn av visse drifts van
sker ikke kan komme i gang så tid
lig som beregnet — slutten av au
gust. En sakner et tilfredsstillende lo
kale og det maskinelle utstyr har og
så vært et problem for selskapet.

Til å begynne med får selskapet 
bare 12 faste medarbeidere, men en
kelte dager i uken vil det bli arbeid | lagoppstillingene 
til 60 mann.

Det er ennå ikke fastsatt noe en
delig program for gevinstenes stør
relse. I Sverige er den høyeste gevin
sten beregnet til 75,000 kroner, men

11
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PORS og BORG

Kampen kan ikke influere på deres

av
samme oppstilling

buret da

og Thor Svennung-

Tollncs, skal slijøt-
I

Raufoss, John

*

Fors delteI

□

it I
Om lag 1000 tilskuere var vitne til blir Borgs h. b. Torvald Olsen skadet

Nå da alle de syv beste har sitt på

•j

II
i-

I
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18
20
20
20
20
19
20
20
19
19
19
20

81
80
28
25
23
23
21
16
18
11
8
5

I
i møtes i seriekamp i Porsgrunn i dag. 

Kampen kan ikke influere på deres 
innbyrdes stilling i serien, og de er 
jo begge utenfor faresonen, men et 
°PP&jør mellom disse lag vil likevel 
ganske sikkert by på spenning. Vin
ner Pors, rykker laget opp i teten på 
serietabellen, i det laget da får like 
mange poeng som Grane, og minst li
ke god målaverage med flere scorede

I mål. Men så har også Pors etter kvel- 
I dens kamp to spilte kamper mer enn 
I Grane, så Skiens-lagets lederstilling ser 
likevel solid ut.

Il 
1 

11I
I

I 

1

89—10
50—22
41—17
37—20
41—21

. 49—84
37-83
32—37
83—45
22—52
18—76
20-54

□

I 

t

t

og det var 
rette spillet

en god
kom-

hadde en lett oppgave og tok de få 
skudd som kom. Bestemann i for
svaret var centerhalv og 1 løperrekken

- n en 
vi tror og

som ventet
igangsatte det tørre, og de andre fem har mistet

noen 
av måla. Høyre back, venstre half og 
ytre venstre var lagets beste.

Dommer var Alf Goberg, Storm.

SKEID—PORS 2—0.
Om formiddagen møttes de to ta- 

tand det utmer-1 pende lag Skeid og Pors.

røeng.

Dermed var Pors juniortumering 
virkelig godt posisjonsspill. Spesielt I ferdigspilt og formannen i Pors fot- 

‘ • ballgruppe, Kåre Beckstrom, overrak- 
presist | te med noen velvalgte ord, Ørns kap

tein en vakker pokal som var oppsatt 
, Hver av lagets spil-

- —Det første | lere, pluss oppmannen, fikk også en 
etter 20 minutters spill ved cfw. som 
netter ved et vel plasert skudd på 
korrekt overlegg fra indre høyre. Nr.
2 kom i kampens siste minutt ved 
indre venstre som scorer perfekt.

Pors b.—Tollnes
1—0.

Ved 1. reservelagskampen på Pors’ 
stadion igår vant Pors 1—0 over Toll- 
nes. Ivar Kristiansen scoret målet i 
slutten av kampen. Nils Amundsen, 
Langesund dømte godt.

ØRN—SKEID 2—1.
Øm og Skeids gode juniorlag laget 

en kvikk kamp med mye godt spil’ 
1. pinsedag. Bare synd at det ikke var 
flere tilskuere enn ca. 250. De unge 
spillere hadde adskillig å vise fram 
som var verd å se også for de voksne 
spillere i Grenland.

Øm ledet 2—0 ved pause, etter sco
ringer av centerløperen. Begge mål 
forøvrig svært lettkjøpte. Ørn hadde 
avgjort mest av spillet før pause, men 
Skeid tok sitt mon igjen i 2nen om
gang, da de dominerte totalt, men de

slik ut: 
Grane 
Pors 
Storm 
Borg 
Urædd 
Odd
Skiens Ballklubb 
Gimsøy 
Skotfoss 
SU?
K-S.K. 
æollnes

lill

11. divisjon kommer Grane, Pors, Storm, Borg, 
Urædd Odd og Skiens Ballklubb.

s b.

frnr™* i i skuddene er heller få og svake,fremst som treningskamper ville de

og I

Stadion. / '
cJg ung©* ~~ Men publikum sviktGt.

. oppnådde bare å få ballen i Øms mål 
CnstortSsett var Skeid det beste laget 
og det var en fryd å se på, da de fikk

— til å gli. Kampens domineren
de ipiller var Skeids Bernhard Johan
sen, som i 2. omgang fullstendig nøy
traliserte Øms glimrende i. h. Brede
sen (som spiller på Øms A-lag). Hans 
demping av ballen og gode framspill 
var av klasse. — Forøvrig var begge 
lag godt besatt på alle plasser. Det 
er ikke tvil om at det var den beste 
juniorkamp som er spilt 1 Grenland 
på år og dag.

Pors junioravdeling fortjener honnør 
for sitt tiltak med å få disse to av 
landets beste juniorlag hit — men 
fotballpubllkummct bør skamme seg 
som ikke møter fram ved en slik an
ledning.

Øms kaptein overrakte for kampen 
en vakker blomsterbukett til Pors ju- 

------ . i anledning av at kam- 
_ foregikk på Pors’ stiftelsesdag. 
Øms og Skeids juniorer ser vi med 

her. —a*

I 
f 

i 
s I 
ei 

o 

ti 
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enhver sjanse ‘til 1. divisjon i den 
kommende serie, kunne det atter væ
re på sin plass å henstille til klub
bene å spille de gjenstående kamper I 
på en fornuftig måte, å prøve å fin-1

I
ne fram til det rette spillet og gå 
inn for å innøve taktikk og teknikk 
uten å legge all vekt på poengvinnln- 
gene. Det bor nå ikke lenger hete 
«hensikten helliger midlet», fordi det
te med hensikten — å fortsette 1 1.

i divisjon — allerede er en avgjort sak. 
Det er 15 kamper igjen 1 serien. Om 
spilleren ville betrakte disse først og

Bjørklund, et

T£
Umiddelbart for ballen begynte å 

rulle overrakte Pors’ kaptein Ove Au
stad med noen velvalgte ord en vak
ker blomsterbukett til kapteinen på 
Odd-laget, Thoralf Løberg.

Brutus.

Tsjekkisk fotballag mot krets- 
laget i juli? \

Som kjent har Grenland fotball
krets fatt tilbud fra Fotballforbundet 
om kamp mot et godt tsjekkisk fot
ballag i juli. En skal nå underhand- 
le med forbundet om betingelsene.

. Etter en 
god kamp kunne Skeid notere 2—0

sikkert kunne gi atskillig utbytte, 
muligens ville det også bety en del 
for Grenlands deltakelse i årets runde
kamper.

et friskt oppg» jor mellom Borg og Pors | og må erstattes av Th. Johansen.
Annen omgang ble en tro kopi av 

første, men det ble en del unødig hardt 
spill. Pors ble tildelt straffespark for-1 
di Isak Andersen satte beinkrok på 1 
Torbjørn Svendsen. Det så ut som for
seelsen ble begått utenfor 16-meteren. 
Straffesparket resulterte ikke i noe, da 
Sverre Halvorsen satte ballen i stol
pen. I

Borgs lag var jevnt med Jeisen I 
Gundersen og Isak Andersen et strå I 
hvassere enn de andre. Bare synd at I 
Andersen skjemmet sitt spill med un
fair taklinger. På Pors var både y. h. | 
Sven Edin og cfw. Torbjom Svendsen 
positive overraskelser, og vi tror de 
bør prøves igjen. Kåre Kristiansen på I 
venstre half-plass var også et overra
skende lyspunkt. Samtlige av de gam
le «traverne» spilte godt. Olaf Skil-1 
,bred var sitt lags og banens beste 
I spiller med kontante taklinger og go
de plaserlnger. Karl Skifjeld er øyen
synlig på vei mot gamle høyder. Er
ling Olsen slet iherdig som vanlig og 
spilte godt.

Dommeren Birger Jansen hadde en 
vanskelig oppgave, men kom godt fra 
den. Brutus.

på sistnevntes stadion torsdag kveld. I 
Kampen ble fbrt i stort tempo, og : 
begge lag gikk for fullt inn for å 
knipe poengene, men trist nok utar- I 
tet spillet derfor, så det ble temmelig I 
hardt mange ganger. Vi tror Pors 
spilte sin beste kamp hittil i år, trass 
i laget hadde målmannen Bjørn Rein
holdt og Leif Lindstad på sykelista, 
og Trygve Kristiansen stilte heller ik
ke opp, grunnet militærtjeneste. Disse 
ble remplasert av Torbjørn Solstad, 
Sven Edin og Kåre Kristiansen.

Stort sett behersket Pors banespil
let gjennom hele kampen, med flere 
pene kombinasjoner og godt oppbygde 
angrep. Borg gjorde også en hederlig 
innsats, men til dels høye poleballer 
skjemte lagets spill.

Litt om spillet.
Borg vinner målvalget og velger å 

spille med den sjenerende sol i ryggen. 
Pors kommer først i gang og forserer 
ballen flere ganger fram mot mål, men ( 

Etter 
hvert spiller Borg seg godt opp, og 
spillet jamner seg ut. Også Borg har 
gode måltilbud, men sjansene sløses 
bort. Etter 30 minutters spill scorer ’ 
Pors omgangens eneste mål ved Er
ling Olsen som header pent 1 hjørnet 
på prima overlegg fra Torbjørn Svend
sen. Minuttet etter har Borg en kjem
pesjanse, men skuddet går utenfor det 
åpne bur. Mot slutten av omgangen

Storartet juniortumering 
på

h&per værguden® 'al & tii — GrenIanslik at alt lå til 

S" "fes2”*.
ss3 “£ broket foran -det bare en
de mange m«“b“ndersen 1 omgan- 
scoring ved Rott ofld hadde I 
gen9 siste mtaiitU * spr6dte
denne forte til noe.oppløp som iWce Odd Lars

I onnen til cen-
Folkestad opp fra b & være
ter, noe som stralm v omgangen var 
fordelaktig. flliistendig over. Om- det Odd so^Vm^ge minutter gam- 
gangen X^^nfuneTved indre venstre

«WÆS “=: 
3°fmVkke“ ga " Larsj Fm-1 Slede iSjen

kestaTn”^ for”Odd. ØRN-ODD 2-0 I FINALEN. _
1 Odds favør ga et riktig ouae a Heller ikke til finalekampen 2. pin- viste spesielt indre høyre gode takter, 
kampen. L Anctnd sedag var det møtt mange tilskuere Odds målmann viste seg meget usik-

Pors’ lag var jevnt med ove pors stadion. Det fine været hau- ker og slipphendt. Han hadde imid-
og nyerhvervelsen fra Raufoss, John nok i0RRet folk i tusenvis ut fra lertld ingen sjanser til å rekke

- ■ t hestehode foran de øv- byen, en kan rekne med at arran
gørene må punge ut av egen kasse.

Ørn er de heldige som vinner mål- 
p | valget og får dermed den sterke sola 

i ryggen i første omgang. Spillet er 
ikke så friskt som i kampen dagen 
før, og spesielt for Øm er det vanske
ligheter med å få i stL/.f. f.rf 
kede spill som de viste i kampen mot 
Skeid. Odds Grenlandsstil river lett | seier her. 
opp deres spill, og de blir med eller 
mot sin vilje med på lange og høye 
baller. Allikevel får en enkelte ganger 
se f 
var dette merkbart ved øms to scorin
ger, hvor Ørn-guttene gikk ■_ 
gjennom Odds forsvar og avsluttet i 
det rette sekundet. Begge mål kom i | for anledningen, 
kampens annen omgang.
etter 20 minutters spill ved cfw. som | porselensskål som et mmne om turner

ingen. Det ble så ropt trefoldigt hurra 
for seirherrene.

øms kaptein takket for blomstene 
og så var det takketaler og hurrarop

1—1 i frisk seriekamp.

Skiens Ballklubb holdt 
unna Glmsøys for sent 
sluttspurt 1 kampen om plassene 1 
seiren i J°g 31kret PlaSSen med 
hX Dermed w -gjort 
spille i f f30"1 fra h°Sten av skaJ 
sp le i førete dlvlaJon, og hvJ]ke

' ile A. klubbef s^m kIlr Sam" 
setu 4 kommer til å fort- 
dag slik nTen' Serietabell®n ser pr. i

Kretsens yngre fotball
spillere slipper avgiften.

Styret i Grenland fotballkrets be
sluttet i møte mandag å frafalle av- I 
giften til kretsen for juniorlaga og ■ 
lavere lag. Noe som sikkert blir hilst j 
med glede blant våre yngre fotball-; 
spillere. ' '

Kretsen har gjennom forbundet fått I 
, tilbud fra et tsjekkisk lag om kamp, 
men har ikke tatt noen bestemmelse 
ennå.

De gamle er eldst.

witaswnsrt» surt

Ørns målmann ble ikke satt på noen for alle de deltakende lag pluss ar- 
spesiell prøve i denne kampen. Han1 rangøren.

Pors c.—Urædd c.
2—0.

Ved 2. reservelagskamp på Urædds 
'stadion igår vant Pors 2—0 over 
i Urædd, Øivind Johansen scoret begge ( 
målene i siste omgang. Pors hadde et j 
godt lag. Alf Mikkelsen var atter med 1 
og det varer vel ikke lenge før en 
ser ham på Pors A-lag igjen.

Urædd som spilte med flere reser
ver, hadde en god burvokter i Rolf 
Ahlbom.

Nils Kaasa, Langesund, dømte.
f

Pors mot Borg.
Seriekampene i 1. divisjon fortsetter 

i dag med kamp på Pors’ stadion mel
lom Borg og Pors. Pors står hittil 
pa annenplass i serien, mens Borg er 
hr. 4.

Borg møter med i 
som i pinsekampen mot Urædd. Hel
ge Halvorsen skal vokte 
Bjørntvcdt er skadet.

Pors’ stiller med sitt vanlige for
svar, mens Lindstad dennegang skal 
være senterløper 
sen indre høyre.

Birger Jansen, 
te dommervervet.
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Pors gikk videre 
etter 2~2 og 
loddtrekning.
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Storm vant pokalene 
egen piriseturnering.

i 4 timer på 2 dager!

• I

r e Stenstads fravær etter pause, og 
det gode inntrykket fra 1. omgang 
ble en del svekket. Kvikkem var og- 
s å denne gang ankermannen med yp- 
p erlig overblikk og prima hodespill.

Ellers var venstre half Dagfin Øy- 
n ao en spiller som vi tør vento oss en 
d-el av. Sikker i tacklinger, stor ak- 
s jonsradius og med presise framlegg.

I rekken var ytre høyre Engravslia 
fiks og hurtig. Dø øvrige var jevne.

Dpmmeren Dahlgren, Urædd, var 
helt prima-prima. 1000 memysker så. 
på. Arwll.

Sto r m s

En rekke fotballag fra Grenland og Telemark forøvrig var i ilden søndag 
i 2. kvalifiserende runde. Utfallet av runden ble både — og. Av de klub
bene som møtte motstandere fra andre kanter av landet greide Skiens Ball
klubb seg best med sin solide seier over Borre, mens Urædd matte nøye seg

p 
ta

I 
I 

p I

de de også ganske godt tak 
spillet, men det er ennå for 
get av tilfeldigheter også 
Forsvaret spilte i grunnen bedre 
en løperrekkem Sv. Halvorsen le
verte en meget god kamp, og ryd
det godt opp.

Etter ordinær tid kunde seiren 
like gjerne gått til Pors som 
Storm, selv ekstraomgangene 
var igrunnen jevnspilte. Storms 
seirende mål kom etter ca. 6 mi-

gang etter en feilaktig idømt, 
corner, og dermed ble det.

Veto.

beste i 
not kampen etter 
E kst r ao m gan gene 
jevnspilte med 
spangsene hos Pors.

Man fikk se mange pene kom
binasjoner. Snøggs første om- 

I gang var til sine tider meget vel
spilt, men sjangsene ble ikke all- 

• •i • *1 i • j t i i o i. mal 
burde 
Pors 

ved

Storm—Pors 2-1 i en 2 timers finalekam
Ved Storms jubileumskamper 

i helgen deltok Pors og Snøgg 
sammen med jubilanten. Det ble 
en særs hard helg for Pors-laget 
som måtte ta 2 timers kamp pin
seaften mot Snøgg og mot det 
uthvilte Storm-lag i finalen.

Pors—Snøgg 2—2.
I strålende vær fikk de omlag 

800 tilskuere se en morsom og 
sjangserik kamp mellom Pors 
og Snøgg på Kleiva pinseaften. 
Snøgg spilte best i første om
gang, mens Pors avgjort var do 

annen og burde ha vun- 
ordinær tid. 

var noenlunde 
de farligste

jubileumskampe

(Ekstraomg.)
(

(

(

u
• *

i i

SL

peÉ 3 Ssainpeias såsée Maiamdi
ket posisjon scoret lett. Pors’ oppdek
ning var ikke bra ved denne anled
ning, idet Borgs ytreløper stod helt 
alene.

fer stoff og forsøker.
Vi syr Deres dress og frakk og 
forøvrig alt i herreklær. Moderne 
snitt og fasong. Leveringstid ca. 
7—8 uker.

Ekstraomganger i fire kamper av seks.
Uavgjort Urædd—Stag. — Gimsøy ute ev dansen.

Pors hadde skiftet ut tre mann, der
iblant Lindstad, da laget stilte opp 
mot Storm første pinsedag. Storm 
stilte vanlig lag, bortsett fra den for
andring at Nils Olsen spilte ytre høy
re, og Kåre Larsen høyre back. Det 
var ikke noe heldig eksperiment, og 
blir neppe gjentatt.

Kampen ble hard, men ikke velspilt. 
Av Pors kunne man jo heller ikke 
vente så mye etter to timers kamp 
dagen før. Storm skuffet noe, men i 
det hele tatt skulle ikke forholdene 
innby til særlig fine saker. Varmen . 
var kvelende, og banen så hard at dec\ 
tok på bena til spillerne. Skifjeld valg
te for eksempel å spille på bare strøm- 
pelesten en stund.

Storm tok ledelsen midt i første om
gang ved Finn Evensen som utplaser- 
te keeper Reinholdt med et flott skudd 
Pors utliknet tidlig i annen omgang 
ved Erling Olsen, som pirket ballen 
forbi passive Kihle.

Så måtte det atter ekstraomganger 
til. Her viste det seg at Storm var 
sterkest, og etter fem minutter scoret 
Kåre Larsen seiersmålet etter corner.

Dermed hadde altså Storm vunnet 
sin egen jubileumsturnering, og laget 
ble overrakt pokalen av formannen L. 
Hansen. Dessuten fikk hver spiller en 
minnepokal.

Dahlgren var finalens gode dommer.
Fj.

iS®E'g’ se
1. divisjonskampen på Pors’ stadion 

igår mellom Pors -og Borg hadde sam
let 900 tilskuere. Pors møtte denne- 
gang med 3 reserver. En saknet såle
des målmannen Reinholt, venstre half 
Trygve Kristiansen og Leif Lindstad. 
Stedfortredere var Thorbjørn Solstad, 
Kåre Kristiansen og Sven Edin, som 
spilte ytre høyre, mens Thorbjørn 
Svendsen tok Lindstads plass som 
senterløper.

Borg hadde Helge Halvorsen som 
burvokter og Helge Kittilsen på ytre 

var det vanlig oppstil-aa
L*

Endelig gikk Not- til reserven Th-oralf Johansen.
I siste omgang ble Pors tildele 

straffespark da Erling Olsen ble holdt 
igjen i nærkamp. Sverre Halvorsen 

: satte imidlertid skuddet i målstol- 
pen. Returballen havnet hos Karl Ski
fjeld, som skjøt godt, men Helge Hal
vorsen reddet pent. Erling Olsen sat
te et hardt frispark like utenfor stol
pen.

Kampen ble altfor hard med man
ge nærkamper i den siste halvtimen.

Stillingen var uforandret helt til 
kampens siste minutt, da Borg ble 
tildelt frispark like utenfor 16 mete
ren. Einar Gundersen skjøt hardt mot 
«Pors-murdn», hvoretter ballen hav
net hos Helge Kittilsen som fra udék-

■ høyre. Ellers 
pling.
I Første omgang ble ytterst tam 
| forestilling, hvor Pors tok ledelsen 

1—0 midt i omgangen. Sven Edin la 
inn et høyt frispark som Thorbjørn 
Svendsen headet i nettet. Borg-for- 
svaret lot seg merkelig lett utman
øvrere ved denne anledning. Like et
ter hadde Borg en kjempesjangse, men 
skuddet ble fra kort hold satt rett på 
Solstad, mens returballen ble skutt i 
sidenettet. Borgs høyre back Thorvald 

med uavgjort mot Odds beseirer Stag, Sundjordet nøyaktig det samme (og j Olsen ble skadet og overlot sin plass 
hederligere) resultat mot Tønsberg-Kameratenc. J 

edden Sportsklubb nedenom i kampen mot A. I. K. Lund, Kristiansand.
Rundens facit ser slik ut:

Skiens Ballklubb — Borre
Rjukan — Gimsøy 
Urædd — Stag 
Sundjordet — Tønsberg-Kam. 
.Ulefoss — Kragerø 
A. I. K. Lund — Notodden Sp.

Av seks kamper der kretsens lag har deltatt ble det altså nødvendig med 
ekstraomganger i fire.

Norges Fotballforbund har berammet omkampen mellom Urædd og Stag 
til å spilles i Porsgrunn Jh juni, og omkampen mellom Sundjordet og T. K. 
skal spilles i Tønsberg samme dag.

Vi viser forøvrig til referater fra de forskjellige kamper.

( I

God 1. omg. av Snøgg.

Storm—Pors 2_ 1.
Til kampen mot Storm i 

sedag stilte Pors med flere Pre'i 
server, blant annet for Lind-Ji 
Ca. 1000 tilskuere overvar kam j 
pen, som til sine tider ble gan ' 
ske god, når man tar i betrakt’I 
n>ng Pors’ 2 timers kamp pinst 
aften og varmen. Storms lag 
skuffet en del, selv om de glim 
tet med godt spill periodevis ble! 
uet ikke no.e helt ut av det. Lø-! 
perrekken var svært ineffektiv' 
og det indre forsvar unntatt mål-' 
mannen virket ustabile. Når man 
tai i betraktning at Pors spilte 
en hard kamp mot Snøgg lørdag i 
spilte laget søndag bedre enn 
ventet. Perioder av kampen had-

o * pa
me- 
her.

Vi savnet karer som Røtvold, Gre
gersen og Juliussen på Snøgglaget da 
det stilte mot Pors i den første kam
pen i Storms pinsetumering.

Likevel fikk vi se en helt god første 
omgang av Snøggeme, og flere ting 
i denne omgangen ga rike løfter for 
sesongen. Tempoet var ikke så høyt 
som ønskelig kanskje, men det kom
mer forhåpentlig også innen rundene 
tar til.

Snøgg åpnet scoringene etter 15 
minutter etter et pent oppløp. Ekse
kutør: John Enggravslia. 10 min. et
ter utlikner Pors ved Erling Olsen på 
et merkelig skudd. Ballen skjente i 
lufta og satte Knatterud ut av spill. 
Men Snøggeme gir seg ikke, og etter 
ytterligere fem minutters kamp spil
ler sola Olaf Skilbred et puss. Han 
bommer, Enggravslia passer til Børre 
som setter ballen rolig i nettet. Før 
fløyta går for halvtid rekker Pors å 
utligne igjen. Skifjeld legger en silke- 
pasning til Lindstad som header rolig 
over keeper i mål. Målet ble ikke 
satt inn fra off-side posisjon.

I pausen går Olaf Evensen inn for 
Børre Stenstad og Mattis Thorsten- 
sen for Ragnar Svendsen.

Annen omgang gir ikke mål tross 
mange sjanser på begge sider, og 
ekstraomganger må til. Særlig i an- 

, ’ nen ekstraomgang er Pors uhyre far- 
' lige og det spøker for Snøgg uten at 
det lykkes å score. Loddtrekning måt
te til, og Pors var den heldige (eller 
uheldige når en tar i betraktning at 
de fikk to 2-timers kamper på 2 dager. 
Det er stri kost, og det hadde vel vært 
fornuftig å foreta loddtrekningen etter 
ordinær tid.)

En kan vel si at Pors fortjente å 
gå til finalen. Laget spilte ikke over
bevisende, men de rev utover i kam
pen mer og mer av spillet til seg. Best 
var Skilbred som ikke lot mye pas
sere. Erling Olsen gjorde også mye 
bra, og var på ny en støtte for laget 
som haltet ikke så lite. Skifjeld had
de mye pent uten å overgå seg sjøl.

Snøgg ble sørgelig svekket ved Bør-

FB

tid riktig utnyttet. Snøggs 
ble pent satt i nettet, dog 

(Reinholt tatt det første, 
'kvitterte for begge mål 
j Lindstad og Erling Olsen.

: i Annen omgang ble målløs tross 
de mange sjangser, og ekstra
omgangene gav som tidligere 
nevnt heller ikke noe resultat.
Lodtrekning ble foretatt og Pors nutters spill i første ekstraom- 
ble trukket som vinner og var 
dermed finalist sammen med 
Storm. Veto.

At det skulde bli poengsdeling var I 
det neppe mange av tilskuerne som 
hadde ventet når en fikk se Pors-laget | 
gikk på banen.

Tradisjonen tro ble en heller ikke 
dennegang vitne til noen god kamp. 
Dertil bar begge lags spill alt for mye 
preg av tilfeldigheter. Skuddferdig- 
heten er og blir et smertens barn for 
Grenlandslaga.

Borg hadde vel de fleste sjangsene, 
men hva hjelper det når løperne selv 
fra helt opplagte skuddposisjoner set
ter ballen løst utenom buret.

Olav Skilbred var bestemann i 
Pors-forsvaret, som dog spilte tem
melig åpent i første omgang. Ivar Wå- J 
ge var ytterst energisk, men oppleg-’ 
gene må vies langt større opp
merksomhet. Karl Skifjeld hadde en 
god første omgang, mens han virket 
langt tammere etter pausen. Lind
stad ble hardt saknet i Pors-rekken 
igår.

Borg skuffet en del dennegang. 
Spillernes kondisjon or øyensynlig i 
skjønneste orden, men selve lagspilet 
hadde en ventet seg mer av. Isak An
dersen og Einar Gundersen var Borgs 
beste dennegang. Reserven Thoral 
Johansen betøel ingen svekkelse av 
forsvaret. Helge Halvorsen klarte og
så målmannsjobben godt.

Birger Jansen, Tollnes, hadde en 
vanskelig oppgave i slutten av kam 
pen, men stort sett kan en si han slapp 
forholdsvis bra fra det. En av hans 
offsidc-avbjftsninger under et Borg- 
angrep i første omgang var neppe 
riktig. Corner.

r
1
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Norgesmester
skapet i fotball

Sundjordet leverte

seierherren
j går direkte :

det første alternativ først — en konsekvent gjen- 
prinsipp som i våre broderland. (Ja, her kan 

forresten f øyeblikket er inne 1 en forry
kende spennende ligainnspurt, med hele 5 klubber med absolutt gode vin

nersjanser.)
Med andre ord- — 

hjemmekamper, gående over

La oss så ta for oss 
nomført serie bygd på samme 
vi også ta med Finnland — som

II.
er ikke godt — 

til saken,

Bislet, Vålerengen—Freidig — 
— Brann, Bergen—Gjovik-Lyn —

med.
Siste post på programmet 

en fotballkamp over 2 X 30 
nutter mellom Østsiden (Urædd,

åp- 
 av 

og Herøyas damer •

stevne i Drammen i 
tar boksere

12 klubber som spiller dobbelt serie, med borte- og
• høst- og vårsesong. Da måtte altså cle kvali- 

fjscringsserier som nå er i gang ha en dobbelt oppgave - nemlig først å 
Kvalifisere ett eller to lag for en eksklusiv landsserie, mens 6/7/8 av de ne-

| ste klubbene fikk «kvale» for divisjon I.
Nå ville det selvsagt ikke vært gjennomførlig å ta en kvalifisering sd 

på direkten — for her ville det jo da bli tale om å finne frem til 2 Østfold- 
klubber, 2 Osloklubber, 1 Vestfoldklubb, 1 Grenlandsklubb, 1 Stavanger- 
klubb, 1 Bergensklubb, 1 Oplandsklubb, og tilsammen 3 klubber fra kret
sene Drammen/Trondheim. For eksempel.

Med 11 kamper i august/oktober, og 11 kamper i april/juni.
La oss ta en tenkt søndagsmeny: Fredrikstad, Fredrikstad—Kvik, Trond

heim — Ullevål, Skeid—Pors — Mjøndalen, Mjøndalen—Brann — Larvik, 
I Larvik Turn—Gjovik-Lyn •>- Stavanger, Viking—Vålerengen og Trondheim, 
Freidig—Sarpsborg.

Eksempelet var kanskje ikke helt godt når det gjelder tippingen. Kam
pene 1—3 ville være opplagte 1-ere, likedan vil vel nummer 6 være sikker 
2-er — mens derimot 4 og 5 sikkert ville by tipperne på problemer.

Samtlige av disse oppgjørene ville likevel være garantert fulle hus — 
selv om de altså ikke ville gi av de’ hardeste rundene.

Og da kunne vi visst med godt hjerte si at «innavlslinjen» var forlatt.
Her ville det hver eneste søndag gjennom hele fotballsesongen kunne gis 
impulser til våre toppklubber — og friske impulser.

Og siden vi først er inne på dette med eksemplene — 
«tipperne» en hårdere nøtt å knekke.

Sarpsborg, Sarpsborg—Mjøndalen — 
Porsgrunn, Pors—Larvik Turn, Bergen, • 
Stavanger, Viking — Fredrikstad og Trondheim, Kvik—Skeid.

Hva angår de lavere divisjoner - så burde vel ikke I. divisjon i sin der- 
med tenk e fonn få noen avekket interesse av den grunn. La oss ai vi hadde 
hvor de f 7. “ k‘Ubber 1 tene rekrUtte^PUljen til landseerien -

fire avdelingavinnere, i likhet med i Sverige, spilte dobbelt .serie for

Med opprykning av 2 klubber hvert år.
Og tenk hva det vi.le ai for spiUerne å få de atadige motene med

To sterke fotballag fra Østsiden 
og Vestsiden (med Tollnes) 

avvik-1 Sundjordet 
'~» i|den (Pors 

søn- 
pro-

at kvaliteten
A )

i

foreløh*
I

vi er i ferd r 
Før eller 

krav.
■
i
I

Men — men, foreløbig 
tø skal vi, av r 

med å kvalifis 
senere vil

blott og bar fremtidsmusikk — 
kjenner, kjempe med «halvseriene»

mellom de to avdelingsvinnere — 
grunnlag for tipperne, men forøv-

•r

sin interesse — i og med 
den større hovedserie.

Idrettens dag i Porsgrunn 
...............................................................................................—-------------------------------------------------- ■

■ ■ . (gr C • *
(med Borgestad)

i uttatt
og Borg) og Vestsi- 

og Tollnes).
De to lag ble uttatt igår av 

kretsens U.K.-folk Olav Gullik- 
sen og Andreas Skilbred. En har 

paldennegang valgt å forsøke enkel- 
•^vlte av klubbens yngre førstelags- 

spillere.
Østsidens lag blir fra mål og 

høyre: Helge Halvorsen, Urædd, 
Rolv Iversen, Urædd, Øistein An
dersen, Borg, Rolf Svenkesen, 
Borg, Isak Andersen, Borg, Wal
ter Carlsen, Sundjordet, Even' 
Hansen, Urædd, Einar Gundersen,; 
Borg, Trygve Warholrn, Borg, i 
Arne Warholrn, Borg, og Per’

Pors mot Grane.
Morgendagens seriekamp i 

mellom Pors og Grane blir avgjpren- v 
de for hvem som skal gå til topps. Tar i 
Grane bare det ene poeng, er det in-I 
gen av kretsens lag som kan nekte: 
klubben mesterskapet. Pors må dess
verre unnvære Lindstad i denne kamp.

* 

av j ■ |

Pors mot Grane.
1... i 5 Til den avgjørende seriekampen mot I 

j Grane i Skien møter Pors med reser-1 
I ven Thorbjørn Solstad som burvokter | 
istedetfor Reinholt som er skadet. For-1 

, svaret ellers er det vanlige, mens I 
brødrene Trygve og Kåre Kristiansen I 
skal være halfer. Løperrekken blir fra I 
bøyre: Th. Svendsen, Lindstad, Er-1

i ling Olsen, Ivar Wåge og K. Skif jeld. I
Pors må ha seir i denne kamp for I 

irvA». eventuelt å kunne true Granes mes-1 Igai.
terskap.

•" | Th. Sundt
-- oppnevnt som dommer.

*

*

Olaf Christoffersen, Pors, skal lør
dag og søndag delta j 1* otballforbun- 
dets instruksjonsmøte for forbunds- 
dommere på Drøbak. Det blir delta
gelse fra hele landet på dette møte.

—

a
Sundjordet leverte en usedvan- 

lig god innsats ved omkampen i 
Norgesmesterskapet 2. kvalifi-, 
serende runde i Tønsberg igår. 
Dennegang ble Tønsbergkamera- 
tene slått så desidert som 4—0. \ 
Flott levert! i

Urædd hadde dennegang in
gen vansker med å slå ut Odds 
beseirer Stag. Det ble en klar 
3—0-seir for Urædd, som spilte 
bedre enn tidligere i år.

7 Grenlandslag er nå klar for 
1. runde 15/6.

Kvik, Halden, slo Stabekk 2—0 
på utebane igår.

Lillestrøm—Magnor 2—0.
Kjelsås—Berger 2—0.

* ’

men som overgangsordning kunne det vel 
vi kunne her tenke oss to avdelinger

Larsen, Skiens B.K., er

i Alternativ n 
tenkes. Eller for å komme 

! å 10—11 klubber.

Det ville riktignok gi absolutt finale ]
og det gir et bredere og muligens bedre 
rig kan vl ikke ae noen direkte fordel.

I. divisjon ville blant annet miste meget av 

. ville svekkes på grunn avI

er altså det hele 
grunner de fleste ?

jere klubbene til.
Imidlertid det hele melde seg som et

Og da er det i
m,n3te en fo™ * Vi har «forlikt» oss med tanken. -

_ H.M

Oldboys-cupeii trukket.
Borgs Ballklubb har foretatt lodd

trekning for oldboyscupen på Bor
gestad lørdag 7. juni.

1. Borg—Tollnes.
2. Urædd—Storm.
3. Pors—Skiens Ballklubb.
Vinneren i kamp nr. 1 og 2. mates J 

i semifinalen, mens ;
Pors og Skiens Ballklubb 
til finalen, i

| plassen i hovedgamet. 
1

toppspillere.
(Og om vi skulle tenke litt på UK

Komiteen som forestår :
lingen av «Idrettens dag
Por sgr u nn f ør st kom m ende

■;dag, har satt opp et allsidig
gram.

Prosesjonen skal samles
Vestsidens hvoretter turen går
til Urædds stadion.

Her blir det komitens formann 
Jac. Brynildsen som skal foreta 
den offisielle åpning. Etterpå får 
man andakt av pastor Thomas 
Anundsen og en kort idrettstale 
av sekretær Alfred Øvrum.

Selv idrettsmønstringen 
nes med en turnoppvisning 
Urædd, Pors r
som var med i det , A ,

jLvcaeiver: Helge Andersen, terpV laVbXeæ brytS Sundjordet, Kaare Sølie Urædd,' 
f A J Einar Andersen, Borg og FmnAr-

' vesen, Urædd.Som en ekstra spiss på idretts- Vestsidens lag: Bjørn Rein-' 
mønstringen får en så se Dram- holt> Por3> Ragnar Svendsen, 
mens Gymnastikkforenmgs elite- Pors> Olav Skilbred, Pors, Kåre 
tropp med selveste Odd Bye Nil- Kristiansen, Pors, Sverre Hal- 

isen i spissen. vorsen, Pors, Ivar Waage, Pors,
Nest post er en håndballkamp Anker Braaten, Tollnes, Ingolf 

mellom to sammensatte damelag. Braaten, Tollnes ’ 
i Fri-idrettsfolkene skal ha 1000 p™-* 
m. stafett (100 -J- 200 + 300 + 
zton o 4-TT-- ■> 1 •

'VrTiV’ Oddberg, Urædd.Vestfoldske Rese^er; Hel 
i pinsen. Et- Sundjordet> Kaare Sølie 

og brytere Einai, Andersen> 
vesen, Urædd.

Vestsidens lag: 
holt, Pors, Ragnar Svendsen, i

Kristiansen, Pors,

Anker Braaten, Tollnes, 
z — ~ --aavxkJ Erling Olsen, 

Pors, Harald Skilbred, Tollnes, 
, -wv -p ovv -f- Og Rar] Skifjeld, Pors.^.00 meter). Iler blir det lag fra Reserver: Jens Veholdt, Toll- 

Urædd, Hauken og Eidanger nes> Arne Veholdt, Tollnes, Hå- 

kon Wold, Tollnes, og Thorbjørn 
Svendsen, Pors.

Kampens dommer er ennå ik
ke utpekt, men det blir høyst 
sannsynlig en Skiensmann.
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Grane vant 1. divi-

I

Turn 11 k. 13 pts., Falk 11 k. 12 pts. ( 
og Fram 12 k. 11 pts. Hvert lag skål'

i ha 16 kamper. j

li
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i'» •

Landslaget møt Pelen 
nsdag.

I II

I I
1,1

' f
‘ !

og Eik som nå deltar i 2. divisjon 
kommer til å fortsette her fra høsten. 
•Munligens blir også Teie og Som stå
ende.

Følgende Grenlandslag deltar i 3. 
divisjon i den nye serie: Skidar, Hei, 
Herre, Solum, Eidanger, Herøya, Gul
sot, Fossum, Bamble, Vold og Langan
gen.

Grane og Pors møttes i går i serie
kamp på en meget glatt og vanskelig 
Gimsoybane. En skulle ventet et jevnt 
oppgjor mellom disse to ledende klub
ber i Grenlandsserien, men det viste 
seg at Grane mestret banen langt be
dre enn motstanderne, og det ble hele 
5—1 i Skienslagets favør, fullt for
tjent etter spillet. Det var hele tiden 
Grane som forte an; bortsett fra en 
kort periode mot slutten av kampen, 
og det var egentlig bare denne ene 
part som virkelig fikk i stand noe spU 
av og til. Ikke altfor ofte forresten. I 
men de som kjenner Gimsøybanen un- | 
der slike forhold som i går vet hvor 
vanskelig det er å få til noe.

Grane ga inntrykk ‘av å være på vei 
°PP igjen fra den bølgedal de har be- . 
funnet seg i en stund. Forsvaret spil
te som vanlig støtt og levnet sjelden 
Pors-løpeme større målsjanser. Det 
som kanskje styrket lagets spill mest 
nettopp under disse forhold var den 
oftest gode sammenheng mellom rek
ken. Det ble lagt an på plascringen 
og presise pasninger, og det førte gan- ' 
ske godt fram. Dertil var som regel ' 
Graheguttene kjappere i starten, noe 
som fikk særlig stor betydning i går.

I loperrekken fikk Nordahl denne 
gang boltre seg. Han kunne vri seg 
ut av nesten enhver situasjon, var og
så mann for to velplaserte scoringer, 
og var vel alt i alt dagens mann i 
rekken. Tunge Rolf Hansen i center 
greide seg ganske godt på «glatisen» 
og hadde særlig i første omgang man
ge fikse ting. Hans scoring i kampens 
5. minutt var helt flott. Willy Aslak- | 
sen på ytre høyre viste igjen at han 
er meget farlig — det ble to scorin
ger denne gang.

Pors spilte ofte svært åpent’i for
svaret, og flere av de oppløpene som 
førte til scoringer hadde vel laget i 
vanlig form avverget. Venstre back 
Olav Skllbred var sitt lags bestemann, 
og forsto å tilpasse oppdekkingen et
ter baneforholdene, hvilket hans kol
lega ikke gjorde. Sven Edin på ytre 
høyre viste gode takter, men ligger ik
ke alltid like godt plasert. Han fikk

ruel.
Lisleby—Slemmestad.
My sen—Nydalen.
Rakkestad—Kvik, Halden. 
Askim—Strømmen.
D r ø ba k /Fro gn—Sandefjord. 
Rapid, Moss—Aasen, Oslo. 
Fredrikstad—Frogner, Oslo. 
Bekkelaget—Kongsberg.
Kjelsås—Torp.
Liull—Frigg.
Asker—Fremad, Lillehammer.
Lyn, Oslo—Greåker. 
Vålerengen—Bjørkelangen.
B. 14, Oslo—Drafn. 
Sandaker—Geithus. 
Kongsvinger—Moss. 
Eidsvold I.F.—Selbak. 
Mesna—Skeid i Lillehammer. 
Lyn, Gjøvik—Aurskog. 
Lena—Drammens B.K.
Skreia—Raufoss.
Vikersund—Tønsberg Turn. 
Skiold—Sarpsborg F.K. 
Birkebeineren—Grue.
Ørn, Horten—Reidulf, Oslo. 
Fram—Eiker.
Grane, Arendal—Larvik Turn. 
Vigør—Jerv, Grimstad.
Start—A.I.K.. Lund.
Egersund—Flekkefjord. 
Sif., Stavanger—Jarl. 
Brodd—Viking, Stavanger. 
Brann—Nordnes.

Norgesmesterskapets
1. runde i

.    ii ■ rr- '

Urædd mot Falk i Porsgrunn. — Pors 
til Lillestrøm og Sandjordet til 

Mjøndalen.

BORG MOT GJØA PA BORGESTAD I 
FottaM.rbuta tat *! VneM « jj, H.rt.mM,J 

' ” å gå videre. Falk I 
_ ; Sandar| 

5—2 i 1. kvalifiserende runde og]

satt opp første runde i Norges-1 ben Falk i 
mesterskapet. Førstnevnte klubb gode utsikter til t 
har hjemmekamp. Kampene spil- slo ut 2. divisjonslaget 
les søndag 15. juni: 

Urædd—Falk.
Lillestrøms Sportsklubb—Pors. | som kjent Urædd uten flere 
Mjøndalen—Sundjordet. 
Borg—Gjøa, Oslo. 
Skiens B.K.—Strong, Oslo. 
Ulefoss—Storm.
Rjukan I.L.—Grane, Skien. 
Jordal, Oslo—Snøgg.
Av listens øvrige 57 kamper Sportklubben — 

/nevner vi: — “ *
Sparta, Sarpsborg—Grei, Gro- etter omkamp på Lillestrøm. Den 

første kamp sluttet uavgjort 
2—2. Det blir en hard kamp, 
hvor Pors bør vinne en knepen 
seir.

Sundjordet som har fått en av 
fjorårets semifinalister, Mjøn
dalen på dennes bane, må nok se 
seg slått dennegang. Klubben bør 
dog gå inn for et hederlig resul
tat.

Oslo-laget Gjøa, som skal mø
te Borg på Borgestad, har spilt 
svakt i vårsesongen. Det er til 
og med små utsikter for at klub
ben klarer å bli deltager i 1. di- 
visjons-serién fra høsten. Gjøa 
har i år slått ut Akersklubben 
Frem 31 4—1 og ett av Oslos 
fremste 2. divisjonslag Star 3—1 
i de kvalifiserende runder. Borg 
er kampens favoritt, men Oslo- 
iaget må ikke undervurderes.

Ellers er Grane favoritt mot 
Breviks og Gimsøys beseirer — 
Rjukan I.L. på Rjukan

Storm får en stri tørn på Ule
foss, men bør vinne.

Skiens Ballklubb har futt ett 
av Oslos fremste men samtidig 
mest variable lag — Strong. Os
lo-laget må holdes som knepen 
favoritt i denne kamp.

En av rundens hardeste kam
per går i Arendal mellom Larvik 
Turn og Grane.Kretsens lag har dennegang 

fått forholdsvis harde motstan- 
(dere.

Oldboyscupen på j 
Borgestad.

9 klubber representert.

OSLO, 8. juni.
(NTB) — Norges Fotballfor

bund har i dag tatt ut landsla
get som skal spille mot Polen i 
i Oslo den 11. juni. i

Laget er fra mål til ytre ven
stre: Torgeir Torgersen, Viking, 
Erik Holmberg, Fredrikstad, 
Egil Jovanord, Lyn, Egil Læ- 
rum, Larvik Turn, Thorbjørn 
Svendsen, Sandefjord, Hjalmar 
Andresen, Sarpsborg, Trygve 
Arnesen,- Vålerengen, Harry 
Boye Karlsen, Ørn, Hans Nor- 
dalil, Skeid, Knut Brynhildsen, 
Fredrikstad, og Bjorn Spyde- 
vold, Fredrikstad.
Reserver: Einar Rinker, Drafn, 
Gustav Reim, Skeid, Henry Jo
hannesen, Fredrikstad, og Arne 
Rø Island, Frigg.

Grane kommer igjen.
Slo Pors 5—1 på glatt bane»

også for få og dårlige baller å arbei
de med. Erling Olsen og Skifjeld slet 
jevnt, og Skifjeld scoret trøstemålet i 
et par minutter før slutt. I

Det var nok en ekstra svart dag j 
Pors hadde 1 går, og laget er nok god 
for langt bedre saker enn dette. Men 
en ser det ikke så sjelden at når et 
lag får overtaket på glatt bane, blir 
det andre lett spilt rundt.

Alf Goberg dømte godt, og påviste 
tydelig de feil som ble begått.

Fjeld.

Den nye liga- 
serie.

Grenlands 1., 2. og 3. divisjons
lag kåret.

Resultatet av kvalifiseringsseriene i 
i Grenland er nå avgjort for alle 3 di

visjoners vedkommende.
Første divisjonslag blir: Grane, 

Pors, Storm, Borg, Odd, Urædd og 
. Skiens Ballklubb.

De øvrige 7 første divisjonslag i 4. 
distrikt, som omfatter Grenland, Øvre 
Telemark og Vestfold, blir Snøgg og 
Ulefoss fra Øvre Telemark. Vestfold- 
serien er ennå ikke ferdig, men Øm, t 
Larvik Turn og Sandefjords Ballklubb 1 
er sikre allerede. Om dc 2 øvrige plas-

G^enlands ropresantanter blir: ' 
Gimsøy, Skotfoss, Sundjordet, K.S.K., 
Tollnes, Langesund I.F., Brevik I.L.

j og Gjerpen I.F.
Øvre Telemark blir representert 

ved: Rjukan I.L. og Notodden Sports
klubb.

Kragerø I.F. blir temmelig sikkert 
overført fra ligaens 5. distrikt til vårt. 
Laget kommer nok til å spille i 2. di
visjon.

Hvor mange Vestfold-lag som blir 
med i 2. divisjon er ikke endelig be
stemt. 4 klubber går i ethvert fall ned i 
fra 1. divisjon. 3 av disse blir Holme
strand, Borre og Tønsbergkameratcne. 
ggjgg Bandar, Tempo, Stag, Haukerød

j 
I

Det er i morgen Borgs Ballklubb i 
holder sin oldboyscup på Borgs gress
bane. Det blir kamper mellom Borg— 
Tollnes, Urædd—Storm og Pors—Ski- 
ens B.K. Seierherrene i dc to første 
kamper møtes i semifinalen mens vin
ner av kampen Pors—Skiens 
klubb går direkte til finalen. Publi- j 
kum vil denne gang få se on rekke av 
dc «gamle» spillere på gressmatta 
på ny.

Arangøren Borgs Ballklubb stiller 
følgende lag fra mål og høyre: Willy 
Carlsen, Jon Jonsen, Ingolf Berntsen, 
Finn Gulbrandsen, Kåre Halvorsen, 
Karsten Thorgersen, Thorleif Ancler- , 
sen, Sigurd Johansen, Thorbjørn Nil
sen, Håkon Fredriksen, Jon Fredrik-

Hvor mange avdelinger det blir ‘ i 
2. divisjon i dette distrikt er ennå 
ikke definitivt avgjort.

Grenlands frapresantanter

sjonsseneiL
Slo Pors 5—1.

Ca. 250 mennesker hadde inn
funnet seg for å se oppgjøret 
mellom Grane—Pors. Dette ble 
ikke så lite av en skuffelse. Grane 
kom lett til seiren og minst 3 av 
målene burde vært avverget. 
Grane spilte energisk og mestret 
banen meget godt, de vant som 
regel nærkampene på grunn av 
sin hurtighet. Skal noen framhe
ves må det være Nordahl, dog 
fikk han for fritt spill.

På Porslaget var all gnist bor
te og det var vel neppe noen av 
Porserne som for alvor gikk inn 
for kampen. Forsvar og halfrek- 
ke spilte usikkert og fulgte dårlig 
med, likeledes indrevings. Laget 
i sin helhet fikk lite og ingenting 
til. En savnet Linostad og Bjørn 
Reinholt. Stedfortredere var 
Sven Edin og T. Solstad.

Grane vant målvalget og al
lerede kort etter avspark hadde 
Pors en kjempesjangse ved Edin 
som Arnt Nilsen feilregner, men 
han fikk i siste øyeblikk slått den 
til corner. Grane kommer så i 
gang og er de toneangivende hele 
kampen. Etter 5 min. spill scorer 
senterløper på en ball som ham 
flukter. Grane fortsetter ener
gisk og scorer ytterligere 2 gan
ger mot slutten av omgangen. 
Annen omgang ble en kopi av 
første. Grane scorer i det 2. og 
25. minutt. I de 10 siste min. får 
Pors et blaff og da kommer også 
trøstemålet ved Erling Olsen et
ter en corner.

Dommeren Goberg, 
“"Oi •

Pors jr.—Langesund jr, 
l-L . ..

Ved kretskamp på Pors stadion i går 
ble resultatet uavgjort 1—1 mellom 
Pors og Langesund. . '

Langesunds I.F. og Pors’ kretskamp 
i gutteklassen igår 'ble avbrutt av 
hensyn til 1. rescrvelagskampen Pors 
—Urædd. Langesundsguttene fikk 
derfor begge poengene.

it i

<| hadde walk over i 2.1 pinsen vantl 
_j avl 

Isine beste folk 3—1 over Falk på' 
Horten. Det er imidlertid ingen 
grunn for Urædd’erne til å ta} 
seiren på forhånd. |

Pors skal helt til Lillestrøm forl 
å møte Alf Martinsens lag —

■ som har slått 
| ut Ullevål 6—0 og Magnor 2—0|



1 1 n 1 11

I

verdig
>

Goberg, Storm, dømte
1

er de-

I

I
. Så fulgte «Ja, vi el-.I

idrettsfolkene

■

ni

I

Ørn, var

J
n

i

I
I

høstet 
flotté 

sving- 
gymna-

I 
i

b

i •

f
{I
i

av
en

var vanskelig
' ° o 1

j pai

< i Jf A

Kjøper Pors bade- 
brakka?

\^OTS

Det ble en morsom old boys?turne
ring på Borgestad lørdag mellom 
Urædd, Pors, Tolnes, Skiens Bk., 

, Storm og Borg, og det endte med at 
1 Pors ble seierherre.

De fleste av de gamle «traverne» 
var med, og flere av dem kunne sogar 
med god trening gjeme hamle opp 
med de bedre spillerne på ordinære, 
lag ennå her i kretsen. Kampene ble 
greit avviklet, og arrangementet var 
utmerket.

En kunne snart merke at lagene 
hadde lite trening, da spillerne etter 
hvert som kampene skred fram var 
svært ute på «vandring», slapphet og 
tretthet er vanskelig å bekjempe. Vil- 

når krefter og kondisjonen svikter. I 
finalekampen var faktisk alle så tret
te at de knapt «så land». Borg hadde 
da spilt 3 kamper og det var nok de 
som det gikk verst ut over, men enda 
sto de i til siste minutt. Pors hadde 
«bare» 2 kamper og var nok litt spre
kere. De gikk da også av med seiren 
og ble cupvinnere.

vant old boys* 
turneringen på Borgestad.

i 2. omgang. Borg øket imidlertid og 
seiret fortjent 12—6 poeng.

Finale
PORS—BORG.
Lagene virket svært utslitte etter de 

foregående kamper og tempoet ble og
så deretter. Borg var mest trett, og 
Pors vant, skjønt de var ikke mange 
«sure silda» verd de heller. Pors lå 
en del over og ledet hele tiuen i poeng. 
Sigurd Johansen, Borg orket ikke me
re og dermed var det tapt. Pors vant 
med 7—3 poeng og ble dermed cup
vinneren og en pen pokal ble overrakt 
laget etter kampen, med de vanlige 
hurraer. «Beha».

jen manglet Ikke, men det hjelper lite I __----------- - . — -

Vellykket og 
idrettsmoostrmg i Porsgrunn

Østsiden og
2—2

-jt * 5- • - --

Fotball-landsiaget 
mot Polen.

Fotballforbundet har tatt ut 
følgende landslag mot Polen i 
Oslo onsdag 11. juni regnet fra 
mål til ytre venstre:

Torgeir Torgersen, 
Erik Holmberg, 
Egil Jevanord, Lyn

Fotballkampen.

Siste post var fotballkampen 
mellom Østsiden (Urædd, Sund- 
jordet og Borg) og Vestsiden 
(Pors og Tollnes) som sluttet uav
gjort 2—2. Østsiden som hadde 
solen i ryggen i første omgang 
(30 min.) tok ledelsen med 1—0. 
Ivar Olsen pirket ballen fra Pors 
målmann og Trygve Warholm 
hadde ingen vansker med å set
te ballen i det tomme bur. I 
denne omgang var Østsiden best, 
mens Vestsiden til gjengjeld var 

^sterkest etter pausen. Erling Ol
sen utliknet med en flott scoring 
på Anker Braathens frisparkinn- 
legg. Senere øket Harald Skil- 
bred til 2—1 for Vestsiden. Like 
før slutt ble Einar?;:.Gundersen 
stoppet ulovlig i Vestsidens straf- 
fesparkfelt. Walter Carlsen sat
te straffesparket hardt i nettet.

Østsiden-laget som vel var 
kampens favoritt, slappet atskiL 
lig av i siste omgang. Lagets og 
banens bestemann var senter- 
backen Isak Andersen, som var 
usedvanlig vanskelig å komme 
forbi. Også de øvrige i forsvaret 
var energiske og gode, men den 
annen scoring burde vel vært av
verget. Av løperne likte vi best 
Einar Gundersen og Arne War
holm. Per Odberg ødela en opp
lagt scoringssjangse i siste om
gang ved å skyte utenom buret 
mens Reinholt var ute i feltet.I > • . —* .

I disse to sportsgrener.
5 av Drammen Gymnastikk- 

forenings eliteturnere 
kraftig applaus • for sine 
prestasjoner i skranke, 
stang og i frittstående 

.stikk. 7 
| gutt Helge Hefte deltok 
I menstroppen. Det 
festlig innslag 

Ide fått med 
I gram.

mello 
sluttet uavgjort

Stafettløpet over 1000 meter 
mellom ’ Eidanger, Urædd og 
Hauken ble usedvanlig spennen
de. Urædd fik et forsprang på de 
3 første etapper, men Eidanger 
4. og siste mann Roll Klevjer, 
som mittveis i 400 m. løpet ble 
sjenert av en terrier leverte en 
ren «kjempeinnspurt» og knep 
seiren på de siste metrene. 
Urædds siste mann Asbjørn Si
monsen var en snau halvmeter 
etter i mål. De to lag fikk notert 
samme tid 2,13, mens Hauken 
var atskillige meter etter. Det 
seirende lag fra Eidanger Idretts
lag bestod av Ingvar Lunde, An
ders Skjelsvik, Arne Andersen og 

• Roll Klevjer. Det var første gang 
Eidanger-laget deltok i stafett
løp og vekslingene gikk heller 
ikke bra, men til gjengjeld løp 
guttene meget energisk.

Det var møtt ca. 300—400 tilskuere | 
og Dahlgren, Urædd, Baugerød, Borg og 
Jansen, Tolnes.

BORG—TOLNES 4—0.
I forsto kamp Tolnes—Borg vant 

Borg med hele 4 mål mot 0. Sigurd 
Johansen, den korpulente spiller, sco- I 
ret 3 pene mål og Th. Andersen 1, et
ter gammel god oppskrift. Borg var 
adskillig bedre og vant fortjent. Kam
pen var også morsom.

STORM—URÆDD 2—1.
Urædd—Storm ble et livligere opp

gjør og tildels bra fotball så lenge 
kreftene holdt, men etter hvert slap
pet man av en del, især i 2. omgang. 
Urædd scoret først etter 10 min. ved 
Saubrekka, men Storm’ utlignet 2 min. • 
senere ved Kr. Moen. Urædd ledet i 
points til langt ut i 2. omgang, da 
Storm scoret nr. 2 ved O. Loberg og 
vant således med 2—1.

PORS—SKIENS BIL — • • •

hadde også de fleste mål- -

_• oie cupvinnere. Idrettsforeningen Pors er soml
Ordfører Vegheim talte for anled- kjent sterkt interessert i kjøpet I 

mngen i pausen. , , , . . o _ , !cu ::: 1:: av badebrakka pa Pors gamle
kampen ble dømt av dommerne: bane (Miltenberg). Saken ble be

handlet på medlemsmøte i gårl 
hvor det ble overlatt til en ar- 
beidskomite bestående av for
mannen Karl Malmgren, Kristi-1 
'an Young Halvorsen og Leif Hal
vorsen å underhandle med kom
munen om de eventuelle klausu- I 

ler vedkommende brakka.
Går saka i orden vil Pors fal 

et ganske bra møtelokale på 11X1 
7 meter ved å ta vekk en skille
vegg samt styrelokaler, og bad 
med 2 karbad og 8 dusjer.

Den nedsatte komite skal 
framlegge saken for et nytt med
lemsmøte seinere.

Til å ajourføre foreningens 
lover ble det nedsatt følgende ko
mite: Einar Wirud, Halvdan El- 
tvedt, Leif Nilsen, Harald Thor-

I 

stensen og Leif Halvorsen.

Viking, 
Fredrikstad, 
Egil Lærum, 

Larvik, Thorbjørn Svensen, San
defjord, Hjalmar Andresen, 
Sarpsborg, Trygve Arnesen, Vå
lerengen, II. Boye Karlsen, Ørn 
Hans Nordahl, Skeid, Knut Bryn- 
hildsen og Bjørn Spydevold,- 
Fredrikstad. , I

Reserver: Einar Rinker, Drafn, j 
Gustav Rehn, Skeid, Henry Jo-I 
hansen, Fredrikstad, og Arne] 
Røisland, Frigg.

Torgersen og Svendsen 
butanter på landslaget.

£

Den tidligere Porsgrunns- 
- 2 på Dram-

var en særs 
arrangørene had- 

på gårsdagens pro- 

Håndballkampen mellom de 
sammensatte damelag fra Borg, 
Eidanger og Herøya samt Pors
grunn Håndballklubb, Ørn og 
Vold ble jevn. Det førstnevnte 
lag sikret seg seiren ved at Ran
di Braaten scoret i slutten 
kampen. Laget hadde også 

solid «mur» så det ‘ 
for det annet- lag å komme 
skuddhold.

Yngvar Karlsen, 
kampens dommer.

Vestsidens bestemann 
Olav Skilbred. Utspillene 
var dennegang bedre enn ( 
gere. Forsvaret ellers v 
svært åpent og usikkert i første | 
omgang. Det må ikke gjenta seg 
på Lillestrøm til helgen. Brødre
ne Anker og Ingolf Braahen og 
Erling Olsen var best av løper
ne.

Alf 
godt.

■ —■ ■ ■ « ■ ■

Dermed var en ferdig med ar
rangementet på Urædds stadion. 
Arrangørene bør innskrenke noe 
på tia for de forskjellige sports-l 
'grenene for ettertiden. Nå tok 
idet hele over 3 timer og det er 
alt for meget.

' Til slutt holdt Porsgrunns Ro
klubb et propagandarase på Pors-; 
grunnselva over en distanse pa 
800—1000 meter. Det deltok tre j 
firerbåter med styrmann (to'inn-1 

jriggere og en halv outrigger).!

ble også ganske bra, med Pors litt 
foran, og Jn—L' —ai
skudd og sjanser. Mot slutten av 2. 
omgang lå Skiens Bk. godt over. «Tå
ka» Sigurdsen brente en opplagt mål
sjanse, og Neerbye & Co. måtte se seg 
slått med 9—4 i poeng.

Semifinalen
BORG—STORM

ble litt tammere, dog spilte Storm be- ! 
dre fotball og hadde det bare vært : 
litt mere krefter så . . . Borg var. 
imidlertid mere effektive, især Sig. 1

1 ov9ffnf Rorg mange verdi-1

Fotballkamp^11 
Vestsiden l

Idrettens dag på Urædds sta
dion i går ble en venykketog 
verdig mønstring av idretten 
Porsgrunn og omegn. Etter para
den av idrettsfolkene fra Pors 
gamle bane til Urædds stadion, 
onsket formannen i komiteen, 
Jac: B r y n i 1 d s e n deltagere 
og publikum vel møtt. Det var 
om lag 3000 tilskuere.

Pastor Ths. Anundsen 
holder deretter en kort andakt.

Talen for dagen ble holdt av 
sekretær Alfred Øvrum. Han 
pekte bl. a. på idrettens store be
tydning for vårt folk og avslut
tet med å utbringe et 3X3 hurra 

i for idretten 
sker».

Deretter fikk 
slippe til.

Første post var fellesoppvis- 
ning av om lag 60 dameturnere 
fra Urædd, Pors og Herøya. Det 
ble en vellykket oppvisning med 
forholdsvis god presisjon i de 
mange øvelser. Instruktøren frk. 
Aarni Knudsen har all mulig 
grunn til å være tilfreds med 

i sitt arbeid.
Så fulgte bryteoppvisning av 

j Frank Stubb Olsen — Kristian 
! Hansen og Alfred Karlsen — 
(Sigmund Ruud, alle fra Herøya I.

Pors-bokserne Bjarne Olsen og 
.Olav Skilbred var samtidig 
irampa gressmatta. Det hele ble 
en interessant demonstrasjon av
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Norgesmesterskap^
1. runde

Flott levert. Borgs^ 
i kampene var meget god. 
gamleguttene hadde absolutt 

1

I

Pors rundelag 
Lillestrøm.

Til rundekampen på Lillestrøm 
sondag mot Alf Martinsens klubb — 
Sportsklubben — må Pors unnvære; 
Lindstad som er skadet. Klubben harl 
også valgt å spare Alf Mikkelsen for 
A-kamper foreløbig. Lagets forsvar 
blir det vanlige. Ivar Wåge og Kåre 
Kristiansen blir halfer, mens løper- 
rekken blir fra høyre: Øivind Johan
sen, Thor Svennungscn, Thorbjørn 
Svendsen, Erling Olsen og Karl Ski-

/ 6 / 
*Z

• *

• '•Tbrs"skal tn^Ulléstrom og vil få en I 
ihard dyst mot hjemmelaget. VI tror 
llfflåvel Pora haler? i. land en knann I

Sundjordet har fått den r’ 
lige oppgave å spille i Mjønd 
brødrene Hvals lag. Det blir 
derlag, men Sif. bør gå inn f< 
re dette så hederlig som •

Borg får besøk av Oalo-l 
Her bør det bli en jevn dyst 
som Imepen favoritt. Gtøa-1 
heppe så sterkt som før 
men cn har jo erfaringer : 
om at Oslo-klubbene ikke 
vurderes i rundekamper.

Grane vinner på Rjukan r bør C slå Ulefoss ved_ kam 

Ulefoss. - SkiensnJ, 
cn strid tø™ mot Oslo-la

seg fram til 2. runde 
for at dette skal skje i 
særlig store.

Selv om 
svak for de fleste 
presentanter — 
likevel at 5 av disse sikrer seg retten 
til å spille 2. runde neste søndag (22. 
juni).

Telemarks-representanten Snøgg får 
neppe noen vansker med å sette Jon 
dal utenfor i Oslo.

I alt er det 64 rundekamper som 
skal avvikles i helgen.

~~ — — *- f • • • »

Pors’ gutter—Urædds gutter 
3—2.

Ved kretskamp på Østsiden 
,rant Pors’ guttelag 3—2 over Urædds 
gutter.

'‘rK’altn ?■
• n.

*

aget J

Pors b avdeliogsmester.
Slo Urædd b. 4—1.

Ved den avgjørende kamp om avde- ’ 
lingsmesterskapet i 1. reservelagsse- kveld. Ved pause ledet Pors 4—0, 
rie på Pors’ stadion igår vant ~ 
4—1 -over Urædd. Ett av Pors’ 
kom på straffespark.

Nils Kasa, Langesund, 
som dommer. 

• •

Pors er dermed avdelingsmester 
med 5 points foran Urædd som hadde 
4 points og Borg 3.

Pors skal senere møte Storm i fina
len i denne reservelagsserie.

Vikar.

vant 
-0 ovcjv Urædd jr. 2 av 
temmelig lettkjøpte. Mål- 

var Rolf Gunnnrdri Thor-

- i sen 2, og Thorbjørn Svendsen 2.
- - --

Walter Karisens bein 
| 1 nettet.

-------- —- — — — • —* — V fc* I

! mål var sjølmål. Erling Olsen skjøt 1 •I • Og. ballen spratt,

Dommeren Finn Bjerkøen var svak. ’
Brutus. I

Borgestad
favoritt. Det viste seg 

.. ___ ■ «ork» i Porsene'-
kampen. Klubben, vant ett

- •

~ q

Oldboyscupen 
grassbane lørdag. Kampene 
således:

Borg—Tollnes 4—0.
I første kamp mellom Borg 

Tollnes var Borg best hele tiden 
scoret 4 i 
derte 3 av disse 
det 4. Borg lå også stort over i points.

Storm—Urædd 2—1.
ble en svært

helt hadde mistet lysten til å spille,- for 
Porseme gjorde nær sagt hva de ville. 
Gang etter gang forserte Porsløpeme 
SIF.s forsvar og skuddene smalt jevnt 
og sikkert. Både Karl Skifjeld og Er - • 
ling Olsen hadde harde skudd i sten
gene og tverrliggeren. Pors, oppnådde 
3 mål i 2. omgang, og SIF kan prise 
seg lykkelig over at resultatet ikke 
ble større. Karl Skifjeld brente også 
et straffespark for Pors. Om, løperne 
tii Pors boltret seg bra i 2. omgang, 
må en ikke se bort fra at SIF.s for
svar lå langt under pari, og en må vel 
ta fram et ennå bedre spill om det 
skal holde i rundekampen mot Lille
strøm søndag. Laget hadde sine beste 
folk i Olav Skilbred og Sverre Halvor
sen i forsvaret, og Karl Skifjeld i rek
ka. Hos SIF sleit Morgan Karlsen bra, 
likedan Olaf Hansen. Pors mål ble 
scoret av Erling Olsen 2, Øivind Johan- 

~ ‘ . Ett

ens Ballklubb.
Ordføreren i Gjerpen Olav V e g- 

h e i m holdt en pen tale om idret
ten. Han uttalte også at Borgs grass
bane hadde cn særdeles vakker belig
genhet.

Borg hadde ordnet med et utmer
ket høyttaleranlegg under kampene.

A. E.

ff -------- ---------- --

I Pors—Sundjordet/^
Anker Pedersen skal være høyre 

back pa Sundjordets lag j seriekam. 
pen mot Pors på Vestsiden i dae i 
stedet ,^r H. Lysa som er j mllitæ, ye. 
neste.. Fmn Bjerkøen, Langesund, er 
dommer. Pors er favoritt, men Sand
jordet er øyensynlig i framgang Og 
lar seg neppe slå lett. h

“ • *________

Norgesmesterskapet i fotball fort- 
ordinære run

de. Det gjenstår nå 128 lag etterat de 
eiret 3— kvalifiserende runder er avviklet. — 

Grenland har 7 deltagere med i mor-
Første omgang bgen.

løs. Det norske lag S I Porsgrunn møtes Urædd og Falk, 
svakt og det var fak' Hortensklubben spiller god fotball på 
en få av forsvarss] banen, men laget har ikke hatt hel- 
senterbacken Thorbjlet med seg i årets kamper. Ved 
sen i spissen som he'kampen mot Ørn hadde Falk en helt 
lakkenehadde da Of igjennom svart dag hvor alt mislyk- 
ste av banespillet fites. I sin siste seriekamp mot Tøns-

I annen omgang berg Turn var Falk best i begge om- 
ledelsen ved Tryjganger, men var særs uheldig med 
som scoret på et f 1 skuddene, hvorav en del smalt i sten- 
fra Knut Brynhildseigene. Urædd gjør derfor klokest i ik- 
nutt. Bare noen minke å ta seiren på forskudd i morgen, 
ret Brynhildsen nr. Kampen blir sikkert forholdsvis jevn, 
ske lagQt har nå et men vi håper og tror at Urædd sik- 
spillet med sterkt prer seg retten til å gå videre i mes- 
polske målet. I det terskapet.
Brynhildsen til 3—< Fors skal møte Lillestrøms sports- 
lakkene reduserte ti klubb på Lillestrøms grusbane. Dessver- 
pens siste minutter re må Pors unnvære -sin matchvinner 
norske målmann 1 Lindstad, men laget bør allikevel kun- 
et skudd fra venstr ne ta revansje for 2—O-nederlaget i 
udekkede høyre hal'3. runde 1940. Lillestrøm-laget er svært 
vansker med å scor variabelt i år og neppe av samme

• - “i slagstyrke som tidligere. Pors er vår
favoritt søndag, men det må spilles 
for fullt helt til fløyta går.

o o o o y jvto ti
Pors og Sundjordet møttes til serie- > Granekampen, Det indre forsvar ble 

kamp på Vestsiden igår. «
Sundjordet stilte med stedfortreder ‘ 

for Herman Oksum og Hans Lysa.- 
Anker Pedersen spilte høyre back. Det 
var n^erkbart at Sundjordet mang
let ovennevnte spillere. Laget spilte 
usammenhengende og fikk aldri noe

Torsdag møtes Pors og SIF 
på Vestsiden. Etter Sundjordets gode 
innsats mot Tønsbergkameratene skai 
det bli morsomt å se hva de kan greie 
mot Pors-laget. Det blir i alle fall eh 
oppmykningskamp foran 1. runde som 
spilles søndag.

Pors vant Borgs oldbo^-cup i Norsk seb poran
Vellykket arrangement på

ble spillet på Borgs 
ble holdt

1 I

mot
til søndag og et

‘ • Borgs Ballklubbs formann Olav| 
ved Botnen overrakte cuppokalen til- 

det seirende lags kaptein, Alf Jakob
sen.

Pors’ seirende lag var fra mål til 
ytre venstre: Axel Fjeld, Johannes Pe-! 
dersen, Alf Jacobsen, Jacob Halvorsen, 
Rolf Asdal, Gunnar Halvorsen, Leo 
Johansen, Thorleif Aasland, Olaf Hol
tan, Andreas Skilbred og Thorleif 
Kornmo. Karl Olsen deltok istedetfor

spilte uten plan. Halfene fikk heller 
ikke utrettet særlig, unntatt Valter 
Carlsen. Backs spilte usikkert og bur
de avverget flere av målene. Mål
mannen ble i flere situasjoner satt 

I annen omgang så det ut til at SIF helt ut av spill. Det må mere fart og 
plan til om Sundjordet skal slippe he
derlig fra det i Mjøndalen.

Pors’erne kom igrunnen lett til sei
ren, men periodevis var der mange 
gode trekk å se. Tross de 7—0 var 
avslutningene ikke alltid så gode. Bal
len går for meget fram og tilbake ved 
IG-ineteren fd”. noen virkelig tar seg 
av den og gjør noe av det. Begge 
ytterwings spilte fikst med mange 
pene -overlegg. Karl Skifjeld var vel. 
rekkens beste igår. Erling Olsen var 
også frisk og det samme må vel sies 
om Th. Svendsen. Halfene arbeidet og
så iherdig igår og viste framgang fra

. •» w * -- *•» V» • - • - ----- —

men 
om-

,] gang hadde gitt et bedre bilde av styr- 
! keforholdet mellom de to lag. Alle 4 
; mål må en betegne som tabber i for- ., L . -- ,
] svaret til SIF, som var helt stlllcståcn- lltlL Løperne var svært ineffektive og 

de enkelte ganger. Mål nr. 1 og 2 kun
ne målmannen Helge Andersen ha av
verget ved å rykke ut. Om spillet i 
denne omgangen er ikke stort annet å 
si enn at det var rotet og planløst for 
begge lags vedkommende.

*

Pors jr.—Urædd jr. 
3-—0. /

Ved kretskamp på Østsiden 
Pors jr. 3- 
målene var 
scorere var Rolf Gunnerød, 
bjørn Norling og Ove Austad 

«

IS
p Pers 7-0 sek ow SIF.

Pors vant hele 7—0 over SIF i 1. 
divisjonskampen på Vestsiden torsdag

Pors ‘j et par måls overvekt etter første 
mål i

«stilte opp som 
også at det var -mer «ofk» i

denne kampen. Klubben- vant et; 
fortjent cupmesterskap og alle clvej 

! viste den rette gnisten. Vi vil ikke- 
unnlate å nevne Thorleif Aasland. 
som nå er 48 år gammel deltok i beg-i 
ge Pors’ kampe. 
innsats 
Flere av 
ett eller annet «å vise» de aktive

Dette ble en svært jevnspi-.let dag.
kamp. Urædd scoret først ved Jakob 
Hansen «Appa». Storm kvitterte 
Kristian Moen og samme mann sco
ret også seiersmålet for Storm 
før slutt. Urædd hadde 10 point 
Storm 6.

Pors slo Skiens Ballklubb 
9—4 points.

| Ingen av disse lagene greide å 
Isnore mål. Det var i grunnen en no- 
lenlunde jevnspillet kamp med sjang-1 j<ornnio i den første kampen mot Ski- 
I ser for. begge lag. Pors vant med 9
I mot 4 points og var dermed klar for 
I finalen.

Borg—-Storm 12—6 points.
Dette var en av de bedre kampe- 

. ne og Borg hadde flere målskudd i 2. 
I omgang som ga laget en sikker seir.

Pors slo Borg 7—3 points.
I Dette var Borgs'3. kamp og Pors

Tii Pors U, K.
Et forslag til Pors’ lag 

Lillestrøms lag 
som kommer:

Bjørn Reinholdt, Sverre. Hal
vorsen, Olav Skilbred, Ivar Kri
stiansen, Arne Kåss Andresen, 
Trygve Kristiansen, Alf Mikkel
sen, Leiv Lindstad, Thorbjørn 
Solstad Erling Olsen, Karl Ski
fjeld. — Reserver: Paul Steen, 
R. Svendsen, -Kåre Kristiansen, 
Svend Edin.

Pors, fotballag.

Sesongens førs 
landskamp ble hold 
i går mellom Polen| setter imorgen med 1. 
Det var 33,642 tilsk 
mennene s 
spillet var ikke ovej 

i I

aldri satt på noen prøve.
Sundjordet åpner med et godt til- 

■bud som Morgan Karlsen avslutter, 
men ballen gikk utenfor. Spillet går så 
cn del fram og tilbake hovedsakelig 
med lange baller fra 16 m. til 16 m. 
Etter 15 min.s spill går 0. Johansen 
som spiller på ytre høyre, inn og sco
rer på et overlegg. En pen kombina
sjon hos Sundjordet hadde nær gitt 
utligning noen min. senere. Etter det 
25. min. scorer P-ors hele 3 ganger, 
2 ved Th. Svendsen og 1 ved Erling 
Olsen. Sundjordets forsvar var sør
gelig passive her.

I annen omgang tilriver Pors seg 
snart spillet, og ballen går for det 
meste på Sundjordets banehalvdel i 
denne omgangen. Sundjordet hadde en 
del spredte, men helt ufarlige oppløp. 
Skifjeld og Erling Olsen hadde flere 
ganger skudd i niålsbolper og tverr
liggeren som igrunn hadde fortjent en 
bedre skjebne. Pors scorer 3 ganger i 
denne omgang, 2 ved Erling Olsen og 
1 gang ved 0. Johansen.

Dommeren Bjerkøen fra Langesund, 
var vi ikke alltid enig med.

p-

a1
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Rakkestad—Kvik, Halden 2—1
4—5

2—0
8—0

1—7

■

4 Srenlandslag hl 2. raide,

le i Iste divisjon fra hosten, mens Lil- 
lestrømlaget som la mange streker 
over skal spille i 2nen.

Iste omgang endte målløs. Et resul
tat med et par måls overvekt til Lil
lestrøm hadde imidlertid vært pas
sende.

I 2nen omgang fikk Pors en sterk 
vinn i ryggen og kampen ble jevnere. 
Lillestrøms angrep var imidlertid far
ligere enn Pors. 

%

28 min. ut i omgangen fikk Lille
strøm sitt første mål ved y. v. Wahl. 
13 min. før slutt scoret y. h. Bru nr. 

[ 2 og endelig 2 min. før kampen var 
endt satte Rolf Andresen nr. 3 i nettet.

Lillestrøms lag var uten svake punk
ter. Centerhalfen Sverre Hansen må 
fremheves som banens beste spiller. I. 
h. Leif Kristensen var også beget god 
i 2en omgang. Y. v. Karl .Skifjeld var 
en utmerket spiller på Porslaget. De 
øvrige var høyst ordinære.

noe uventet ne- 
etter 2 timers

/ 

g

Skiold—Sarpsborg F. K. 1—3 
Birkebeineren—Grue 9—0 
Ørn, Horten—Reidulf, Oslo 4-

Lillestrommerne gikk med liv og 
' lyst inn for kampen, og det var sta

dig bråket foran Pors’ mål, men for
svaret klarte å holde buret rent til det 
sto igjen 17 min. av kampen, da Lil
lestrøm scoret fra udekt posisjon. La
get scoret ytterligere 2 mål for slutt. 

. Det første etter misforståelse mellom 
backs og keeper og det siste på et 
langskudd.

Pors hadde straks for slutt en god 
sjanse, men Lillestrøms keeper reddet 
skuddet flott. Majo.

Fram—Eiker 2—1 
Grane, Arendal—Larvik Turn 

2—4
Vigør—Jerv, Grimstad 1—2 
Start—A.I.K., Lund 3—1 
Egersund—Flekkefjord 0—1 
Sif., Stavanger—Jarl 2—4 
Brodd—Viking, Stavanger 0— 
Brann—Nordnes 6—1 
Molde—Clausenengen 1—2 
National—Brage 1—0 
Ranheim—Trondheim/Ørn 0—1 

2. runde spilles allerede fk. 
søndag 22. juni.

1—11

| | Kamp nr. 18.
fe LILLESTRØM—PORS 3—0

tapte 
på Lillestrøm

Rundekampen på Lillestrøm mellom [ 
! Pors og Lillestrøm Sportsklubb endte ( 

med 3—0 seier for hjemmelaget. Sei-» 
ren var fortjent — og heller for liten 
enn for stor. Pors skuffet meget. Det 
er pussig å tenke på at laget skal spil- 

l|„ , .... .......
1

slo kommer den 
melding om at 

var Telemarks
“ ' - g^k _ . .......

kjemper’ ‘.Eidsvold 1.
6. første-

I Lena—, 
Skreia— 
Vikersund

I /O •:

— F®rs, Sarndjørdet, 
ble slåil at

Ellers var Drafns 3—0 neder
lag for B 14, at Jarl slo Sif, Stav
anger, at Skreia vant over Rau
foss, Geithus over Sandaker i 
Oslo, Mysens seir over Nydalen, 
Rakkestads over Kvik, Halden, 
og sist men ikke minst 
sikre rundetraver Ranheim 
satt utenfor på egen bane 
Trondheimlaget Ørn, 
største overraskelser.

Corner.
Her er endel av resultatene 

fra gårsdagens 64 kamper (først
nevnte hadde hjemmekamp): 
Urædd—Falk 2—0 (2 timer) 
Lillestrøms Sportsklubb—Pors 

3—0
Mjøndalen—Sundjordet ‘2—0 
Borg—Gjøa, Oslo 2—0 
Skiens B. K.—Strong, Oslo 2—1 
Ulefoss—Storm 1—0 (2 timer) 
Rjukan I. L.—Grane, Skien 2—4 
Jordal, Oslo—Snøgg 3—2 
Lisleby—Slemmestad 5—3 
My sen—Nydalen 2—1

----------------v . AJLC4AVICX1

Drøbak/Frogn—Sandefjord 
Rapid, Moss—Aasen, Oslo 
Fredrikstad—Frogner, Oslo 
Bekkelaget—Kongsberg. 
Kjelsås—Torp 3—1 X

PåJ Liull—Frigg 0—2
1 Lyn, Oslo—Greåker 4—2 

Vålerengen—Bjørkelang 
R- 14, Oslo—Drafn 3—0 
Sandaker—Geithus 0—1 
Kongsvinger—Moss 0—1

■ - F.—Selbak 0—3
* sna—Skeid i Lillehammer 1-8 

Drammens B. K. 1—4 - Lillestrøm.
Raufoss 3—2 
J—Tønsberg Turn

. 1 -cr____ ____ Skilbred hadde f. eks.
timer) • Lillestrøms beste spiller mot seg, men

slite hardt for 
_‘alk og det 

kampens siste sekun- 
kum. Seiren imidlertid helt fortjent.

Borg hadde ingen vansker 
med å slå svaktspillende Gjøa 
Borgestad.

Skiens B. K. overrasket ved ål 
sette ett av Oslos fremste fotball-1 
lag Strong utenom etter at Strong \ 
hadde ledet 1—0 ved pausen.

Grane vant som ventet 
Rjukan.
I Fra Osl 
pjonelle i 
Isoiri i fjor 
p- *underepresentant 
|?nora for Jordal, som 
l^vilet for å bli Oslos 
'Misjonslag.

Pors klarte ikke grusbanen.
Alle scoringer i de siste 17 min.
I nærvær av 2500 tilskuere ble Pors 

slått ut i 1. runde av Lillestrøm. Kam
pen ble spilt på Lillestrøms grusbane 
som det snart viste seg at Porserne 
hadde store vansker med å klare. Den 
var svært løs, men Lillestrommerne 
behersket den helt.

Pors stilte opp som favorit, men 
innfridde ikke forventningene. Lille
strøm nyttet delvis shortpassing som 
satte Porserne ut av spill. De var 

I imidlertid ikke heldige foran mål Bjørn 
Reinholdt noterte seg for en rekke go
de redninger i 1 .omgang, likesom Olav 
Skilbred og Sverre Halvorsen ryddet 

1! opp i stor stil.

’cvnet ham ingen sjanser.
1 Svakheten ved Porslaget var ving-
1 '-alfs og inntrioen i løperrekken som 

'ot seg alt for lett utmanøvrere av

Gårsdagens kamper i Nor
gesmesterskapets 1. ordinære 
runde bød på atskillige overras- 
keiser.

Grenland mistet dessverre 3 
av sine 7 deltagere.

Pors laget en beskjeden inn
sats på Lillestrøms grusbane og 
ble dessverre slått ut. Påny fikk 
en bekreftet at en saknet match
vinneren og strategen Lindstad i 
angrepet.

Sundjordet har all grunn til 
å være tilfreds med det hederlige 
2—0 nederlaget for fjorårets se- 
mifinalist og faste rundetraver 
Mjøndalen på dennes bane. Pent 
levert! : •* ’

Storm gikk 
denom på Ulefoss 
kamp. ‘•

Urædd måtte 
å slå Hortensklubben F 
var først i ?
der utlikningen" kom

1 _ • • — —

B°rg hadde i
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Pors har ikke protestert.
Det har vært hevdet at Pors har 

nedlagt protest i kampen mot Lllle- 
strøai søndag. Fotballforbundet opply
ser i- udlertld at noen protest Ikke 
foreligger. ? . .

O’ 
o

*3

I

vant Pors jr. 2—0 over Sundjordet jr.
♦

if l:
J f' 

i i

I 
4

m • I

X

I -• ’* 1

I • < .

Telemarkss

H
•r*Il’4% il;:; I
b ;

; •

i
i

k.fcl

M
■ I >

’ l

f 

I 
•pn/grus-j 

land vin-

I

------------- - ---------------------------------- f

Alle mål kom å slutten av kampen
ter on misforståelse hvor Reinholt bur- 

3—O-nederlag de holdt seg i mål. Etter 41 minutter 
forestilling, scoret Lillestrøms ytre høyre med en- 

lang ball som gikk over Rcinholt og 
i nettet. En ball som Reinholt burde 
ha tatt. Et rettferdig resultat hadde 
vært 3—2.

Om kampen kan det sies at Pors, 
skuffet. Særlig manglet laget spijle- 
huinør og gnist. Reinholt i mål var 
virkelig god i første omgang,, men 
virket usikker og ubestemt i siste. EL 
lers var det vel bare Olaf Skilbred 
og Sv. Halvorsen som spilte god. Karl 
Skifjeld viste gode ting i løperrekken. 
0. Johansen på ytre høyre var* heller 
ikke så ueffen. Innertrioen skuffet 
derimot helt, da særlig rutinernte Er
ling Olsen. De’ fant aldri kontakten 
med half ene. < . .. ,r . ,

• a * • W » • . » | a

Lillestrøm hadde et jevnt godt lag 
hvor særlig den velspillende innertrio? 
en framhevet seg. ...

Dommeren, Ludviksen fra Frem 31, 
Aker, som dømte etter diagonalen, var 
god, mens linjemennene var svake.

Massøren. ]

■ -M ? 

k

gang og sikret 
ge mål ble 
Hans Chris 

Etter 
disjonen 
Pors’crnc 
rom “ 
2 flotte mål. 
Solstad noterte

< ■
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I !
. ;
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Drammens Ballklubb-—Sidens Ball
klubb i Drammen.

Kongsberg—Urædd på Kongsberg.
Ørn—Ulefoss i Horten.
Grane—Jordal 1 Skien.
Borg—Bapld på Borgestad.

2.
satt opp ; ~
22. juni.

Tel em a rk .kl dbben e 
verre motstandere,
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På Pors stadion
• °K det kombinerte i 

-•& 5—2.
bra i første ow. 
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Horn
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Grenland bør slå
Øvre 1 elfimadå-

Grane og Borg får 
hjemmekamper.

Brevik I.L. mot komb. 
Pors-lag.

Pors får imorgen besøk av Brevik 
Idrettslag. Det er første gang Bre
vik I.L. etter sammenslutningen spil
ler i Porsgrunn, så det skal bli in
teressant å se laget i aksjon mot et 
godt Pors-lag.

llllu I

’g at kon- 
Brevik-laget.

mellom-
■ først 

Thorbjørn
-J neste, 

avsluttet sco- 
et mal til inne, 

offside.
Karl Skifjeld

Helsingør I.F. møt Pors 
1. juli.
Fotballentusiastene på Vestsiden 

skal ikke henge med hodet sjøl om 
Pors er slått ut av rundene. Ledelsen 
i klubben arbeider med et storarran- 
gement som vil veie opp meget av gle
den ved å se laget fortsette 1 rundene. 
Den 1. juli kommer Helsingør I.F. til 
Porsgrunn og publikum vil da få se en 
kamp av de absolutt bedre. Pors har 
planer om å forsterke sitt lag på en
kelte plasser, men det får vi komme | 
tilbake til senere. .

Dommerne vil for ettertiden bli 
langt mere strikse og idømme straffe- 

; arm
bruk ved headdinger etc, og farlig 

. målmannsspill ved at man f. eks. ka
ster seg i bena på angriperen innen
for 16 meters feltet uten tanke på 
ballen. Fra øverste dommerhold i 
Oslo har det vært nevnt at en virke- 
‘ ; kan risikere å idømme 10—20 ( 
straffespark i kampene i begynnel-- perrekke spilte fikst og godt og detl

,/z _ ( Z r. . er ingen tvil om at Pors her har man-
'* ' •• — lovende rekruU.or. Måiscorere for

var Øivind Johansen, Ame 
en (2), Ove Austad og et selvmål, 

ff tii - r* v • —

kunne 
men det skal 

likevel holde hardt for flere av dem 
å komme over denne randen. Mer 
er ikke å si om den ting foreløpig.

Vi bringer de motstandere .som 
har interesse her:

2. reservelagsserie. i
Pors vant igår 5—0 over Grane i 

2. reservelagskamp i Skien.
Odd vant hele 9—0 over et supple-

* antspekket ■Urædd-lat^’' i ‘samme 
klasse.

På Borgestad slo Storm Borg 5—( 
i samme serie. I

. I ■

5—2 |
i ungdoniskaBip* j

V Ved kretskamp i ungdomsklassen, 
på Vestsida i går vant Pors 5—2 over 
Storm etter å ha ledet 3 1 ved pau
se. Det var en meget god Kamp nvor 
Pors var best hele tiden. Lagets lø-

Spillerne Hl jføbøUeisms- 
tumermgen i Finnland 

I «y

W at.

Pors junior‘fikk walk-over og der-, 
med begge poengene i kretskampen 
mot Tollnes jr. igår.

Sarpsborg—My sen. Selbak—Fram.
Moss—Rakkestad. Skeid—Skreia. Ha
mar—Lyn, Oslo/Greåker. Lyn, Gjøvik 
—Vålerengen. Mjøndalen—Lillestrøm I 
Sp.k. Jevnaker—Sparta. Geithus—
Fredrikstad F.k. Sandefjord—Kjelsås. 1 
Larvik Turn—B. 14. 1

Førstnevnte lag har hje

5 j!| 1

LiSlestrøm—i—O
> . ---------------------_______ ... - .

Pors mix—Brevik I. L. 5—2,
Det ble et både morsomt og inter

essant oppgjør på Pors stadion tors
dag mellom Brevik I. L. og Pors Mix. 
Forslaget hadde med bare to av sine 
vanlige A-spillere, men de fleste av de 
øvrige hadde vel vært en tur innom. 
Kampen ble meget målrik i det en fikk 
se hele 7 scoringer, hvorav Pors noter-1 
te seg for de fem i siste omgang. På 
tross av dette ble det en jevn fore
stilling spillemessig sett. Breviklaget 
viste tendens til godt banespill, like
som laget også hadde flere gode skyt-. 
tere. Det lyktes ikke å score mer enn 
to mål denne gang, men at de har 
framtidsmuligheter er sikkert.

Brevik sikret seg en 2—0 ledelse i 
første omgang ved begge indrevingenc, 
mens Karl Skifjeld åpnet med to 
praktscoringer for Pors i annen. Tor
bjørn Solstad noterte seg for dc to ne
ste og Walther Richter avsluttet. ■

-Id. [

Sund jordets
' ’ • - • * t t ; r* 1 f • ,

■ ■ '' '■fatter «5—0-; •:
■’I'guttokamp’på Vbstsiden igår vant 

pif? -ovér Stfndjardet.

p --- > *• >
| Olaf Christoffersen 
nevnt som dommer 
skapskampen

I rundekampen på Lillestrøm søn
dag ble det dessverre 
for Pors etter en svak 
Det var 2500 tilskuere. Kampen be- 

( gynte ganske bra for Pors med flere 
I angrep og gode trekk. Så kom Lille
strøm etter hvert i gang og hadde go
de angrep og flere farlige skudd. Her 
måtte Reinholt vise sitt beste i buret 

’0g han hadde mange helt utmerkede 
redninger. I første omgang, som var 
Lillestrøms beste, hadde laget fortjent 
on ledelse på etpar mål etter sine 
mange sjangser. I omgangens siste 
minutter reddet Olaf Skilbred på mål- 

I streken etter en misforståelse i Pors- • 

forsvaret. Omgangen endte 0—0.
Annen omgang ble en forholdsvis 

tam og interesseløs forestilling. Pors 
Ladde spillet i denne omgang og burde 
ha utnyttet dette, men det var ikke 
noe brodd i angrepsspillet og resulta
tene uteble. I det 28de minutt overras
ket Lillestrøm med en scoring av ytre 
venstre direkte på en sentring. Etter 
dette dabbet Pors av. I det 35te mi
nutt scoret Lillestrøms indre høyre et-

— | 

, Pors, er opp- 
i Norgcsmester- 

mcllom Larvik . Turn 

'og B 14 i Larvik søndag.
# u. — ■ -1 ------------- - —.

OSLO, 16. juni.
(NTB) — Norges Fotballforbund 

melder:
Følgende spillere er tatt ut til det 

Finske Fotballforbunds Jubileumstur- 
nering i Helsingfors 26.—28. juni.

L. Abrahamsen, Viking, Stavanger, 
Gunnar Andresen, Tønsberg Turn, 
Trygve Arnesen, Vålerengen, Tom 
Blohm, Lyn, Knut Brynhildsen, Fred
rikstad, Erik Holmberg, Fredrikstad, 
Egil Jevanord. Lyn, Henry Johannesen, 
Fredrikstad, Harry Boye Karlsen, Ørn, 

fått; Horten, Egil Lærum, Larvik Turn, Av
ne Roisland, Frigg, Bjørn Spydevold, 
Fredrikstad, Alf Svensrud, Mjøndalen, 
Torbjom Svenssen, Sandefjord Ball
klubb, Gunnar Thoresen, Larvik Turn, 
Torger Torgersen, Viking, Stavanger,* 
Leif Wolmer, Frigg.

Laget mot Finnland den 26. juni vil 
bli tatt ut dagen før kampen.

• • - i '

Pors c — Borg c 3 0
Ved 2. reservelagskamp på Vest

siden i går vant Pors 3-0 over Borg.
R. Sundby, Urædd, dømte.

Grenland—Øvre Telemark 
m .28. juni. |! ;Sen.

[ Interkretsicåmpen i fotball mel-i 
Grenland—Øvre Telemark hol-| 
-a rirnlodden lørdag 28. juni. ’

Blir det 10—20 straffe
spark i fotballkampene?

Ved et møte for kretsens fotball- 
dommere i Porsgrunn i går redegjor
de Olav Christoffersen, Pors, for 
dommerkurset i Drøbak. Det fram
kom atskillige interessante ting.

Blant de ting som or klarlagt er 1 
•en forandring i kamprcglementets § 
4 hvor det nå heter at en skadet spil
ler kan skiftes ut selv om det ikke 
varskoes før pausen. Dotte gjelder 
kun hvis spilleren har vært ute av 

ti stand til å gjøre dette før fløyten går. 
—... .i >■ .. . ...
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1 sløsnsi
Ved dagens- iaiterkretskamp 

'banen på Notodden b&é,’e'^emark. 
ne en klar seier over Øv 
Anker Kihle, Storm, er uttatt . ,

' inåhnannsrcservc istedetfor Ain 
sen. som har meldt forfall. .

/I

Pors komb.—Brevik 
I. L 5-2,

Fotballkampen • ’ 
mellom Brevik I.L. i 
Pors-lag ble vunnet av pOr

Brevik spilte gaijske bra ’
seg 2—O-ledel 

scoret av 
tensen.

pausen var det tydeli 
sviktet for ~ 
scoret med jevna •

5 mål. Karl Skifjeld laget
—. Conterløperen r~ 

seg for dc to 
mens Walter Richter 
ringene. Brevik hadde 
men det ble annullert for

På Pors-laget var 
bestemann. Den annen A-spiller Olav 
Skilbred begynte som indreløper, men 
flyttet i annen omgang ned på sjn 
vanlige plass. Han ble for tung i rek- i 
ken. Skillncd hadde d.og et brennhardt 
skudd som Brevik-keeperen fistet 
utenom. Ivar Kristiansen var god som 
høyre half.

Brevik har utvilsomt betingelser 
for a få et godt lag, mon kondisjons
tren ing må til. Hans Christensen og 
ccnterbackcn Løberg var de beste igår. 
Christensen var skuddsterk og han 
hadde bl. a. også et hvasst skudd i 
tverliggcren. Målmannen Johansen 
burde muligens avverget det siste 
målet. Laget spilte med et par reser
ver igår.

II. Myhre, Urædd, var dommer.
Vikar.

- — —

Litt om danskene som ’ 
skal spille mot PorsJ.

En har lov til å vente en kamp 
utenom det vanlige når den gode dan-’ 
ske fotballklubb Helsingør I.F. stil- ! 
ler opp mot det forsterkede Pors-lag 
i Porsgrunn førstkommende tirsdag. 
Ilelsingør-foreningen som er stiftet 
for 48 år siden, har i dag 1.100 med-j 
lemmer. Den spiller nå i 2. divisjon, 
men en skal huske på at det er bare • 
10 førstc-divisjonslag i Danmark mot 
hele 74 i Norge.

Gjestene har i ålt vært Sjellands- 
mesier 13 ganger og or overlegent 
beste lag i sitt distrikt.

I 1945 var laget semi finalist i Dan- 
marksmesterskapet. Fjorårets Dan- 
marksmester B. 93 ble da slått av Hel
singør i kvartfinalen. Semifinalen 
brakte imidlertid knepent tap for A. 
G. F., Århus, etter omgang. Det sier 
seg selv at klubben har mange habile 
spillere blant den store medlemsstok- 
ken. Helsingør stiller hvert år 10 lag 
i de danske fotballturneringen.

Laget som kommer hit består 
unge' gutter med en 
alder på 25 år.

Foreningen har også en rekke kjen
te fri-idrettsfolk, bl. a. Erik Jørgen
sen, som ble nr. 3 i Europamesterska- 
pet i fri-idrett i Oslo ifjor. 
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Pors jr.—Sundjordet jr. 
2—0.

Ved kretskamp på Vestsiden igår
! . «a

j spark for trykk i ryggen, ulovlig
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2—11 
2—01

5—0
2— 3
3— 1
2— 0 
1—3 
1—2
3— 1 
1—7 
3—2

•

særlig når Jordals seler kom
1 spill.
— fem. nederlag, og 8—16 i mål-

runderesultater:
Rakkestad—Moss 
Aalgaard—Flekkefjord 
Sandefjord—Kjelsås 
Skeid—Skreia 
Start—Jerv 
Clausenengen—Ålesund 
Steinkjer—National 
Rollon—K. F. K. 
Neset—Wing
Mjøndalen—Lillestrøm Sp. 
Minde—Årstad 
Jarl—Djerv

4—0

°S Moss også ute av dansen.

2—1 
2—0 
0—3 
7—0 
2—1 
4—0
2—0 
4—0

|D<^'
i ’ —ts' '*•*

Fotballforbund^
divisjon/

• I

KRETSLAGET MOT
ØVRE TELEMARK

Bare to Porsgrunns-spillere 
deltar.

•Kretsens utfagningskomite har 
i går tatt ut følgende Gren- 
landslag til interkretskamp i fot
ball mot Øyre Telemark på Not
odden lørdag Laget er fra mål 
og høyre: Ewald Kihle, Odd, Ha
rald Andresen, Odd, Olav Skil- 
bred, Pors, Birger Eriksen, Ocld, 
Isak Andersen, Borg, Petter

■> k

: Gimsøy, 
KSK, Toll- 

Gjerpen 
r overført

n 

fk TO

Vestfold og Grenland.
(Avdeling C: lalt 6 lag fra 

Vestfold og Grenland.
Vestfolds deltagere i disse to 

puljer blir bl. a. Stag, Sandar, 
Tempo;, Haukerød, Sem, Fagen. 
For Grenlands vedkommende kan 
en ve], regne med at Langesund, 
Brevik, Kragerø, Sandjordet, 
Tollne.s og muligens Skidar 
kretse ns representanter.

Avdeling D: lalt 6 lag, hvorav1 
■—-— < , , - *

Vi skal ta med endel andre

Sel bak—Fram, Larvik 
Frigg—Kapp 
Hamar—Lyn, Oslo 
Lyn, Gjøvik—Vålerengen I. F.

(ekstraomganger) 
Jevnaker—Sparta 
Gjeithus—Fredrikstad 
Viking, Stavanger—Nymark 
Brand—Vard 
Freidig—Verdal 
Kvikk—Øm (ekstraomganger) 
Sarpsborg—Mysen

ovrigP^ng 'yp 

har 
Te

i 2. divisjun for 4.

eleinarlJMHaWØ - 
lag. Av disse 26 lag blir 14 

Tr^^n<ih-and,kameratene, Flint, Stag, ] Pors 
” Eik, og C_

Fagen (Lar- (Larvik Turn 
I f —

tuelt Falk), Og 
mark Snøgg og

Forbundet skal 
opp ■- 
visjon 
delinger 
delta,

For I

il

iran Norgesmesterskapets 
2. runde ■ - 

f- :&£... . . —rx:l - ■ ■ ■ .y

4 Srenlandslag deltan
• • f * * * •

Norgesmesterskapet i fotball fort
setter imorgen med 2. ordinære runde. 
Videre, skal det avvikles 4 omkamper 

. fra 1. runde.
Grenland har som kjent bare 4 lag 

igjen -og det er dessverre å frykte for. 
at det blir ytterligere frafall imorgen, 
da Fotballforbundet har «plukket» ut 
vanskelige motstandere til våre lag.

Urædd skal møte Kongsberg I.F. 
på den leie grusbanen på KongsbergJ 
«Skihopper-klubben» har i årene etter 
krigen hatt et godt og slagkraftig 
fotballag og det stiller da også opp 
som ekspertenes favoritt mot Urædd. | holm og Thoralf Johansen som er på 
Urædd-spillerne er klar over at de 
gur til en vanskelig oppgave. Når 
de stiller opp mot skarpskytterne Pet
ter Hugstcd og Sandengen & Co., men 
er laget besjelet av den samme glød 
og sciersviljc som i rundekampen mot 
Sarpsborg ifjor, behøver en ikke £ ta 
nederlaget på forhånd. Spill for fullt 
til sluttsignalet lyder, Urædd’ere!

Borg har fått Mosselaget Rapid 
til motstander på Borgestad. Vi tip
per at det blir en ganske annen futt

ausk fotballag 
forsterket Pors-lag 
*.< *%' 1 • *'-• _ • - - 

en se | 
et av Danmarks aller fremste 2. divi- | 
sjonslag .— ; Helsingør — : 
et forsterket Pors-lag på Vestsiden. I

Pors har ennå ikke forsterkningene I 
helt i orden, men det underhandles med | 
følgende kjente spillere: Egil Lærum. 
Larvik (som half) og Petter Hugsted, 
Kongsberg, og Dagfinn Nilsen, Odd,

II

sykelisten. . . . ,
Grcnlandsmcstcrcn Grane bør slå ut 

Snøggs beseirer Jordal i Skien Imor
gen.

Verre blir det for Skiens Ballkubb 
å klare seg mot Drammens B.K. i 
Drammen og for Ulefoss som skal 
møte Ørn på Horten.

Runden byr på en rekke jevne kam
per hvor en må være forberedt på at
skillige overraskelser.

Lyn, Oslo, som har vunnet Norges
mesterskapet de to siste sesonger, er 
langt fra i form f. t. og laget får sik
kert slite temmelig hardt på Hamar-

. igresset imorgen for å slå ut Hamar
I.L. Corner.I 

■ -

.......... .......  x 1 I
Danskehe,>.åpner..’sin Norgesturne il 

Halden mot Kvik søndag. Laget kom- \ 
nier til Porsgrunn tirsdag *og drar så j 
•villere til. Hamar torsdag. Turneens l 
siste kamp blir mot Mjøndalen. v' ,

seriekamper
!-J' ■ h 

— 9 eventuelt 10 i arineh,
Diller i 3. divisjon.

Rjukan og a,-------■ Teleinark og ftfrmodent- 
li<r Grenlandslaga. Gimsøy, Skot-

-•- ---r1
teller 14 klub- 

------ „ .. . 7 lag). Av
- 7 fra Grenland (Grane, 

“ », Storm, Borg, Odd, Urædd 
og Skiens B.K.), 5 fra Vestfold 

Sandefjord, Ørn, 
Tønsberg Turn og Fram (even- 

fra Øvre Tele- 
Ulefoss.

_______ ‘ senere sette 
terminlisten for 1. og 2. di- 

og bestemme i Jivilke av- 
de forskjellige låg skal

• ? • ir 3. divisjons vedkommende 
kan en gå ut fra at Hei, Herre, 
Solum (her er det jo tale om 
sammenslutning med. K.S.K.), 
Eidanger, Herøya, Gulseth, Fos- 
sum, Bamble, Vold og Langan
gen kommer til å spille mot hver
andre i 2 avdelinger. Skidar blir 
jo også med her, hvis den taper 
kvalifikasjonskampen mot .Vest
folds 15. annen divisjonsklubb. 
Grenlands kretsstyre skal foreta 
oppsetningen i 3. divisjon.

De nye serikamper (for alle tre 
divisjoner) tar sin begynnelse 3. 
august og fortsetter i vårseson
gen 1948. Etter seriens slutt 
rykker de to dårligste lag i 1. 
divisjon (en fra hver avdeling) 
ned i 2. divisjon, mens de 2 bes
te av de 4 avdelingsvinnere i 2. 
divisjon rykker opp.

Få samme måte går det dår-j 
ligste lag i hver av de 4 avdelin
ger i 2. divisjon automatisk ned t 
sommeren 1948 og erstattes med f 
de 4 beste i 3. divisjon. . 4

Svennungsen, Storm, Willy As
laksen, Grane, Einar Gundersen, 
Borg, Per Pacobsen, Odd, Dag
finn Nilsen, Odd, og Karl Ski- 
fjeld, Pors. Reserver: Arnt 
Nilsen, Grane, Dagfin Simonsen, 
Grane, Leif Mathisen, Grane, | 
Even Hansen, Urædd, og Jør-I 

igen Næs, Skotfoss.
1 *

appro 
jbert forslaget klifbb- frå Øvie
antallet i 2. divisjon ^or 4- di
strikt (VGstXaW^&^Ja1^ og zqss, .Øvre Telemar|A^>> til 26]: Første divisjon 
lag. Av disse 26 lag blir 14 
Vestfold: Ilølmcsti-and- 

I Tdnsbergkanieratene, 17,1 
Sandar, Tempo,..«aukerød 

I Teie, Sem, Barkåker vik). Hertil kommer ytterligei^ 
et 1. divisjonslag, Falk;

jlcr Tønsberg Turn. 
I Grenlandslaga blir: 
Skotfoss, Sundjoiklet, 
nes, Langesund, • Bi'évik 
cg Kragerø (soih nå er 
til Grenland. ,Øvre Telemark: Rjukan 

i Notodden Sportsklubb. ‘ Om den 26. plassen skal det 
spilles kvalifikasjonskamp mel- 

. lom Grenlandslafict Skidar og 
Vcsifoldlaget Nykirke (eller Hal- 

,sen).I Forbundet har bestemt at dis
se 26 låg skal fordeles på 4 av- 

j delinger.I Avdeling A skal omfatte 7 
Vestfoldlag. Disse blir antagelig

I Holmestrand, Borre, Tønsberg- 
kameratene, Flint, Eik, Teie, 

i Barkåker (eventuelt Falk).
I Avdeling B: I alt 7 lag lag fra 

*

(Avdeling C: lalt 6 lag fra 
Vestfold og Grenland. •

i Borg-lagct dépnc gang og. får 
løperne bedre skuddretning er det 
muligheter for at Borg går videre. 
Østfoldlagct .er kjent for å spille god 
fotball, .men' det har ikke vært riktig 
i slag i denne sesong. Sundt Larsen, 
Skiens. B.K., er oppsatt som dommer. 
'' Borgs lag er fra mål og høyre: Hel
ge Halvorsen, Thorvald Olsen, Øistein 
Andersen, Rolf Svenkesen, Isak An- 
:dersen, Einar Andersen, Helge Kittil- 
sen, Einar Gundersen, Trygve War- 
holm, Alf Olsen og Håkon Johnsen.

Laget sakner fremdeles Arne War-

og 3-16 i målaverage.
• • 
9

Så langt vi husker tilbake tror vi ikke det har hendt at Tele
mark (eller .rettere sagt Grenland) ilcke har hatt et eneste lag med 
i 8. runde, men det opplever vi altså i år. Samtlige fem lag fra vårt 
fylke ble slått ut, for de flestes vedkommende helt overbevisende.

Det var de to hjemmelagene Grane og Borg vi hadde satt storst 
forhåpninger til, men nettopp disse skuffet mest. Skiens Ballklubb gjor
de det omtrent som ventet i Drammen, det samme gjorde Ulefoss 1 
Horten, og det mest downtippede laget av alle, Urædd, var den som kom 
hederligst fra runden med bare 0—1 mot Kongsberg.

En svart dag kan alle ha, men når samtlige av våre deltakere i 
runden faller igjennom på denne måten kan man trygt ta det som et 
tegn på hvor dårlig stell det ennå, er her. Og at vinneren av Grcn- 
landsserien går hen og taper for et Oslo-Iag som står for tur til ned- 
ry Ing er heller ikke noe godt tegn» særlig når Jordals seier kom som 
en naturlig følge av klar overlegenhet i

rundefasit er altså: Fem kamper 
average. Resultatene var:

Grane—Jordal
B<>rg Rapid
Drammens Ballklubb—
Kongsberg—Urædd
Ørn Ulefoss

Vålerengen, Sparta

Førstkomniendé 'tirsdag får

i kamp mot i:

Notodden Sportsklubb

Gimsøy, Skot-
^s^S.K. og Gjerpen. .

frftl ber' (2 avdelinger a
Borre, disse er 7 odcl> Urædd
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Skjold Christiansen, 
Helsingør I. F.s v. b. og kaptein.
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Slo Kvik 4—1 i Halden
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fjorårets.
energien og 
lagets spillere.

; Jan Rungholm,
Helsingørs framrakende teknikker 
og samtidig lagets minste spiller. ’

Det danske fotballag Helsing-
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svenskene

Finalen i «Den finske festspelen»s 
fotballturnering holdes i Helsingfors 
imorgen lørdag mellom Sverige og 
Norge. Etter nordmennene beskjedne 
innsats mot finnene er det å frykte 
for at det blir en ny svensk «kj,empe- 
seier» i imorgen.

I ■
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av dan-
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' ør Idrettsforening spilte i går sin 
tørste kamp på Norgesturneen. 
pet ble 4—1 seier over Kvik i 

På Halden etter en kamp i sterk og 
"“sjenerende varme. Danskene som 

ivar synlig trette og slitne etter 
I reisen, spilte allikevel god fot
ball, meldes fra Halden.

! I morgen spiller Helsingør 
•mot det forsterkede Pors-lag på 
Vestsiden. Pors-laget blir fra mål 

. V f.*’ »• 4

Fl 

r

■:

i!'1
u

il

Ved den annen landskamp igår vant 
svenskene hele 6—1 over Danmark i 
Stockholm. 2 av svenskenes mål kom 
på straffespark. Den svenske seier 
kunne lett vært ennå større, meldes 
det fra Stockholm.

' ■ o®

w

pén, men han forregnet seg på etpar 
høye baller.

Egil Lærum og Knut Brynhildscn 
viste enkelte gode ting. Ejlers var det 
ytterst skralle saker nordmennene opp
vartet med. Backene Erik Holmberg 
og Egil Jevanord skuffet meget og 
de to ytreløpere Gunnar Thoresen og 
•debutanten Andresen var helt ute av 
slag.

Finnenes lag var langt sterkere enn 
Det var først og fremst 

«gåpåviljen» som preget

tet forsterkede Pors- 
lag mot danskene.

I dag holdes sesongens første 
internasjonale fotballkamp i 
Porsgrunn, idet et av danskenes 
10 beste lag, Helsingør I. F., mø
ter Pors, forsterket med Jeisen 
Gundersen, Anker Braathen, Per 
Jacobsen og Dagfinn Nilsen. Det 
blir forøvrig en forandring på 
Pors-laget, idet Lindstad nå er 
allright igjen og han rykker der- 

i stedet

I
JI ' ■’/ li
I *' i>.|

•fe '

Marius Madsen, 
lagets høyre back.

vært på Sjælfandslaget 
serve på landslaget.

• V. indre Jan Rungholm, 24 år, er 
lagets minste spiller. Han har tidlige-1 
re spilt på A.B.s -lag, men kom 
til Helsingør da de danske studente
ne måtte gå under jorden, da Gesta
po ville arrestere dem. Han blir be
tegnet som en stor tekniker, men er 
heller ikke særlig målhungrig.

Venstre ytre Knud Jensen er også 
3C år. Han or stor og kraftig, men 
spiller svært forsiktig. Han sentrer 
ypperlig og skyter godt fra spiss vin
kel.

iHorge slo Finnland 2 
4 .'v? =-==-—===== :

SeiWsmålet kom 6 min. før slutt —
Svakt spill av Norges lag

Fra Helsingfors meldes at Norge 
‘“'•øtte med en landslagsdebutant, Gun-

ar Andresen, Tønsberg, til den før
ste kamp i «Det finske festspelen». —

I Kampen, som fant sted i sterk varme, 
hadde samlet 20,000 tilskuere. Kam
pen var i begynnelsen svært jevn med 
vekslende angrep fra de to lag. Finnene 
sikret seg ledelsen i det 28. min. et
ter møljespill foran Norges bur. II 
min. senere ble indre venstre Henry

■ Johansen stoppet ulovlig i det finske
• straffefelt. Harry Boye Karlsen sco
ret på returballen etter at den finske 
målmann hadde halvklart straffespar
ket.

Annen omran r ble usedvanlig spen
nende og fii tone hadde vel de fleste 
sjangser til seiersmålet. Det ble imid
lertid Norge som sikret seg finaleret- 
ten idet Henry Johansen scoret kam
pens avgjørende mål 6 min. før slutt. 
Finnene var nær ved å utligne etter- 

n pa.
Norges lag skuffet stort. Senter- 

backen Thorbjørn Svendsen spilte at
ter en meget god kamp og i ham har 
Norge en heit utmerket forsvarsskan- 
se som er vanskelig å slippe forbi. 
Stavanger-målmannen Torgeir Tor
gersen slapp også bra fra . kam-

• • r rx’*-"* •■•■•'•

• i 1y iir S •* i j
•i11 I I

Pors jr.—Herøya jr/
2—0. v- :•

• u • 1 ‘ • ' / * <

Ved kretskamp i juniorklasscn 
Herøya igår slo Pors Herøya 
2—0.

” .<??

• ' ' .'4 £

Helsingør regnes før å værp eu 
Danmarks 10 beste klubber.

Tirsdag holdes sesongens første in
ternasjonale fotballkamp i Porsgrunn. 
Det or det forsterkede Pors-lag som 

.skal møte Helsingør I.F. som f. t. lig
ger øverst i den danske 2. divisjon 
og regnes med blant landets 10 bes
te klubber.

Laget har i år notert seire over 1. 
div.klubber som Ø.B. med 3—2, B 93 
3—2, B 03- 5—1 og 6—2 og spilt uav
gjort mot Ø.B. 5—5 og Fremad 1—1.

På en turne i Sverige ifjor spilte 
laget mot kombinerte lag og sikret 
seg 2 seire, to uavgjort og et tap. Til 
neste år skal laget på turne til Finn-

1 land etter innbydelse av det Finske 
i fotballforbund.
I Vi bringer her en omtale
j ske-lagets spillere:

Keeper: Kaj Colberg er bare 22 
år. Han har spilt 3 kamper på utvalgt 
Sjællandslag og har vist gode egen
skaper. Han arbeider utmerket i fel- 

4 tet.
H. back Marius- Madsen er 25 år. 

J Han er stor og sterk, meget hurtig.
[Har spilt 2 ganger på representa- 
: sjonslag.
j V. back Skjold Kristiansen, 30 år, 
er lagets kaptein og en av de beste 
spillere. 26 ganger har han vært med 
på Sjællandslaget og ble siste år reg-

rnet som en av Danmarks 5 beste ven- 
strebacks. Han er en meget intelli- 
gent spiller -og taktikker av rang.

H.. half Willy Jensen er 29 år og 
hører til sliterne. Han har stor ak
sjonsradius og skal være vanskelig å 
passere. 2 ganger på Sjællandslaget.

Centerhalf Juul Jensen, 29 år, er 
også en av lagets storspillere. 18 gan
ger har han representert på Sjællands-1' 
laget. Han var ifjor en av Danmarks 
heste stoppere, med et brilliant hode
spill -og god ballfordeling. A

&

«a

-A.---—

for Øivind Johansen.
i år en rek- 

ke pene seire bl. a. over Pors’ i danske gjester fra ifjor og kretsJ Jagets motstander B 93 S I
I

WL •

s 
el

v

• • • •

V. half Rich. Andersen er ballkunst- 
ner og stordribler. Han er en av de 
som lager farge over en kamp og 
har deltatt på representasjonslag 5-j 
ganger.

Høyre ytre Helge Christensen, 22 
år gammel, har tidligere spilt for B 
03. Han kom først til Helsingør på 
foråret og er en stor tekniker, men

• lite målhungrig. ** *
Høyre indre Knut Petersen var en

av de som førte laget fram til semi
finalen i Damnarksmesterskapet. Ha.n 
skyter godt, og selv om han har sit
tet arrestert for våpentransport fra 
Sverige under krigen er han i fin form 
og en- av lagets farligste løpere.

Centerforward Leif Petersen er 24 
år. Fra han var 18 til 21 år spilte han 
som senterforward i K.B. I de siste tre 
årene har'.han spilt for Helsingør og 
vært en meget god mann for laget. 
Han er hurtig,, energisk, med et glim- ' 
rende hodespill. 10 ganger har han

• ySverre Halvorsen, Einar (Jeisen).
Gundersen (Borg), Anker Braa
then (Tollnes), Per Jacobsen, 

i(Odd),‘ Øivind Johansen, Dag- 
- finn (Daffa) Nilsen (Odd) og Karl 
Skifjeld. Reserver: Th. Solstad, 
R. Svendsen, K. Kristiansen og 
Th. Svendsen.

Kampens dommer blir T. 
[DaWgren, Urædd, med Hans Bøe, 
: |Mnllnnq ntt Øivin/- *

l‘il

•' .Vi

1,

og 
vant 5—1.
Resultat ved pause 1—1.
Det ble som ventet svensk seier i 

| ' den svensk—norske fotball-landskam- 
pen i Helsingfors. Sverige vant med 

' 5—1, halvtid 1—1,
I første halvdel hadde svenskene 

flere farlige angrep, som imidlertid 
ble avverget på en glimrende måte av 
den norske målvakten Torgersen. I 
kampens 16. minutt scoret Norge det 

‘ I første målet ved indre venstre Bryn- 
hildsen. Sverige kvitterte et minutt 
etter ved Gunnar Nordal, som etter 
et frispark satte ballen i nettet. Der- 1 
etter jevnét spillet seg mere ut, men 
Sverige lå likevel en anelse over.

Annen omgang begynte med sterk 
svensk pågang. Etter tolv minutter 
scoret Gunnar Nordal Sveriges annet 
tredje og fjerde, mens Svein Person 
scoret det femte. I annen omgang kun
ne en merke en viss tretthet blant de 
norske spillerne, og den svenske over
legenhet ble tydelig. Omlag 24,000 
tilskuere var til stede.

v....

Ill ■
i vi11 "'ji ji

! <

i II I

fl»
I 

? i 
’ • »

1

I*.
I. I

■

I

A

i
*

iV 
•i .

l ■'
• ■ * > 11
. i.: •

’’;i 1.

H
hi' ! I

I

I
7

: •

I
H.

f
£1
F



CHS ” ••

Kretslaget
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kan komme til å 
jers vedkom-

0. Telemark utlignet 
(jmgangens slutt ved 

i i

ii ii

min. ;
igang, og de spilte d Ca. 700 tilskuere.^

ru

I gi beskjed f 
| mende.
I

Sfr ' .-w
«. Leif

w
Petersen

helt de siste 10 minuttene etter at 
Henry Olsen har headet et Skifjeld- > 
skudd fra dødlinjen i eget mål.

Noen stor kamp ble det som sagt 
. ikke. Tempoet var for feriepreget 

og vi hadde oppriktig talt ventet 
mer ;* 
dersen Idarto delvis å

tete
*• <'

• f V

w I.

’.W

R

' i

som kom litt for kjapt på ham og 
glapp inn). Isak .Andersen leverte en 
sterk innsats og holdt Telemarks beste 
senterloper Rotvold godt.

Øvre Telemark gjorde alle tips til 
skamme og var på høyde med sin mot
stander, til tross for en svak inn
spurt.

Knatteilid hadde en stor dag, og en 
av redningene var. åv hoy klasse. I’ 
forsvaret ellers var det Jakke Jacob
sen og Sportsklubbens unge Egil Lar
sen som viste de beste takter. Det skal 
bli interessant å folge Larsen videre. 
I loperrekken var innertrioen sterk/ 

god ] Rotvold er en god rekkeleder og en 
senterloper med stor fart og målhun- 

Indrevlngene. Haugen og Vas-1 
botten tilrettela mange pene oppløp.

Fotball.
4

Nye stor-kamper
. • jj ai weniand.

Kretslagét, mot et tsjekkisk 
topplag.

Etter hva kretsformannen II. Tek
sten opplyser er det nå avgjort at 
det blir en ny stor kamp her i distrik
tet. Søndag 6. juli skal krctslaget ‘ 
møte det profesjonelle tsjekkiske lag ; 
" ’ ’ m’---- i er usedvanlig

fe te 
&

■ Den 
Helsin^eirs

■

og over alt fått strålende 
overdynget la- 
som «enestå- 

fenomenale tsjek-

’’teJSB
■■■

iH

løperne. Ewald Kihle var god i 
mål. Isak Andersen og Olaf Skil- 
bred spilte godt i forsvaret. Jei-, 
sen Gundersen og Karl Skifjeld 
var best i løperrekken. Disse to 
er i god trim nå. Per Jakobsen 
forsøkte å lage noe godt, • men 
han or nok ingen senterløper. ø. 
Telemark var et jevnt lag, som 
alle energisk gikk inn for kam
pen. De beste var vel senterback 
Jakke Jakobsen og h, half Eigil 
Carl sen.

Dommeren Magnus Jakobsen, 
Snøgg,.som dømte etter diagona
len, var et trist .kapitel, og linje- 
menneno i stil med^å.ip. t •

n'PIiito.
•v Tnb

24-årige

Øvre Tclcuicirk fikk fortjent uavgjort 
i

kamper r
kritikk. Avisene har 
get med superlativer, 
ende teknikere, « 
kere» o. s. v.

«Bohemians» har 5 internasjonale 
spillere, nemlig målmannen Lestinn. 
hoyre-back Vedral, ccnterhalf Jlra. 
indre høyre Planichy i 
slaviske landslagspiller, 
ward Golob.

Vi har pekt på det før, og vi gjen
tar det gjerne etter det vi så av 
svenskene, at slike kamper er bedre 
instruksjon enn flerfoldige foredrag. 
Vi tror det er nettopp slikt som gir 
våre spillere forbilder og noe å 
arbeide mot i treningen, og b e- 
visst trening er en betingelse for 
virkelige framsteg.

Vi skal senere kor 
kampen mot «Bohemians».

v. y* ■

vårt skal som kjent i ilden kom
mende søndag igjen, da det møter 
— sannsynligvis på Odds Stadion — 
det berømte profesjonelle tsjekkiske 
laget Bohemians. Kretsens uk ven
ter med å ta ut laget til etter Vest- > 
si-kampen ikveld — men vi må nok 
regne med 2—3 endringer fra den 
mindre vellykkede historien på Not
odden.

Kampen ikveld ' 
’ ’ ' 1 _ _or flere plass

land hadde nå flere gode sjang- 
ser til å score, men ingen ting 
ville lykkes og med 2—2 blåste 
dommeren kampen av flere min, 
for tidlig, uvisst av hvilken 
grunn. Grenland hadde nok for
tjent en liten seier etter sin go
de sluttspurt.

Grenlandslaget skuffet for fle
re plassers vedkommende. Sær
lig var det sidehalfene som svik- , bohemians. Tsjekkerne 
tet, de fant aldri kontakten med , g0({e Og de representerer toppnivået

i mellom-europeisk fotball. |
Lørdag 2. eller søndag 3. august •

kommer Østfolds sterke kretslag også , 
hir for å møte Grenlandslaget. j

Det er ennå ikke truffet noen be-; - 
stcmmelse om på hvilke Grenlandsba- 
ner disse to kamper skal holdes.

Krctslagetr har årets føi’ste kamp 
mot Øvre Telemarks kretslag på Not
odden imorgen. Det er ingen forfall på

I laget.
Til høsten blir det ytterligere 3 . 

kretslagskamper mot Vestfold mellom 
lag fra første, annen og tredje divi
sjon.

svak interkretskamp.
Jeisen i sitt livs form.

Interkretsicampen meBæp Øvre Telemark og GrerJand plt 
Snortenlassen på Notod<!$,felag ble en temmelig ordinær og 
Mte velspilt kamp som endte tfåfejort ^2, et resultat som beg
ge lag vel mil være fomoyd med.

Grenland fikk sitt forste .niåJ-5: mm. for pause ved Jeisen 
Gundersen Øvre Telemark utliknet' natter ved Habben Asen 
og skaffet seg ledelsen ved Gunnar Vasbotn 3 minutter ut i an
nen omgang. Grenlands utlikning kom 1.5 minutter for slutt ved 
Karl SIdfjeld. «Jeisen» Gundersen var dagens mann.

Grenland kom best i gang uten at 
[ vl fikk se noe spill av klasse. Den 
lumre luften får nok tilskrives en del 
av skylden for at enkelte spillere var 
helt ute av slag. Det manglet ikke 
sjanser på noen av sidene, men av
slutningene var svake eller de to ut
merkete målmenn. Knatterud og Kihle 
ordnet opp i siste instans. 0. T. spilte 
seg opp etter hvert og omgangen ble 
jevn. Jeisens scoring var flott, og 0. 
T.s utlilcning ved Asen kom etter ny
delig forarbeid av Rotvold og Yngvar
Haugen.

0. T.s scoring allerede etter tre mi
nutter i annen omgang var en i_ 
spore for laget som fikk istand en 
del fikse ting utover i omgangen. G. SQr- 
var uhyggelig nær utlikning 2 minut
ter seinere da Skifjeld var aleine med Habben Asen ble skadet tidlig i kam- 
Knatterud som reddet fantastisk på pen men hadde ellers altfor stor re- 
5-metersskudd. Rotvold er en farlig I spekt for Andresen. Jon Enggravslia 
herre og har et par gode sjanser, bl. som remplaserte skadede Harald Lar- 
a. en heading oppunder tverrllggeren sen på høyrevlngen leverte mye prima, 
fra corner. selvom han ikke alltid kom forbi Skil-

På den annen side har Per Jacob- bred.
sen et meget farlig skudd, og samme Dommeren Magnus Jacobsen fra 
mann blir tacklet 1 skuddoyeblikket Snogg var stort sett bra. Men vi 
på fem-meteren av Wilhelm Johansen, syntes nok at han tok uforståelig hardt 

Grenland reddet omgangen ved en på Per Jacobsen i senter ved flere an-
I meget sterk sluttspurt og dominerte | ledninger. A.rwil.

f — , . • -------- .. ..

/P s a jf» nr si ij wensd-Bwe leiemark 2-2
. » > • *

- . , Interkretskårnpen med Gren-1 godt skudd fra skrå vinkel. Gren-
fra. begge kanter. Jeisen Gun-: land og Øvre Telemark på Not-

. L 7* ' ’ ’ L skapo tator’ odden ble en tam forestil- 
esse om kampen ved sitt suverene; ling. Den sterke varmen o- den 
ide^~send0 splu- er for-' dårlige bane må nok ta skyl e 
se^b^Xl^^ f°r en deI hei’av‘ begyn- 

gode driblinger, stor fart c~ 
usedvanlig kondisjon. Han burde 
være god for større 
Ellers kom Kihle 

(skjønt vi hadde

oppgaver.

som en god to-er 
regnet med at han 

med letthet ville tatt mål nummer to,

BreaWs mot Jaten»» 
årets MMtagwejiM i kretsen?

fFenomenalt tsjekkerlag med 5 internasjonale spillere.
Først ga det svenske laget Åtvi- 

daberg oss en vakker leksjon i fot
ball. I kveld er det Helsingør IF.s 
tur, og vi venter oss Ikke mindre uv 
denne kampen. Og som toppen på 
kransekaka kan kretsen by oss en 
fotbaUbeglvenliet som kanskje blir, 
den største her i kretsen i det hele 
tatt denne sesongen. Det er som be
kjent lykkes å få engagert det tsjek
kiske laget «Bohemians» hit til en 
kamp mot kretslaget førstkommen
de søndag.

«Bohemians» hører hjemme '. 
Prag. Laget har hittil i år spilt 13 
Ugakamper og kun hatt ett eneste 
tap.

Før siste verdenskrig var «Bohe
mians» det eneste europeiske lag 
som har spilt i Australia. Laget 
var der i år og vant alle sine 
kamper. Laget kommer hit direkte 

i fra Sverige hvor det har spilt noen . 
—i

er for 
og uten tvil kret-’ for

hodespill, te godt for Grenland som hadde 
-*J Og en i

H^Jbet det av, og^det hele ble nok
så giddeløst. Karl Skifjeld hadde 
i- denne omgang to flotte skudd 
som burde fortjent en bedre 
skjebne.
’• Grenland scoret i det 38de mi
nutt ved Jeisen Gundersen, mens 
0. Telemark utlignet 2 min. før 

. y. venstre 
4pen.som scoret fra klar offside- 
p6sisjon.
M annen omgang begynte 0. 
jplemark med noen kraftige 
rush og scoret allerede etter 2 
rnm. ved i. høyre Haugen. Et 
skud som Kihle klarte, men bal
len skrudde ut av hendene på 
ham og inn. 0. Telemark beholdt 
nu spillet og hadde flere farlige 
sjangser.

Først da det gjenstod 15—20 
mm. av kampen kom Grenland 
... - x — Ja godt. De
Jaktisk lekte fotball. I det 30. 

|nun utlignet Karl Skifjeld med

3
Yl• '
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Danskene klarte 2—1 
forsterket Pors.

kamp å dømme < 
at Grenlandskubb 
mer lærdom ved å få hit

I

I

u

vis jevnt og spillerne var 
svært energiske og sikre hode-

i hadde en
av et

n . I

Olaf Christoffersen, Pors, er opp
nevnt som dommer i krctslagets kamp 
mot tsjekkerlagct Bohemians i Skien 
søndag. '• |

Dc ca. 2500 tilskuere som var mott i 
fram for å se danskefotball av høy 
klasse ble ildeo så Ilte skuffet tirs
dag. Helsingør viste seg ikke som 
noen overbevisende ambassador for 
den ellers så gode <Janskefotba.il, men 
det holdt allikevel til 2—1 seier over 
det forsterkede Pors-laget.
Før kampen tok til overrakte den 

danske lagkaptein et silkeflagg og en 
fotball til Porsgrunn, likesom også 
Vestsidens musikkorps satte farge over 
arrangementet med musikk før kam
pen og i pausen.

Med Dahlgren som dommer tar kam 
pen til og Pors er heldig som får deri 
sterke sola i ryggen i første omgang. 
Dette har selvsagt innvirkning på dan
skenes spill, men en savnet det gode 
pasningsspillet. Do hadde også ten
dens til å bruke høye baller som en 
kjenner så alt for godt til her i Gren
land fra før. Det som er å fram
heve ved laget var de utmerkede 
dempninger av ballen og hurtige pas
ninger.

Kampen får en gunstig åpning for 
Forslaget i det en ikke har spilt mer 
enn 2 min. før Lindstad setter ballen 
bak den danske keeper etter overlegg 
fra Skifjeld. Spillet jevner seg mer ut 
og danskene har et lite overtalt, men 
de får ikke til noe overbevisende spill. 
Det ender gjerne at en av Pors for- 9 
svarere får pirket ballen fra dem. j 
Daffa har et godt skudd i det 25. min. 9 
som treffer en danske så ballen for- i 
åndrer retning. Den danske keeper I 
viser her on redning av klasse, i det I, 
han vrir seg i luften og redder. Etter 
30 min spill misser Per Jacobsen en 
ball og danskenes centerforvard Leif 
Petersen får tak i ballen. Han går i 
gjennom hele Porsforsvaret og netter.

I Lindstad scorer påny i det 25. min. 
men målet blir annulert for offside.

I annen omgang kommer danskene 
farligere igjen. Det blir mer fart over 

u angrepene, men heller ikke nå får en 
se noe virkelig godt. De klarer å sik
re seg mål nr. 2 i det 30. min. ved in
dre venstre J. Rungholm som header 
i nettet. Reinholt hadde sjanse til å 
redde dette målet. i

spillere. Målmannen 
usedvanlig flott redning 
skudd i første omgang.
spilte kontant og var sikre på 
ballen. Av halfene tok den ener-

prisen. Sen- 
angrepsrek-

I
I og var smart til å komme fram. I I u - 1

* __ , - • I

| flere gode headdinger.

allikevel at det kan gjøre 
sats mot tsjekkerne. 7 
kunne regne méd at spillerne 
hverandre bedre etter kampen 
odden.

ferden videre ... 
det' skal spilles fredrp;, 
neen avsluttes méd ki 
Mjøndalen lørdag.

se litt 
og dertil

 en skjær gård s- tur for dem. Torsdag morgen går 
n ‘ til Hamar hvor

ag, mens tur- j 
' imp mot:

Corner. I

Pors og Storm møtes fredag til fi- 
».• 1^1.4 -rønrvnlnpssp.rip

aspirerer 
; i 

ster- 
ubeseiret i 

poeng men Brc- 
Disse to 

på

M■ —

Det var ingen god kamp.
• Sesongens første internasjo-

Hbldt på Pors’ stadion igår mel
lom Helsingør I.F. og det for
sterkede Pors-lag Danskene sei- le ballen fra 
ret 2—1 uten at laget imponerte Karl 
synderlig hos de 2600 tilskuere. 
Noen god kamp é 
ler ikke publikum ble vitne til.

Det kan temmelig sikkert slå- 
es fast at dansk klubbfotball er I fotballen nå. Det 
nede i en bølgedal. Tr*” ■■ 
skulle jo være ett av Danmarks 
10 beste lag. Etter gårsdagens 

• er det

— juniorene 
avdclingsmestcrskapct 

, som er Breviks 
irrent cr hittil

10 -* *

„asje cr bedre.
avgjørende dyst f 9 9

I UBESEIRET PA 
EUROPATURNÉ

Laget har flere ganger vært i ut
landet dette år. 2 ganger i Frank
rike, 1 gang i Afrika, og 1 gang i 
Sverige. På disse turneer er der 
spilt 33 kamper, hvorav 3 kamper 
er spitl uavgjort og resten er vun
net — ingen tapte.

«Bohemians» er den eneste euro
peiske fotballklubb som før krigen 
var på et halvt års turné i Austra
lia.

Laget kommer nå fra Sverige, 
hvor de har spilt 6 kamper. Derav 
har laget vunnet 4 kamper og spilt 
2 uavgjorte kamper, deriblant mot 
Malmø FF hvor resultatet var 5—o. 
Vi har mottatt en fortegnelse over 

lagets spillere, hvorav følgende ni cr I 
internasjonale: I

Målmann: Leslina Coohnian, venstre 
back: Vedral, høyre back: Urban, cen-i 
terhalf: Jira, v. half: Kalous, y. høyre:j 
Liska, indre høyre: Plamicky, center- j 
forward: Colob, ytre venstre: Pesek.

Vi har tidligere brakt Grenlands lag 
til denne kampen som sannsynligvis 
blir den største fotballbegivenhet vi 
overhodet får se her i kretsen i år.

Danskenes seler var det ingen ting | 
å si på. Deres angrep var mange gan
ger farlige og det ble også spilt nok
så åpent i Pors’ forsvar ved flere høve.

Danskene hadde slne beste folk i 
målmannen og centepback. Venstre 
indre hadde et prima hodespill, men 
forøvrig helt ordinær. De øvrige spil
lere var jevne.

Skal en framheve noen på det for
sterkede Pors’ lag må det bli venstre-1 
sida i forsvaret, Olav Skilbred og El- . 
nar Gundersen. >
' Høyre half Ivar Våge overbeviste 
ikke og Erling Olsen likte seg tilsyne
latende mindre bra på høyrebackplas- 
sen.

Leif Lindstad i center spilte med 
godt overblikk og bra fordeling av 
ballene, men var altfor sein. Begge 
indreløperne vårtet opp med en del 
fikse saker, men var ineffektive foran 
mål. Sverre Halvorsen spilte jevnt 
uten å overbevise, av ytterløpeme var 
Karl Skifjeld på venstresida den som 
kom best fra kampen. Anker Brå
then på den motsatte vingen ble nyt
tet for Ute og fikk sjelden vise hva 
han er god for. Reinholt i mål må som 
nevnt ta det andre målet på sin kap- ( 
pe, — ellers var han god.

H 

ubeseiret på 
Europafurne i år. 
Hva kan Grenland yte?.

Søndag skal altså Grenland krets- 
mote de fryktede tsjekkere, og 
er naturligvis svært spent på 

hvordan dette møtet vil løpe av. At 
vi må regne med nederlag er vel 
temmelig sikkert, men blir ikke sif
rene altfor høye skal en ikke skam
me seg over det. «Bohemians» har 
i lopet av vårsesongen spilt 13 kam
per i hjemlandet, hvorav de 12 er 
vunnet.

kunne 
—o—, da det 

del ulovligheter i 
Ellers slapp han bra fra verVet.

Foran kampen ble Pors 
kaptein Olav Skilbred « 
et dansk flagg på fot og en fot
ball fra sine danske gjester.

_j----------------  |

Igår aftes holdt Pors en en-1 
keit tilstelning for Helsingør-la- ‘ 
get i Odd Fellow. Iler ble de dan- [ 
ske spillere overrakt hver sitt 
askebeger som minne fra Pors- 
grunnsbesøket. Lederens n 
samtidig overrakt en 

l" | blomsterbukett. Ellers 
svingom og hyggelig

I dag skal danskene 
byens bedriftsliv 
det bli arangert

avgjort rettes
>ene ville høste cmgang

1.1; gode r 
svenske 2. divisjonslag. Helsingør re en eneste
spilte i ethvert fall svært enkel kampens 2.  Mm-
fotball. Særlig skuddsterke var fjelds overlegg scoret Leif Lind- 
loperne heller ikke. Klubben had- stad pent på. Danskene hadde 
de et fysisk sterk lag, men kom- svært få angrep i denne om- 
binasjonsspillet langs gresset så gang, men det lykkedes indre 
en lite til. venstre å krangle seg fri av 3

Det skal villig innrømmes at Pors-forsvarere og score i det 31.
------ 1 er i en dårlig minutt. Selve skuddet var godt, 

men han burde ikke fått sloppet 
den så lett fram. En ny Pors-scoring 

som ble annullert.
i Danskene kom sterkere igjen 

anlegge nytt dekke etter pausen og det var tydelig 
at de satte atskillig inn på å 
1 ! seiren. Det lykkedes dem

on

angrep som indre venstre head 
det i nettet. Pors’ målmann Rein
holt var alt for ubesluttsom ved

had-
 __ r. J gode tilbud.: 

hadde likeledes en
o—A men avslutningen 

for svak.
| T. Dahlgren, Urædd, 
brukt fløyten flittigere. 
ble begått en

! nærkampene.

1

tok i går kveld 
ut kretslaget som skal spille mot | 

det tsjekkiske laget «Behemians».
Som ventet ble det enkelte foran
dringer på laget etter dets svake 
innsats på Notodden. Det sør nå 
slik ut, fra mål til ytre venstre:

Ewald Kihle, Odd, — Dagfinn Si
monsen, Grane, Olaf Skilbred, Pors, 
— Birger Eriksen, Odd, Isak An
dersen, Borg, Petter Svennungsen, 
Storm, — Willy Aslaksen, Grane, 
Einar Gundersen, Borg, Jørgen Næs, 
Skotfoss, Dagfinn Nilsen, Odd og 
Karl Skifjeld, Pors.
Som reserver er uttatt: Amt Nilsen, 

Grane, Harry Balchen, Skiens Ball
klubb, Leif Mathisen, Grane, Even 
Hansen, Urædd og Per Jakobsen, Odd.

Uten at vi erklærer oss enig 1 dette 
laget heller på alle plasser, tror vi

. ! en bra inn- 
En må vel også.

kjenner j 
på Not- i

I Breviks I. L. i 
I sterkt til ;
t kretsserien. Pors,
I koste konk'."
| serien. Begge har 
Iviks målaverasi 
| klubber møtes til 
Vestsiden mandag.

Pors7 gressbane er i en
forfatning nå, idet den er ujevn 
og ballens sprett blir av 
grunn vanskelig å beregne.'

Forhåpentlig går Pors snart til
det skritt å nyll aeKKe etter pausen og det
på stadion. . 1

Danskenes lag var forholds- ^er?en 1 - - ---- 1
• • ape også å score seiersmålet etter et I

angrep som indre venstre head-i 
det i nettet. Pors’ målmann Rein-1 
holt ’

------ --------  VA WOVl

Backs éænne anledning. Danskene 
de forøvrig en del 
Pors ? 
sjangser

smågutter—Urædds 
gutter 3—0., .

I cn forkamp over 2 x 20 min. på 
: . Fors stadion igår vant Pors’., smågut- 
. 'ter 3—0 over Urædds smågutter’ Sen-I

I’; J terløperen Finn Johnsen (2) og Yng- j * 
, var Hommane scoret for Pors. I

-  --------- — “ ’ * 

var .alt for treg. Anker Braa- 
’ på seg selv.

Han

i

H i
i

il
I '

| giske høyre halfen
--- - w VjJOl

: j ken. Han hadde god ballkontroll
. i n ••----------------

_ _  —— 

i Den lange indre venstre hadde
" ’ ‘ . Ytre-lø-
perne var raske.

Det forsterkede Pors-lag lot 
seg utvilsomt slå alt for lett den- 

•negang. Laget trakk imidlertid 
ikke godt sammen. Bjørn Rein
holt i buret burde reddet dan- 

. skenes seiersmål. Olav Skilbred 
1 var lagets bestemann. Erling 01- 
: sen følte seg /  

1 helt hjemme på backplassen d 
z- —— — -

--------- ---  A. U44X1Å 

‘‘ Pors bør la ham fortsett m s -
lite aktpågivende cc 
at det har lett for å LL 
ker i forsvaret. Jeisen

vitne til. 
-I hadde vært for lenge borte 1 
.. I J7- i*

Helsingør | i spillet hans.
— ——— — ■ ■ ■

Om selve kampen skal det be- 
” _j at Pors lå klart foran i 1.

_• og laget burde da sikret 
seg en pen ledelse. Nå ble det ba-,

* scoring allerede I
minutt. Karl Ski-.

Il

II

i il vi fofoallikevel
svaret. Sverre Halvorsen
' J , Og resutatet

bli åpne lu-
________ . -VAMYWlUll ueisen Gunder- * sen burde vært flyttet over på 
høyresiden. Det var tydelig at 
han ikke følte seg helt hjemme 

• som venstre half. Han var allike
vel en av lagets beste spillere. 
Wåge var energisk, men oppleg
gene er svake. Løperrekken som 

’ hadde hele 3 forsterkninger, 
j skuffet atskillig. Per Jacobsen

I
var energisk, mens Dagfin Nil
sen var .alt for treg. Anker Braa- 
ten har for liten tro på seg selv.

_i er dertil tilbøyelig til å spil- 
seg alt for hurtig.

Skifjeld var heller ikke i 
.. men viste en del gode var det da hel-1 tilløp. Lindstad burde ikke spilt 

- 11 ‘ ’J ■“ igår. Det var lett synlig at han 
‘ ~ ‘ fra

var ingen futt

Janskefotba.il
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Bohemi ans holde oss fra dennegang.
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Corner.

hvertover
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II

II

3 av målene bl
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ile

overlegne ■
§6© Grenland 6-9

vai
rcscivc-,

min.

Hélfred.

I
4—1-scir 
går.

i 1. reservelagsserie på
- går seiret’ Pors 4—1 
c«s—. var j største la-

• _

ikke Sa 
Og øvre 

ut

keeperferdig- 
ovrig var Tutt Olsen, 
og Egil Larsen bra.

antagelig sin beste
var

Pors b slo Storm b 
4—1 i finalen.

Storm c.—Pors c. 2—1.
På Pors’ stadion vant Storm 2—1 

Gver Pors i 2. :
med mistet Pors, som forøvrig spilte / 
'med flere reserver, avdelingsmester- 
skapet,

Georg Larsen, Skiens B.K., var en 
svak dommer. :

Finalen i denne klasse blir nå mel
lom Odd og Gimsøy.

Jakke• *

Larsen
kamp i år.

Vassbotten ogj

Sist lordag 
Fotballkrets 1 
interkreL 
ste gang kan 
sitt beste lag 
etter kampen 
dg Øvre 
fleste plasser

Det ble ingen 
kamp. Det var 
selv om 
som 
ke helt

sjangser som ikke gav resultat, bl. a. 
var det flere skudd over fra kort hold

•

•Dg andre smalt i tverrliggeren.
Grenlahdslaget på sin side hadde li- 

det er ingen tvil om at laget kunne keledes gode sjangser, som i ethvert 
ydet ennå mer hvis motstanden had- fall burde resultert r et trøstemål, men 
do vært sterkere. Å trekke fram noen tsjekkerkeeperen var både god og hel- 
enkeite spillere på laget skal vi av- ;dig. \

Kampens første mål kom i det 34.
Grenlandslaget kom som en fryktet minutt ved indre høyre fra 1 meters 

til kort overfor tsjekkernes framra- hold. Ytre høyre øket til 2—0 noen 
kende banespill. I første omgang gikk sekunder før pausen.

De første 9 minutter av annen om- j 

gang ble dessverre skjebnesvanger for ’ 
kretslaget, idet indre høyre scoret 2 ! 
ganger, -og indre venstre ett mål som | 
han nikket inn på en returball fra et 
skudd i tverrliggeren. Dagens 0. og 
siste scoring kom 10 minutter før 
slutt på et flott hjørneskudd.

Dommeren Olaf Christoffersen, Pors, 
som benyttet diagonalsystemet, kom 
godt fra vervet. Han kunne muligens 
vært litt mer striks overfor tsjek
kernes knottvisinger. 

I •’ •

t . . • <
fl?j 2 3 jf i 4/ti ..*1

Pressens lag mot krets- 
lagét ?

Fotballkretsens uttagningskomite 
har ved., sjn formann Olaf Gulliksen 
foreslått Qverfor kretsstyret at det 
arrangeres en kamp mellom kretsla- 
get og pi essens lag på .Granes nye 
gressbane lørdag 26. juli. Kretsstyret 
hnr ennå ikké behandlet forslaget.

2. eller 3. august skal kretslaget ha 
kamp mot Østfold.

♦

nye seneKamper.
Etter hva «Telen» melder er det nå 

kommet forslag fra Fotballforbundet 
til puljesammensetning for 1. divi
sjons vedkommende i dette distrikt, 

, som omfatter 14 lag fra Vestfold, 
Grenland og Øvre Telemark.

I den ene puljen deltar 
Turn, Sandefjords Ballklubb, Tøns
berg Turn, Odd, Urædd, Skiens Ball
klubb og Snøgg.

I følge bladet er det meningen at 
Snøgg og Urædd skal møtes allerede 
i il seriekamp på Notodden 1. august.

I den annen pulje blir det etter 
dette: Ørn, Fram, Grane, Pors, Storm, 
Borg og Ulefoss.

Forbundet har etter dotte delt de 
4 Skiensklubber med 2 lag i 
pulje. Porsgrunn og Larvik har like-1 
ledes fått ett lag i hver pulje. , 

•5 i

Treningsleir for landslagsaspiranter 
vil bli holdt i Larvik fra 12.—23. juli. 
I alt regnes det med 20—30 deltagere. 
Blir Islandsturen avlyst vil Fotball
forbundet soke å få alle de beste med.

Grenland er u
Grenland lenger ■

» r

Tsjekkerne slo krets
laget 6-0 ?

Pors B best —- 
Storm B 1

I finalen i 
Helges Plass i 
over Storm. Seiren ’ 
get etter spill og sjanser.

øvre Telemark 
siste minutt.

Den første del av 2. omgang vai 
Telemarkslaget best og fikk c. er 
knapt 1 minutt sitt 2. mål og edet 
lenge, da Grenland i sin beste perio- j 

de, kampens siste kvarter, fikk sitt , 
utliknende mål, og resultatet tilslutt 
ble et helt rettferdig 2—2.

Vi tør si at spillet, såvel teknisk sett 
som i taktisk henseende var temmelig 
jevnt. Å gi noe i bytte, eller karak
terisere Grenlands spill særs bedre enn 
Øvre Telemarks er ikke korrekt.

Nå har det vist seg at styrkeforhol
det på grus ingen vesentlig forskjell 
er, det skulle således være interessant 
å se kampen også spillet på Gren
lands gress med et sterkt Snoggbeto- 
net Telemarks lag og vi tror forskjel
len heller ikke her er noen større be
tydning.
I

| Grenlands lag bestod av sympatiske 
! spillere, hvor Jeisen viste seg som den 

beste. Skilbred og Skifjell var også 
gode, mens Kihle ikke overbeviste til
fredsstillende, bortsett fra en hyper- 
flott redning i første omgang.

Hos Øvre Telemark var Ole Knatte- 
rud i mål glimrende. Han beviste nok 

' en gang sin fenomenale 
' het. For
Jacobsen 
spilte

1 loperrekken 
Åsen de to beste.

Det var tvers igjennom en fair-spil- 

jlcob^ QS°m ble d°mt aV Ma^nus 
Jacobsen, Snøgg.

Telemark jøvner 
styrkeforholdet

inter krets 
EåNDTE

møttes 
i Grenlands 

tskamp på Notodden 
vi si kom

(Om 
er muligens

Telemark var 
best besatt.

stor eller helt god 
en stekende varme, 

kampen gikk om kvelden, 
generte stort. Spillehumoret er ik- 

tilstede under slike klimafor
hold. Allikevel så vi fotball som pe
riodevis ikke var ueffent, og det bie 
skiftet' om ledelsen som Grenland først 
tok etter ca. i/2 times spill, hvorpå

KAMPEN 
2—2

Øvre Telemark 
kretslag til on 

i. For før- 
Grenland med 

de mener det nå 
tvilsomt) 

vel også på de

Det tsjekkiske laget Bohenhans spil
te i går sin første kamp.på sin Nor- 
gestumé mot Grenland kretslag. Gje
stene leverte ypperlig spill og hadde 
ingen vanskeligheter med å score 6 
ganger, hvorav 2 i første omgang. 4 

• f ‘ •-7 

av målene etter pause ble scoret i lø
pet av 8 minutter. Lagets beste spil
lere fant vi i i. v. og y. v. Forøvrig 
var løperrekken god. På Grenlands 
lag leverte v. b. Olaf Skilbred og

I •. • • •.
c. f. Per Jacobsen en god innsats. — I 
Kihle kunne muligens reddet en av | 
goalene, men var uten sjanse på de 
øvrige.

Sluttkampcn om mesterskapet i' 
1. reservelagsserie i Grenland mellom 
Pors og Storm ble holdt på Skidars 
bane. Sklenslaget fikk ledelsen på ct: 
noe lettkjøpt mål i første omgang,! 
som var temmelig jevnspilt. ’ Etter{ 

‘pausen var Pors totalt overlegne og; 
i kampen artet seg som et eneste press 
I på Storm-butct. Porserne fikk 4 mål 
' ved Ame Hansen (2), Jacob Holtan og
Øivind Johansen. - •

Seiren var fortjent. Laget hadde 
sine beste folk i halfene Alf Mikkclsen 
og Gunnar Brynjulfsen, samt Øivind 
Johansen. Arne Hansen og Jacob Hol
tan. Særlig hadde Mikkclsen gode 
opplegg og det spørs om han ikke blir 
å finne på denne plass i høstens se
riekamper.

Det var forferdelig at arrangørene 
ikke hadde bedre baller enn de «lef- 
sene» som on oppvartet med i går.

Nils A. Nilsen, Grane, var dom
mer. 1

I^ors seirende lag var fra mål og 
høyre: Paul Steen, Walter Richter, 
Johan Næss, Ivar Kristiansen, Arne 
Kås Andresen, Gunnar Brynjulfsen, 
Alf Mikkclsen, Jacob Holtan, Øivind 
Johansen, Arne Hansen og Karl Rich
ter.

I annen omgang ble det endret at
skillig på oppstillingen idet Mikkclsen 
og Ivar Kristiansen byttet plasser. 
Karl Richter ble senterløper og Øi
vind Johansen ytre venstre.

Pors b som er ubeseiret i år, 
?om kjent også vinner av I. 
lagsseric i fjor.

e scoret på 
av 2.

Det profesjonelle tsjekkerlag Bohc- 
mians’ kamp mot Grenlands kretslag 
sluttet med 6—0-seir for tsjekkerne. 
Kretslagcts senterløper Jørgen Næsa,

var erstat-som hadde meldt forfall, 
tet av Per Jacobsen, Odd.

Tsjekkerne laget påny en utmer
ket oppvisning i banespill, og det var 
morsomt å se de korte og presise pas-[ Ewald Kihle 
ninger som i de aller fleste tilfeller 
havnet hos medspillerne. Kombina- 
sjonsspiliét i T 
vanlig godt, men som i Larvikskam- 
pen så det ut til at tsjekkerne -helst 
skulle lengst mulig inn mbt buret før 
de skjøt. De to første mål ble da også 
scoret fra posisjoner så å si helt inne 
ved målstreken etter at løperne hadde 
spilt seg gjennom Grenlåndsforsvaret.

De 6000 tilskuere gav seg til sine 
tider helt over for tsjekkernes utmer
kede samspill som så å si utelukkende 
fant sted langs selve 
Luftbåller var det lite å 
ganger det forekom viste tsjekkerne 
at de var i' besittelse av cn egen ev
ne til å dempe ballen og få den hur
tig under kontroll. Bohemians laget i 
det hele flott propaganda og det var 
å håpe at kretsens mange hundre akti
ve spillere benyttet anledningen til å 
få seg en velkommen leksjon om hvor
dan det skal og bør gjøres i- kampe
ne utover høstsesongen. Det/er nett
opp gjennom førsteklasses utenlandsk | at tsjekkerne hadde mange scorings- 
lag kretsens aktive folk kan høste im
pulser og lærdommer for å få hevet 
nivået her borte

Tsjékker-laget var jevnt £bdt, men

omgang.
det ikke så aller verst fot kretslaget, 
men etter at stillingen var blitt 5—0 
allerede i begynnelsen av siste om
gang, dominerte tsjekkerne som rime
lig kan være ennå mer. En så rett 
som det vår at Grenlandsspillerne I 
måtte fly i «låna» overfor tsjekkernes I 

presise kortpassingsspill. I 
i buret kunne neppe gjø-1 

re noe fra eller til på de mange mål. 
De 3' backs slet tappert mot overmak- 

løperrekken gikk used-1 ten. Særlig hevdet Isak Andersen 
seg godt det meste av kamptidenl 
Olav Skilbred og Dagfinn Simonsen 
slapp også bra fra det. Petter Sven- 
nungsen var beste half. Løperrekkeri 
hadde store vansker med tjekkernes 
spurtsterke og kontant-spillende for
svar. Karl Skifjeld var vel den som 
slapp best fra det. Einar Gundersen 
(Jeisen) var energisk og hadde stor 
fart, men pasningene var ikke bra og 

gressdekket. I skuddene hans var det dårlig retning 
se av og de | på. De øvrige i rekken, Dagfinn Nil

sen og Per Jacobsen samt ytre høyre 
W. Aslaksen, var alt for passive og 
trege igår. Svakt løperspill er jo noe 
som særpreger alle Grenlahdslag i 
dag og det var derfor heller ikke å 
vente at kretslaget skulle ha mer jieE 
med seg i så måte mot den sxerke 
motstander.
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Bohemians vant 6-0 over Grenland0 H
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Sarpsborg, 
Bottcgard,

leder for Bohemians:
Kamerater og sportsmenn! Jeg

I 

I

Vi-
John

heim, 
Olsen, 
.sund, 
Sc

ballen, og de visste alltid å finne hver
andre. Men for å ta en sammenlikning, 
så syntes vi nok det svenske laget Åt- 
vidaberg spilte atskillig vakrere fot
ball, uten at vi dermed vil si noe om 
utfallet av et eventuelt oppgjor mel
lom dem og Bohemians. I kampens 
siste minutter slapp enkelte av tsjek-

tempoet hele kampen igjennom og kom 
ofte heldig fra duellene. Petter Svenn- 
ungsen gjorde seg stor umak med opp
leggene, og vi tror alt i alt han lever
te en av sine bedre kamper etter kri
gen. Ellers var Grenlandsspillerne lite 
å rope hurra for. Om det kan være 
til noen trøst, sa forøvrig en av tsjek
kernes ledere etter første omgang at
kretslaget her var langt bedre enn det |yaLrengen, Willy Andresen, Sar 
som stilte opp mot Bohemians i Vest
fold, — men annen omgang trakk nok 
atskillig ned.

Bohemians viste oss atter hvordan
posisjonsspill skal lages. Der var sta
dig spillere i posisjon til å ta imot ‘borg, Per Figved, Sif., Olaf Førli

Lovende begynnelse.
Grenland gjorde en meget lovende 

innsats fra begynnelsen og hadde sin 
første gode sjanse etter 10 minutter 
da Per Jakobsen løp inn på et sam
spill mellom tsjekkernes back og kee
per. Det fulgte nå en periode da beg
ge lag hadde flere gode sjanser, og et 
par ganger var det nærmest et under 
at Bohemians ikke greide å score. Gren 
lands forsvar arbeidet imidlertid meget 
godt, og en la særlig merke til det 
gode samarbeid mellom backs og kee
per. Først etter 39 minutter fikk Bo- 
hemian hull på bylden, da i. h. fikk 
ballen kloss inne ved mål og sendte 
den i nettet. Minuttet før pause fikk 
tsjekkerne sitt annet mål, også -fra 
kloss hold ved y. h. Det så ut som 
om Kihle burde avverget.

I denne omgangen hadde Grenland! 
hatt ganske mye av spillet, og leverte 
periodevis nesten jevnbyrdig kamp. — 
Men felles for begge lagene var at det 
klikket foran mål. Det inntrykk Bo
hemians hadde gitt var ikke så svært 
godt, og særlig var det forbausende 
hvor langt inn de skulle, og hvor mye 
fram- og tilbakespill de laget før de 
avsluttet angrepene. Da annen om
gang skulle begynne satt man faktisk 
med et håp om g; 
sultat for kretslaget.

Urædd
Seriesesongen nærmer seg med ras

ke skritt og det gjelder for klubbene å 
få mest mulig trening skal en ha ut-\ 
sikt til å hevde seg. Urædd og Pors 
er blitt enige om å møtes til en pri- 
vatkamp på Vestsiden fredag. Det 
er sannsynlig at begge klubber vil 
eksperimentere litt med lagsoppstil- 
lingene.

En sakner landslagsspillerne på lis
sa. Årsaken or ganske sikkert at For
bundet regner mod at landslagets tur- 
ie til Island går etter programmet. 
Troppen skal bestå av 16—17 spille- 
e. Avreisen finner sted med fly fra* • 

Gardermoen 22. juli.
* —i

sen,

— a *- j -- •

Odd Grårud,. Vikersund, 
Mjøndalen, 

arpsborg, .
Petter Hugsted, 

Karsten Johansen, Vikin
Asker, Johnny

T. Moksnes, Freidig, 
Dagfinn Nilsen,

Jordal, Rolf Olsen,
Einar Pettersen, Sif., 

indberg, Grane Arendal, Johan Saks
vik, Ranheim, Gunnar Stcnsland, 
king, II. Storskogen, Raufoss, 
Svcinsson, Lyn, Brede Svendsen, Spar- 

l, ta, Sarpsborg, Jan Sørdahl, Freidig, 
Odd Wang Sørensen, Sparta, Sarps- 

* borg.

den 
landslagene innbyrdes samtidig 
poeng i kretsserien. De respektive 
delingsmestre av Grcnlands-lagene 
møtes etterpå til finalekamp.

L!

røte
Larvik,

DAGFINN NILSEN, ODD OG
OLAF FØRLI, LARVIK ’ 'i

Kretsmesterskapet
i fotball.

I /I II
. I

vik Turn, Erling Gripp, Kvikk 
heim, i 
Hammcrsborg, 
Hansen, S< 
Sandefjord, 
berg, 
Kristiansen, 
Åmot, 

kerne seg riktig løs og brillierte med 
ypperlig ballbchandling.

De vi vil huske best av Bohemians I 
spillere var vel den lynkjappe y. ven-! 
stre, ballbehandleren på indre venstre 
og strategen og skarpskytteren på in
dre hoyre.

Laget var forøvrig svært jevnt.
Olav Kristoffersen dømte kampen, 

og hadde hele tiden godt tak på den. 
Fjeld.

Ulefoss har byttet plass i puljene.
Forbundet har øyensynlig mest mu

lig søkt å holde bykhibbene i hver sin 
var Også Spil- pulje, Skien har således 2 lag i hver, 

Porsgrunn og Larvik ett i hver.
Den opprinnelige rekkefølge i kva- 

lifiseringsseriene var: Grenland: 
Grane, Pors, Storm, Odd, Borg, 
Urædd og Skiens B.K. Vestfold: Lar-' 
vik Turn, Sandefjord, Ørn, Tønsberg 
Turn og Fram. ,

Øvre Telemark r 'Snøgg og Ulefoss.; 
• *—7—:___ ;

Rolf Bakke-Olsen, 
Berg, Stabekk, Tor 
hus, Ivar Bøe, Grane, Arendal, 
Dahlen, Freidig, Trondheim, 
Dahlen, Raufoss, Gunnar Eide,

___ - , ----------------------

her. I Larvik spilte våre spillere ørn, Urædd og Pors samt Snøgg og 
spasérfotball hele tiden, mens 
her i Skien måtte vi kjempe i 1;
halvtid. 1 2. halvtid var dere 
sprengt, men det — A 
lerne på de lag vi spilte mot i 
Sverige. Dere er alle sammen 
raske og tapre fotballspillere og

divisjon.
Etter hva kretsformannen H. , 

sten melder har Forbudsstyret L 
_ endret atskillig på sitt •opprinnelige | 

en tale sa~di. Hrdina som var forslag til puljesammensetning i vårt, 
----- * distrikt, som omfatter Grenland, Øv- j 

Kamerater Og sportsmenn! Jeg rc Telemark og Vestfold. A-puljen skal 
Vil gjerne si noen ord om dagens bestå av: Sandefjords B.K., Fram, 

Grane, Storm, Borg, Urædd og Snøgg.'
B-puljen: Larvik Turn, Ørn, Tøns

berg Turn, Pors, Odd, Skiens B.K. og 
Ulefoss.

.. jr 
avdelingsmestre ?

Som før nevnt er det Brevik og 
Pors som leder i avdelingsmesterska- 
pet for juniors. Begge har 10 poeng 
hver. Brevik har ett 3—2-tap mot 
Urædd, mens Pors har uavgjort mot 
Borg og Langesund.

Hvem som er best er ikke. godt 
1 å si, men vi holder et strå på II. 

Kristensen & Co., skjønt Austad & 
Co. på Pors-laget lar seg nok ikke slå 
så lett. Begge lag har vist god fot
ball som mange ganger A-lagene i 
kretsen’ kan apsunne dem.

Bra første omgang av kretslage 
tsjekkerne suverene i annen.

Bohemians vant som ventet en stor og solid seir over Grenlands krets- 
lag, og vi fikk se en ny oppvisning av spillere som er våre egne så langt 
overlegne at det ikke blir snakk om annet enn A gjore best mulig motstand 
for A begrense nederlaget. Spesielt i annen omgang ga tsjekkerne oss en 
god leksjon. Det ble to mål i første omgang og fire i annen. — Grenland z 
mak tet aldri A score, trass i flere gode tilbud.

Før kampen tok til overrakte Gren
lands kaptein Olaf Skilbred Bohemi
ans kaptein blomster, og fikk til 
gjengjeld Bohemians flotte standard.

Skilbred vant målvalget.

Kretslaget mot pressens 
lag./'

Det er i morgen at kretslaget og 
pressens kretslag skal møtes på Gra-

noen
vi ikke innlate oss på •

_j er I

OLAF FØRLI, 7 .
TURN, DELTAR.

(N .T. B.) N orges Fotballforbund 
melder at det til treningsleiren i Lar- 
vik i tiden 14. juli til 21. juli er tatt 
ut følgende spillere: Gunnar Andresen j 
Tønsberg Turn, Ragnar Andresen

-- —

psborg,
. Tore

Geit- 
Gunnar

Knut 
Sarps-
i, Lar- 
Trond-

Willy 
Gunnar

Arvid Havnas,
Kongs- 

g, Kjell 
Madsen,

Trond-
Odd, Leif 

Kristian-
Eugen i
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Brevik I.L.s juniorlag ble I 
avdelingsmestere.

Moter Odd i finalen.
] Brevik I. L.s juniorlag sikret seg 
| retten til finalen om mesterskapet mot 
j Odd med sin seier over Pors junior
lag mandag. Kampen ble hemmet en 
del av regnet i det banen og ballen 
ble vel glatt. Glimtvis fikk en allike
vel se flere pene ting som viser at ju
niorene kan sine saker. Spillet var 
forholdsvis jevnt fordelt i det hvert av 
lagene hadde sine perioder. Det så al
likevel ut til at Pors angrep var de 

• farligste, men Breviks gode målmann 
reddet flere ganger i stor stil. Senter- 
back var også en meget god mann il 
forsvaret, og i rekken blir det indre 
venstre som tar prisen. __ |

Pors målmann var-også god, D01 l 
sett fra hans uheldige utboksmg 
ballen som resulterte i Breviks I 
mål. Venstre back, senterback, o I 
half og senterforward var de som * I 
best fra kampen. istcBreviks mål kom i kampens - .
sekunder. En hoy ball mot m w I 
ser keeper rett opp og i nl0.lj.en . n#r 
på er det ytre hoyre som sist .

■ ballen.I Dommer var John J°^?nGGn’__7^,

kamp. Jeg kan si dere for min 
anske hederlig re-1 del og på mitt mannskaps vegne, 

at-spillerne fra Grenland krets
Bohemians viser tenner. bedie enn spillerne i Larvik

Mye skulle imidlertid forandre seg.lPa ^rPs_S * Larvik Og 6
I annen omgang var det et atskillig 
farligere tsjekkerlag som kom på ba
nen, og denne omgangen spilte laget 
for fullt, etter ledernes utsagn. I de 
åtte første minutter av omgangen sco
ret de ikke mindre enn tre ganger. 
Allerede i første minutt kom y. v. 
klar av sin oppasser, spurtet inn og 
skjøt hardt i hjørnet. Kihle halvklar- Spilte godt hele tiden Og jeg hå- 
te og i. h. hadde ingen vansker med per at treneren Bara, som var en 
å score. Litt senere brente tsjekker-1 prima Centerforward hos OSS kan 
nes cfw. av en lang kanon som skvatt riære dere vår tsjekkiske teknikk 

og fotballskole, for jeg liker ikke 
■ det engelske system.

♦ . . .......... .

— Pors fredag. Brevik L L

nes gressbane i Skien. Å utpeke 
favoritt skal • 
dennegang. Etter hva det meldes 
det ikke kommet noen forfall fra de 
uttatte spillere.

Kretsens uttagningskomite håper 
at kampen vil gi dem et godt fin- 
gerpek om hvordan en skal finne 
fram til den sterkest mulige oppstil
ling ved kampen mot Østfold i pOrs- 
grunn 2. eller 3. august.

*

Selv om det blir seriekamper 
høsten av vil det allikevel bli kåret 
kretsmestre i fotball. Det foregår på 

Endringen består i at Sandefjord og den måte at kampene mellom Gren- 
gir 
av-

1 bakken fra undersiden av tverrlig- 
geren, og i. v. satte ballen i nettet 
igjen. Etter at Grenland hadde misset, 
en fin sjanse var ballen atter oppe ved 
Kihles mål, og 1. h. tok en sentrlng 
på sparket rett i maskene. Da det 
gjenstod 10 minutter kom mål nr. 6, 
som cfw. scoret etter perfekt framlegg 
fra ytre høyre. Bohemians hadde for
øvrig flere gode sjanser i denne om
gangen, og et par skudd smalt i tverr
ligger og stolper.

Grenland — både-og.
Mens kretslagets spillere i første om

gang spilte meget friskt og tildels 
godt, så det etter pause ut som om 
de mistet humøret helt, og flere av 
dem som hadde gjort et meget godt 
inntrykk fra begynnelsen kom helt ut 
av stilen. De som kom best fra kam
pen av våre folk var venstresiden Olav 
Skilbred — Petter Svennungsen — Kar] 
Skifjeld. De arbeidet jevnt og holdt

... —J-------  ---

Grenlandslaget fikk lov- Ny puljeoppsetning 
ord av tsjekkeren. av 1.

Etter kampen søndag mellom 
Bohemians og Grenland krets
lag var de.t en liten tilstelling. I
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JUNIORFOTBALLEN
SKAL DRØFTES.
— Og juniorfotballen?
— Juniorfinalen skal jo spilles om 

ikke så lenge, og ellers kan jeg si at 
juniorfotballen vil bli tatt opp i hele 
sin bredde på formannsmøtet 2. au
gust. Det er jo en uhyre viktig sak 
for kretsen.

— Kampene i I. divisjon begynner 
ca. 1. august, 1 II. divisjon ca. 10. au
gust.

— Hva synes du forøvrig om situa
sjonen i Grenland nå?

— Det er jo ikke særlig oppløftende 
å tenke på at vi ikke har et eneste, 
lag med i tredje runde. Men jeg er 
glad for at kvalifikasjonsserien er fer
dig nå. Den var anstrengende og ube
hagelig både for klubbene og ledelsen, 
og har neppe bidratt til å fremme fot
ballen i kretsen, men når vi nå kom
mer over 1 mer normale former igjen, 
tror jeg nok det vil gå framover. Jeg 
vil forresten si jeg er glad for at kva
lifikasjonsserien ble avviklet så greit 
som den gjorde, og på en så rettfer
dig måte. Det var mange ting som spil
te inn, banevansker og annet, men bå
de klubber og spillere gikk ærlig inn 
for å avvikle serien på beste måte.

FJELD.

ble !. De
I: ■ l

' møte i går £or

• « igar

til 
Det 

med at gjes-

Hvem er sterkest?
Foran kretslagets kamp 
mot Pressens lag.

kamp på Grane-banen i 
med atskillig forventning i|

i Grenlands kretsl
1 7 -y

presselaget.
UK gjorde bare et par forandringe 

lag på Grane-banen førstkommend 
og dø 22 som stiller

Norges Fotballforbund har med
delt at det ikke kan godta forslaget 

I om en skandinavisk kampserie mellom 
! danske, svenske og norske provinslag. 
i *

sin første sjanse. Nettopp dette 
ner vi er det mest interessante ved 
hele kampen, å få se de unge, lovende 
folk Grenland rår over, måle krefter 
med slne kolleger av den litt eldre 
garde. VI ser her bort fra laggren- 
sene.

Vi sier det ikke for Innlede et for- 
svarsopus (i tilfelle pressenederlag), — 
men uansett resultatet vil vi glede oss 
over kampen dersom det blir lagt an 
på å spille god fotball. Det er her 
det viktigste, og kan lagene få det 
til å gli riktig vil vel også UK ha 
de beste betingelser for å finne de 
rette spillerne. Og vi tror det lag 
vinner, hvis spillere først finner den 
rette kontakten. Det burde jo bli 
kretslaget, men ri har selvsagt god 

[tro på presselaget også. Tips har vi

i

I

«BYOPPGJØR» 
å Porsgrunn freda3.
Førstkommende fredag skal de gam

le rivaler Pors og Urædd møtes til 
en privat dyst i Porsgrunn. Etter det 
vi hører kommer begge klubber til å 
foreta eksperimenter med lagoppsettin • 
geri, men kampen vil sikkert ikke bli 
mindre spennende av den grunn. Gut
tene som ska! spille vil få en kjær
kommen kamptrening foran høstse 
songens oppgjør, og fotballpublikumet 
i Porsgrunn møter nok mannjamnt 
fram for å foreta en rekognosering av 
styrkeforholdet mellom strldshanene.

som mø- j
tok også i

I_ • f
I

I

m til

Østfold mot
■ /. 

Grenland.
Ennå er det ikke truffet noen defi

nitiv avgjørelse om hvorvidt inter- 
kretskampen Østfold—Grenland skal 
holdes lørdag 2. eller søndag 3. au
gust. Østfold vil helst ha kampen lør-I 
dag, mens Grenland av hensyn til se
riestarten i 1. divisjon fredag og Ei
nar Gundersen -og Ewald Kihles del-j 
tagelse i politilandslagets tur 
Sverige, helst vil spille søndag, 
hele ender formodentlig 
tenc får sitt ønske oppfylt.

Kretsstyrct har henlagt kampen til 
Urædds stadion med Øivind Helgesen, 
Liull, Aker, som dommer. I forbin
delse med kampen vil det bli holdt 
dommermøte. Samtidig blir det holdt 
klubbformånnsmøte hvor Asbjørn Hal
vorsen vil delta.

ergen. 
orbundet har nå henlagt 

Norgesmesterskapet 
- Bergen 19. okto-

r

målmannen Mardon Sy- 
centerbacken Hans Georg

r på sitt kretslag 
ø tirsdag. Pressen 

opp blir altså følgende:

PRESSENS LAG:

Reserver for begge lag blø satt opp av U.K. og pressen i fellesskap. Det 
blo følgende: Arild Hefte, Storm, Harald Andresen, Odd, Sverre Halvorsen, 
Pors, Walter Karlsen, Sandjordet, Andreas Moen, Glmsøy, Einar Rasmus
sen, S.B., Rolf Nilsen, Storm, Reinholdt Johansen, Storm, og Einar Ander
sen, K.S.K.

Vil kampen i. kveld gi 
nye kretslagsaspiranter? 
De unge har sjangsen i kampen mel
lom kretslaget ©g presselaget.

I dag skal det altså skje: UK.s 
kretslag skal møte pressens lag, og 
det ventes en dyst av de store ute på 
Granes nye stadion. Det er ikke for 
sterkt sagt at de tidligere kretslag 
i år har vært en smule omdiskutert 
— det er forøvrig ikke noe nytt av 
året — men det forholdsvis svake spill 
det har vist har kanskje satt ytterli
gere fart i diskusjonen. Stort sett 
kan man vel si at UK i sine oppsettin
ger har bygget på en grunnstamme 
av eldre, prøvede spillere, selvsagt for 
nuftig ut fra det syn at man bør gjøre 
en best mulig figur. Pressen har i sin 
lagoppstilling forsøksvis forsøkt å fin
ne fram unge spillere i det håp at 
noen av dem vil vise seg voksne for 
slike innsatser som UK. senere måtte 
forlange. Noen av pressens spillere 
er prøvd før, og slett ikke med dårli- selvsagt ikke lov å komme med, men 
ge resultater, andre er ennå ikke be- kampen vil vel gl oss tips om hvordan 
trodd de store oppgaver, og får her ( Grenlands lag mot Østfold vil se ut.

- u ' som vil bli drøftet.
*

Klubbformeiwene 
skal drøfte aktuelle 
fotballprohlemer.

i Interkretskampen i fotball mellom 
i Grenland og Østfold skal spilles 2. el- 
l ler 3. august. I forbindelse med denne 
kampen vil det bli holdt et møte for 

lalle klubbformennene, hvor også As- 
I bjørn Halvorsen vil være til stede. Det 
|er meningen å ta opp til drøfting ak- 
(tuelle problemer for GrenlandsfotbaV 
jlen.

Jørgen Næss, Skotfoss.
Øyvind Rund, Skotfoss.

Arthur Nilsen, Glmsøy. Leif Mathisen, Grane. “
Erling Lunde, Storm. Bjørn Eriksen, Odd.

Arnt Nilsen, Grane,

nyfe seriekamper.
Grcmand fotbnBkrets styre hoIdl

■ f- T * - -istadion igar vant ! to(?n- Xl gjenga forslaget i går
t Pors. Målet ble I b

j siste minutt av ytre
•gerud etter forarbei-

Einar Eilertsen.
seiren, men laget

å langt nær så godt som
■ bane og at en

iorball får vel ta en

F oiballfmalen til
> Fotballf 
sluttkampen om ’ 
til Branns stadion i 
ber.

Dagens 
møtesees 
fotballleiren. • i

Kretslaget møter som knepen I 
favorit, men «Pressens lag» vil ikke 
bli lett å slå i kveld. Begge lag stiller 
opp etter programmet.

Alf Goberg, Storm 
dom merh vervet.

Det blir sikkert «fullt hus» på bak
ken i kveld.

.
— *. 1

Grenlands 
tør pressens 
ut sitt lag 1 gftr kveld,

U.K.s LAG :

Styret vedtok å foreslå cn end
ring i Forbundets puljcfordeling for
1. divisjons vedkommende.

Forbundets forslag for 2. divisjons 
vedkommende ble heller

Styret besluttet å ha 
se med Forbundet om 
jav de nærmeste dager.

Særlig er en skuffet over Forbun
dets framgangsmåte med hensy
2. divisjon for Grenlandslaga.

; Hva 3. divisjon angår er det av-1 
gjort at Grenlandslagenc kommer til’ 
å delta i egen pulje. På grunn av de» 

i i

mange deltagere har kretsstyrct vcd-l 
tatt at Grenlands 3. divisjons pulje 
skal fordeles på to avdelinger.

Terminlisten for kampene i do tre I

■ divisjoner vil foreligge om kort tid.
I Starten for de nye seriekamper er 
; som kjent fastsatt‘til 1. august. Tan- 
’ ken er å spille atskillige av seriekam
pene på hverdager i begynnelsen av

’ sesongen. 1

Brevik !• ir* 
finalist

Slo Pors 1—°-
Ved den nvgjø^nde i 

niorklassen på Pors 1 
Brevik I.L. °VCI 
scoret i kampens 
høyre Kåre Bel. 
<ie av eenterløpcren

Brevik fortjente 
spilte ikke på « 
vanlig. De» 
nyttet «eni- 
skylden herfor.

Best vnr
vertsen og
Nilsen.

Pors-lagct som

S,DétVseirende lag igår fra mål 
og høvre: Mardon Syvortsen, Tryg 
Karlsen (reserve for Walter Tallak- 
.en), Halvor Løberg. Kare Odden, 
Hans Georg Nilsen, Arne Gjeruldsen, 
Kåre Bergerud, Tore Hulthen, Einar

Eilertsen, Hans Christensen og Rag
nar Nordstrøm.

Brevik I.Li skal nå møte Odd i fi
nalen om kretsmesterskapet. Seierher
ren blir kretsens representant i Øst- 
landsmesterskapet for juniors.

Vikar. .
. ■ - - l.JX- .

_ _________________-_________-
r < ‘ r x 3•. • .

I Uttagningskamp for 
kretslaget.

Asbjørn Halvorsen besøker
; Grenland.

Fotballkretsens uttagningsko- 
!mite har som kjent foreslåt at 
’det blir holdt en treningskamp 
mellom kretslaget og pressens 

i kretslag. .
Kretsstyrct godtok forslaget i 

sit møte igar. Kampen ble hen
lagt til Granes gressbane i Ski- 

•en tirsdag 22. juli.
Som kjent skal kretslaget ha 

kamp mot Østfolds gode krets
lag lørdag 2. eller søndag 3. au- • 
gust. Det er ennå ikke fattet noe 
vedtak om hvilken Grenlandsbane 
kampen skal holdes på, men en 
kan temmelig sikkert regne med 
at Østfold—Grenland spiller i 
Porsgrunn.

I forbindelse med denne kamp 
vd det bli holdt et klubbfor- 
mannsmøte for Grenlandslaga. 
Asbjøni Halvorsen har meddelt 
at han vil delta på dette møte.

vel 1 fØrste rekke de nye seiiekamnm»

Ewald Klhle, Odd.
Harry Balchen, S.B. Olaf Skllbred, Pors.

Birger Eriksen, Odd. Isak Andersen, Borg. Petter Svennungsen, Storm. I 
Einar Gundersen, Borg. Dagfinn Nilsen, Odd.

Willy Aslaksen, Grane. Leif Llndstad, Pors. Karl Sklfjeld, Pors. I 
o O o I

Walter Andersson, Glmsøy. Anker Bråten, Tollnes.
—Per Jakobsen, Odd. |

Even Hansen, Urædd. |
f ------ * - - I
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Neppe større forandringer på det nye krets- 
lag. men. Arnt Nilsens

Knut Brynhildsen, Fredrikstad.
og
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En tam forestilling
spørs om ikke «U.K.» bør endre litt 
på laget til Østfoldkåmpen.

Ewald Kihle virket ikke sikker i 
buret. Olav Skilbred og Harry Bal
chen hevdet seg godt på backplassen. 
Harald Andresen kom overraskende 
bra fra senterbackplassen. Walter 
Karlsen slapp også hederlig fra kam
pen. Jeisen Gundersen var usedvan
lig rask og aktiv som indreløper, men 
han slappet en del av i siste omgang. 
«Daffa» Nilsen har atskillig fikst ute 
på banen, men han var til sine tider 
altfor treg. Karl Skifjeld kom godt fra 
kampen, mens Lindstad ble for. tung 
og stiv som senterløper.

På Pressens lag leverte Arnt Nilsen 
en meget god innsats og målene kan ; 
han ikke lastes for. Det er trolig at 

i han spilte seg inn på kretslaget. Cen- 
terbacken Leif Mathiesen var en god 
stopper, men utspillene var alt for 
høye. Einar Pedersen var meget ener
gisk ^om sidehalf. Sverre Halvorsen 
fant seg som rimelig er ikke.til rette

bedømme dem mot hverandre. UK.3 
folk var nok best på de fleste plasser, 
og flere av dem gjorde så godt inn
trykk at man kan se kampen mot 
Østfold i møte med litt mindre engstel
se.

Kretslaget slo Pressens lag 3-^

hadde en lett •

halfene fikk man dessverre ikke så 
godt inntrykk. Petter Svennungsen 
hadde forfall, men hans plass er jo 
sikker nok. Arthur Nilsen og Even 
Hansen fikk spille så kort tid, men 
Nilsen gjorde en innsats som man måt
te merke seg den tid han var • med. 
Ingen av de vinghalfer som fullførte 
kampen gjorde seg særlig fordelaktig 
bemerket.

De to løperrekker var temmelig for
skjellige. Presselagets nok for lett 
mot det sterke U.-forsvar, men viste - 
adskillig pent komblnasjonsspill sær
lig i første omgang, da kondisjonen 
ennå holdt hos alle. I denne omgang 
briljerte Per Jakobsen stort, og like
dan laget Walter Andersson og Øivind 
Ruud mye fikst og godt. Vingene var 
ikke så heldige, og spesielt Bråthen 
skuffet. VI fikk se svært lite av den 
farten som vl håpet han. kunne dratt • 
nytte av. Til hans unnskyldning skal 
sies at han ikke fikk mye lette bal
ler å arbeide med.

Fire vakre scoringer.
Kampen begynte i god fart, og 

men tatt i betraktning må en sl tem- 1 
poet ble holdt ganske høyt begge om
ganger 1 gjennom. Begge lag hadde 
sjanser fra begynnelsen, og «presse- 
laget» var kanskje nærmest scoring et 
par ganger. Etter en halv times spill 
tok imidlertid kretslaget ledelsen. Ski- 
fjeld spilte seg fri på siden og leverte 
perfekt til Lindstad, som satte ballen, 
kontant i maskene msd et flott skudd 
helt i hjørnet. Like etter kom nummer 
to. Lindstad la en ball gjennom til 
Jeisen som kunne renne inn og fyre løs 
A. Nilsen stormet fram for å avverge 
og hadde hendene på ballen, men måt
te likevel la den passere. Ingen kun
ne forlange at han skulle tatt den hel
ler.

Annen omgang var ikke gammel før 
kretslaget øket ledelsen ennå mer. — 
Denne gang var det «Daffa» Nilsen 
som sendte ballen inn 1 vinkelen fra 
kort hold.

Dette tegnet Lite lovende for pres
sens utvalgte. Walter Andersson ret
tet imidlertid litt på stillingen Ilke et
ter. I god posisjon tok han imot en 
ball fra Per Jakobsen, snudde seg og! 
fyrte ballen 1 nettet via innsiden av 
stolpen. Kihle hadde ingen sjanser til 
å redde. Dermed var resultatet gitt. 
Det manglet forøvrig ikke på sjanser 
siden heller. Blant annet fikk kretsla
get straffespark, men Amt Nilsen red
det flott Lindstads harde skudd. «Lol- 
le» Nilsen hadde også en svært god 
sjanse, men la ballen over,

Friskt mot foranØstfold
kampen.

Vi tror UK. vil ha nytte av’ denne 
kampen. Det var kanskje ikke så man
ge av pressens kandidater som spilte 
seg inn på kretslaget, men man kan • 
vel si man fikk se storparten av krets- ]

/ ■ 

;« A 
Øst

fold Fotballkrets har tatt ut følgen
de lag til kretskanipen mot Grenland

1 regnet fra mål til ytre venstre: Rolf 
Bakke Olsen, Sarpsborg, Finn Moen, < 
Sarpsborg, Einar Johansen, Sprint, • 
Gunnar Hansen, Sarpsborg, Erik , 
Holmberg, Fredrikstad, Hjalle Andre
sen, Sarpsborg, Odd Fredriksen, 

som sidehalf. Av løperne var Per Ja- Sarpsborg, Bjørn Spydevold, Fredrik
stad, ’ 
Henry Johannesen, Fredrikstad, 
Odd Wang-Sørensen, Sparta.

1 i

«Jeisen» i knall-form.
Jeisen Gundersen var den dominer

ende person I UK.s løperrekke. Han 
imponerte med voldsom fart og kon
disjon, og herjet nesten over hele ba
nen, målhungrig og vanskelig å stoppe. ■. 
Og han og Lindstad fant tydeligvis 
den rette kontakten fra første stund j 
Lindstad er kanskje sen, men gjorde 
likevel et godt inntrykk gjennom stør
steparten av kampen, Også Skifjeld 
og Dagfin Nilsen gjorde seg fordelak
tig bemerket, og i det hele tatt kan 
man si at disse fire sto godt til hver
andre. Den femte i rekken, reserven 
«Lolle» Nilsen fikk laget en del pene 
jting i begynnelsen, inntil Erling 
He tok seg alvorligere av ham.

-- ---------— - I pømmer var Alf Goberg. Han var 
. Skiens Ballklubb vant med ^gså blant de bedre på banen. •

—fjeld

Vanskelig keepervalg.
Et vanskelig problem for UK. blir 

vel valg av keeper. Arnt Nilsen viste 
seg fra sin aller beste side. Han fikk 
adskillig flere og vanskeligere ting å 
arbeide med enn Kihle, og hadde så
ledes lettere for å gjore inntrykk, men 
det er heller ikke mulig å peke på 
noen tabber. Også Kihle tok pent alt 
som kom, inntil han i annen omgang 
bomme t på en ball og trakk Inntryk
ket litt ned.

På back-plassene er det vel 
ikke noen som kan gjøre Balchen— 
Skilbred rangen stridig. Begge lever
te en god kamp. På den motsatte side 
spilte Erling Lunde meget godt, sær
lig 1 annen omgang, og hadde vel de 
best plaserte og reneste utspill av 
samtlige backs.

På centerback-plassen tror vi ennå 
Isak Andersen blir stående. Harald 
Andresen leverte forøvrig en meget 
respektabel innsats på denne plassen 
etter at Isak var skadet. Av ving-

Grcnland kretslag ble nok for 
sterkt for «presselaget», og vant 
3—1, etter å ha ledet Z—0 ved 
pause. Innpå 2000 tilskuere var 
møtt, fram, og vi tror de ferresto 
angret på det. Det ble virkelig en 
av de mest Underholdende kamper 
vi har sett her på lenge, og det 
var flere som etterpå uttrykte øn
sket om å få en ny slik kamp.

Som vi håpet ble det av begge 
lag lagt an på å spille riktig, og 
periodevis fikk en se adskillig god 
fotball. Det peneste leverte kanskje 
presselaget gjennom en periode I 
begynnelsen av kampen. Da spilte 
løperne seg gang på gang flott fram 
til gode posisjoner, men så klikket 
det alltid.

Dessverre forløp ikke kampen uten 
Uhell. Allerede tidlig i første omgang 
måtte «presselaget»*? høyre half Even 
Hansen forlate banen på grunn av on 
gammel skade som gikk opp og litt 
senere fulgte venstrehalfen Arthur 
Nilsen etter. I stedet for dem kom 
Einar Pedersen og Sverre Halvorsen 
inn. På kretslaget ble centerbåek 
Isak Andersen skadet i første omgang, 
og Harald Andresen tok hans plass. 
Petter Svennungsen og Willy Aslak
sen hadde på forhånd meldt forfall, 
og i deres sted stilte Walter Karlsen 
og «Lolle» Nilsen opp.

”'7 : . . —j

UræcM greide tele 4—0 i ; 
trenmgsta^en Førs.'
Trass i at en nå er midt inne i fe- 

rieperioden hadde 7—800 fotballtilhen- 
gerc fredag kveld tatt veien til Pors 
stadion for å overvære oppgjøret mel-] 
lom Pors og Urædd, som Urædd av
gjorde til sin fordel ved å vinne hele 
4—0. Halvtidsrésultatet var 2—0.

Seiren var fortjent, men kanskje i 
største laget etter spill og sjanser. — 
Kampen ble spilt i kvikt tempo, og ti! 
sine tider var en vitne til pent bane
spill med presise passninger. Det skal 
innvendes at begge lags spillere med 
fordel kunne ha utnyttet treningskam
pen langt bedre ved å spille i et ro
ligere tempo, som ville ha kunnet fort 
til ennå bedre samspill. For når serie
kampene tar til tror vi neppe hverken J 
Pors' eller Urædds spillere vil mangle 
fart eller kondisjon.

Urædds-mål ble scoret av Finn Arve- 
sen (2) og Avne Zimmermann (2).;

Noen individuell kritikk av spiller
ne vil vi ikke gi etter «feriekampen» 
men uten forkleinelse for noen av de 
andre vil vi nevne at Alf Mikkelsen I 
(«Knabbe»), som var å se på Pors | 
første lag som halfback, var en av 
banens beste spillere, og i de kommen
de kamper vil han trolig bli en av Pors

■ støttespillere.

U.K.s lag beseiret „Présselaget“ 3-1 
i kvikk og lovende kamp 

I

Østfolds lag mot
Grenland; A

Fredrikstad (N.T.B.):

H?.raar jr
1Wpe" Pors sta’,lion

8jcst« Hamar
. 1 s°m var p0J 

5C1«H i førs£

Pors jr.—
Ved fotballk

igar vant Pors junio/1 
langveisfarende 
pmior. Rolf Gunnerød 
bestemann, scoret 
omgang.

trygve Thorstcnscn, pors 
! mer. ... ‘ ’ var doni-

23fWw •'/ /

cobsen meget effektiv og smart ute 
på banen, men han er dessverre in
gen skytter.

Alf Goberg, Storm, 
jobb som dommer.

Pors juniorlag til 
Sørlandet ■

Tirsdag reiser Pors’ junior-Iag A 
en ukes tur til Sørlandet. De ska 
nemlig spille mot Kragerø, RisøJ. Tve. I 
destrand og Grane Arendal. Det blir 
i alt 20 gutter med på turen 9.—iq 
august skal vi muligens til Vestfos- 
ren I.F. og være med i denne høst- 
turnering med i alt 8 lag. Vi har ennå 
ikke svart holt bestemt på innbydd- 
sen. Det skal i tilfelle bli meget in
teressant å møte noen lag fra Oslo og 
Østfold og se om juniorene ligger li
ke langt tilbake her i Grenland som 
dessverre våre læremestre gjør. '

Iver, i

Pors ungdomslag spilte i går mot 
Skiens Ballklubb. Pors stilte med G 
zeserver, 
3—1.

Kretslaget og Pressens lag møttes 
igår på Granes gressbane i overvær 
av 1000 tilskuere.

Som ventet ble det en forholdsvis 
tam og beskjeden forestilling.

Det var et par forfall på kretslaget. 
Walter Karlsen, Sund jordet, var så
ledes venstrehalf i stedet for Petter 
Svenungsen, mens «Lolle» Nilsen, 
Storm, spilte ytre høyre istedetfor W. 
Aslaksen, Grane.

Allerede tidlig i kampen ble «Pres- 
se-Iagets» vinghalfer Even Hansen og 
Arthur Nilsen skadet og- gikk ut. Re
servene Einar Pedersen, Grane, og 
Sverre Halvorsen, Pors, -overtok de 
ledige plasser. Senere ble krctslagcts 
senterback Isa’k Andersen også ska
det, hvoretter reserven Harald 
dresen, Odd, rykket inn.

Etter vel V-z times spill, scoret Leif 
Lindstad et pent mål etter godt for
arbeide av Karl Skifjeld. Jeisen Gun
dersen scoret noen minutter senere 
kretslagets annet mål.

Etter pausen øket «Daffa» Nilsen 
til 3—0, hvoretter Walter Andersson 
reduserte til 3—1.

Senere fikk kretslaget straffespark, 
mon Arnt Nilsen reddet flott Lindstads 
harde skudd. 

—' — — ■ —*•

Kretslaget fortjente seiren, men det
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Annen omgang er bare et par min? 
gammel, da Daffa scorer på et prakt- 
skudd, som ikke Sten hadde noen| 
sjangse på. Odd scorer på ny i det 3O.| 
og 33. min. ved Daffa og Per Jacob-f 
sen. Pors har flere farlige sjangser,' 
men Lindstads, Richters og Skifjelds 
skudd er alle dårlig innsiktet. Endelig 
mot slutten av. omgangen kommer 
Pors mål ved Erling Olsen, og dermed 
ble det. Dommer Sundt-Larsen, Ski- 
ens. Ballklubb overså endel.
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gct hva farten angikk, 
begge lag periodevis i 
banen. Odd spilte med' 
energi og var atskillig 
ballen enn Porserne. 
treder hadde flere 
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Forsvaret spilte ganske godt, men lø- 
perrekken kom altfor lett fram 
målene, var igrunnen lettkjøpte.

Pors-laget virket ennå tregt, spil
lerne står for meget stille og det hele 
blir preget av for meget tilfeldighet. 
Sten i mål burde avverget minst to 
av målene. Mikkelsen leverte en god 
kamp, sammen med Kaas Andresen. 
Lindstad glimtet av og til, men vir
ker ennå litt sen. K. Skifjeld slapp 
også ganske godt fra det. Seiren var

ti • •
1 t

Grenland fotballkrets melder at I 
interkretskampen mot Østfold som 
var fastsatt til førstkommende søn
dag, dessverre har måttet utsettes til 
senere i måneden, antakelig 23. el
ler 24.

Foranledningen til dette er at en 
del av de spillere som ville komme 
på tale på Østfoldlagef, nå er på Is
land og ikke kan komme tilbake tl! 
Norge før sist 1 uka. Dessuten er 
det satt opp en del seriekamper i 
Østfold førstkommende søndag. I

Riktignok har kretsformannen 1 
Østfold, Mariussen, meddelt at der
som Grenland ønsker det, kan det 
sjølsagt bli sendt et lag derfra først
kommende søndag. Men da kan en I 
ikke gjøre regning med hverken Is-1 

landsspilleme eller spillere fra de 
klubbene som har seriekamper. *

Grenland fotballkrets har på' 

grunn av dette funnet det best å 
utsette kampen.

ikk

Lurt:-1

Odd—Pors 4
Odd stilte uten Bjarne 

Kihle og Pors med endel 
ingcr, således : 
høyre back, Kaas 
back, R. Richter
vind Johansen ytre høyre.

Kampen var nok endel feriepre- 
' ' . Ellers spilte

meget pent på 
. en smule merl 

kjappere på 
Kihles stedfor- 

pene redninger. j

. .----------- 1
Urædd-lagct var ikke til å kjenne 

igjen fra Jordal-kampen. Laget vant 
men resultatet var dog 1

jrsen var en1 
Iversen leverte

som senterback. Kåre
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Grenland kretslag 
mot Østfold satt opp.

Dagfinn Nilsen i center!

‘ P.odi

• f

’it

øvrig var meget god i mål. Hos Lan-1 
gesund spilte i. h. Lars Aspeflaten i 
best, og hans mange gode skudd bur- • 
de ha brakt resultater.

Nils Amundsen, Langesund, 
et par forseelser.

Kretsens 
lengste med 
mot Østfold, i håp 
søndag istedenfor 
på do spillerne

UK har ventet,! det 
•

å sette opp kretslaget 
i om å få kampen 
lordag med tanke 

som er med på poiiti- 
landslaget 1 Sverige. En hadde inn- 
4,1 ‘ i fått noe svar

men laget ble satt opp 
, er det

eller
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' Veto.
Bykampen 

Porsgrunn-Skien. 
Til bykampen Porsgrunn Skien i 

morgen er det kommet flere forfall. 
Pa Porsgrunn.s-laget har Leif Lind-

i rslad, Kåre Søli og Rolv Iversen meldt 
forfail. Stedfortrederne for disse blir: 
Erling Olsen. Sverre Halvorsen og 
Walter Karlsen. Det er mulig det blir 
ennå on eller et par endringer til på i

Jaget.
I Hans

Evald Klhle, Odd, — Harry Bal- I 
chen, S. B., Olaf Skllbrcd, Pors, —I 
Dutta Eriksen, Odd, Isak Andersen,1 
Borg, Petter Svennungsen, Storm — 
Willy Aslaksen, Grane, Jelsen Gun- '

. dersen, Borg, Daffa Nilsen, Odd, l 
Per Jacobsen, Odd, Kavl Skifjeld, I 
Pors. ' • I

Reserver: Arnt Nilsen, Grane, Ha-I 
raid Andresen, Odd, Leif Mathisen, 
Grane, Leif Lindstad, Pors, Einar 
Pedersen, Grane, Lolle Nilsen, Storm.

Laget ble stort sett som en måtte 
vente det. Vi merker oss at UK har 
foretatt seg et eksperiment med Daffa 
1 senter, og det er slett ikke sikkert 
at de vil komme til å angre på det- 

og |Per Jacobsen viste god form mot krets-Eriksen 
ommøbler- I laget på Bakken og mot Pors i går. 

spilte Sv. Halvorsen' og hvis han vil legge mer an på sam- 
J Andersen center- i spillet og spille hurtigere fra seg, bor 

centerløper og øi- han kunne gli godt inn i rekken. Det 
er sikkert UK’s mening å la Lindstad 
gå senter og Daffa indre venstre der
som Jeisen ikke kommer tilbake, 
dette kretslaget bør kunne yte Øst- I

Arwil. ’ 
etter hva vi nå får opp- 

sjanser for at kampen 
i| kommer til å gå mandag.

ss4 * gul .j

Langesund b — Pors b

Langesund b. forsterket med to a- 
lagsspillere, spilte igår en privatkamp 
mot Pors b. i- Langesund. Resultatet 
ble uavgjort 1—1' etter at Pors ledet 
1—0 ved papse. Pors spilte ikke som 
vanlig og etter spill og sjangser had
de det ikke vært noe å si på on kne
pen Langesundsseier. C.l. Karl Rich- 

for stor etter spill og sjangser og med ter scoret for Pors og y.v. Hans Za- 
kunne resultatet, chariassen for Langesund etter en 

gjerne vært uavgjort, men Porserek-, feilberegning av Reinholdt som for
ken mangler totalt skyteferdighet.

Pors vinner målvalget og Odd har 
avspark, allerede minuttet etter har 
Pors en meget god sjangse som E. 
Olsen avslutter over stangen. Spillet 
veksler og begge lag har mange gode 
sjangser. Et par gode Odd-angrep går 
over og utenom. I f r

Straks før omgangen går ut scorer | Ej BtlOl
I Odd med et pent skudd i hjørnet, som,. HH O illlll
I dog Sten burde avverget. * •

Annen omgang er bare et par min.’ fl a ■ ■ ■ ■ ■Istfolil utsatt.

*
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men -, Pc
■ som
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> • ult:.;.

kamp 
innsats

dennc-gang. Urædd spillte gan- 
bra i 1. omgang og laget fikk 

til å gli forholdsvis godt. Det 
■ endel sjangser, men de flc- 
kuddene gikk utenom. Urædd 

i forslo omgang hatt et straf
fespark, da sentcrbacken Sverre Hal
vorsen reddet Zimmermanns skudd 

■ mot åpent må) med hendene. Like 
leiter fikk Urædd imidlertid ledelsen, 
idet Finn Arvcscn scoret på et tilba- 
kcspill fra Zimmermann som hjelp til 
med hånden. Seinere øket Zimmer
mann til 2—0. Pors hadde i denne 
omgang bare et godt skudd fra Lind
stad som Helge Halvorsen reddet. 
Ivar Wåge rykket inn som venstre 
half på Pors-laget istedetfor Kås An
dresen før pausen.

I annen omgang 
endel opp, men Urædd-forsvaret med 
Helge Halvorsen i siste instans arbei
det godt og holdt buret rent. Urædd 
kom seg noe j siste halvdel av omgan
gen. Zimmermann scoret først et mål 
på en rcturball fra Sten, men dette 
ble annulcrt for hands. Samme mann 
scoret så på ny senere, mens Finn 
Arvesen avsluttet med et skudd på 

(innsiden av stolpen og i nettet.
j Pors hadde i denne omgang endel 
sjangser, men skuddene var stort sett 
svake: De som kom mot buråpningen 
tok Halvorsen pent, men han hadde 
dog endel bryderi med Øivind Johan- 

I sens harde skudd.

I Pors, B.
i .-iit f«hsr-

r.v.
in-.n

Fotballkampen på 
mellom Urædd og 
en solid Uræddseir 
atskillige endringer 
cppslilling på grunn 
var fra mal og heyre 

sen, Kåre 
Hansen, 
Reidar .

uår.c

r*.
J A

::v:
bud ; • ’ "

S. B.—Pors 3—1 
j tmgdcmskamp.

Ungdomslaga til Pors og S. B. 
spilte seriekamp på Odds Stadion i 
går. Etter en ganske god og velspilt 
kamp seiret S. B. med 3—1 etter 
2—0 ledelse .ved pause. S. B.s mål ble 
satt inn av Kjell Thorsen, Odd Larsen 
og Rolf Simonsen, det siste på fri
spark fra Odd Larsen.

Seiren var fullt fortjent.

‘ Sår 
Pors , sluttet med 

4~—0. Del var 
på Urædd-lagcts, 
av forfall. Laget 
: Helge Halvor- 

Solie, Olav Øvrum, Even 
Rolv Iversen, Ivar Olsen, 

Sørensen, Finn Arvesen, Arne 
Zimmermann, Per Oddberg og Thor- 

mod Ellefsen.Pors-laget var som nevnt i går.
Noen god kamp ble det ildec, der

til var Pors’ Ansats for beskjeden oe 

svak 
sko 
Spillet 
ble skapt 
ste av sL 
burde

GrenlandsfoWen og de 
kritiske anmeldere.
Vi har mottatt dette inseratet som 

vi gjeme tar inn:
Helt siden frigjøringa er det av jour

nalister og anmeldere i distriktets avi
ser øvet en meget sterk kritikk mot 
Grenlandsfotballen. Det er nok slik at 
denne kritikken delvis er berettiget, 
dessverre, men fullt så ille som de fle
ste vil ha det til, er det dog ikke.

Når fotballspillerne våre etter nær 
sagt hver eneste kamp får se «på 
trøkk» hvor dårlig de spiller, virker 
dette som en slags suggesjon. De får 
inntrykk av at de spiller dårligere enn 
tilfelle virkelig er, og slikt kan ikke 
stimulere til sterkere innsats.

En folkeskoleelev som til stadighet 
hører at han er dum og ikke kan ut
rette noe blåser som oftest i alt, bar
net blir sløvt og likeglad og full av ! 
mindreverdighetskomplekser. Slike j 
ting har også innvirkning på voksne 
mennesker, om ikke i så stor grad.

Dette momentet bor fotballanmelder- 
ne i Grenland ta med når de med kri
tiske øyne følger fotballspillerne i de 
ymse kamper. Kunne det ikke være 
en tanke at en heretter forsøkte å stil- 

; le alt det positive i forgrunnen, — for 
; noe positivt fins det i hver eneste A- 

kamp som blir spilt i Grenland, — og 
til en viss grad forsøke å forbigå «ro
tet og måkingen» i all stillhet.

En vil henstille til de herrer jour- 
. nalister og anmeldere å ta dette ad 
notam. Et forsøk koster ikke noe, og 
skulle det vise seg at forsøket bærer

0'rædd sio_Pors
Svak innsats av

L ■ M Sølie kom også bra fra kampen, mens

juniorspilleren Olav Øvrum ikke var 
heldig med sin debut på A-laget. Han 
var altfor beskjeden og stillestående. 
Sidehalfcnc arbeidet energisk og godt 
Ivar Olsen var utvilsomt en av lagets 
aller beste i går. Av løperne var Arnc 
Zimmermann meget energisk og kjapp 
og han bør utvilsomt beholde plassen. 
Finn Arvcscn var den som kom nær
mest ham. Per Oddberg er bedre som 
indre-løper enn på vingen. Ytreløper- 
nc hadde enkelte gode tilløp.

Pors-laget skal vi dennegang for
bigå i all stillhet. Det var utvilsomt 
en av Pors’ svakeste kamper.

Laget trakk ikke sammen og det 
var ytterst få lyspunkter. Skal noen 
nevnes må det bli Alf Mikkelsen og 
rEling Olsen. — Forsvaret vir
ket mer åpent enn vanlig, og an
grepsspillet var dertil svært beskje- ' 
dent.

Pors, som allerede mandag skal 
ha en ny treningskamp dennegang 
mot Odd i Skien, bor nok endre litt 
på oppstillingen.

John Johansen, Odd, dømte.
Corner.
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til 1 går kveld ikko 
fra Østfold, i ' __ _
likevel. Går kampen lordag, 

----- ••

Jelsen blir med.
Laget ble fra mål til
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SEIREN Bl/RBE VÆRT STØRRE 
Larvik Turn.

oppgjøfi iLangesund—Pors 1-tt
t v c? | Langesund og Pors møttes 'igar til 1

fr • -fl f 1-1

Pots 
mål:

I 
ir •
ii !■

» t1

Odd
Pors
Ørn
Ulefoss
Larvik Turn
Tønsberg Turn
Skiens Ballklubb

uten 
sin ordi- 

var sleip 
søndre

2—1
4—5
0—6

5—3
2—0

Stillingen. T
PULJE B.

har vi
mot Fram I (

Storms ,
tar f he- >

i fotball?'
Fotballforbundets styre viLøå/Rorn-

Blir det eliteserie
• *4 •• *• • ’

J
2
3 11—9
3
2
2
3

on
Larvik, 
dra av med 
traktnlng

etsa

s Pors vant fortjent 1-0 
-vik Turn

kveld./n/p x/. ,
Ulefoss ?

energisk og han hang på lands] 
lagsspilleren Gunnar Thoresen 
som en «klegg» gjennom hele 
kampen. Leif Lindstad og 
Skifjeld var best av løperne, men 
både Erling Olsen og Øivind Jo
hansen var også meget energiske.
Alt i alt har Pors ære av sin inn- påny var det Pors som hadde de 

fleste. 'JWwj
Alf Goberg, Storm, dømte. ’ 
Det var 1400 tilskuere. - .^3 

Corner.

i

5
k
3
3
2
1
0

digheter over lagets spill og der
til ble de for langsomme overfor 
Pors-spillernes store tempo. Selv 
landslagsspillerne Gunnar Thore
sen og Egil -Lærum fikk ingen 
anledning til å brilliere. Larviks- 
laget som spilte med 3 reserver 
— for venstre back Lysebo og de 
to ytreløpere, må nok yte bety
delig bedre saker hvis det skal ha 
håp om å bli avdelingsvinner. 
Olaf Førli i buret var faktisk den 
av lagets folk som slapp best fra 
kampen. Centerbacken Daniel
sen hadde stor aksjonsradius,! 
men han hadde flere leie bom- 
spark. Publikum var da også 
høylig forbauset over Larviksla- 
gets svake innsats.

mellom Borg
Spennende 

kunne bli en 
mot Sandefjord mens

1. omgang. Det skulle bli 
får Pors

bør kunne t.

Om selve kampen skal det 
kort nevnes at Pors lå stort over 
i første omgang og laget hadde da 
flere gode sjangser. Leif Lind
stad vippet bl. a. ballen over bu
ret fra kort hold, mens Førli lå 
nede. Ellers hadde Erling Olsen 

a. et i stolpen.

Grane 
“i en :

. Larvik Turn på besøk, 
samle hele Porsgrunn 
oss på et 

Ballklubbs gjester 
godt hus og S. B.-seir, subsidiært 
torsdag.

..

niende fotballting framlegge foYslag 
til ot- nytø seriesystem for august nc7 
ste år. Lagene har i disse dager fått

• i / * i-L K • • -Iet rundskriv som gjør oppmerksom 
på at den nåværende serie eventuelt 
kan bli lagt til grunn for kvalifisering , 
til de nye serier. * ’

Hva det nye forslaget går. ut på 
forlyder det intet om, men Aftenpos
ten tror at vi får en eliteserie av lan
dets topplag. •

. V ............................. ....

done på Bostrøm. De siste 10 min. 
ble det i det mørkeste laget, så det 
er nok allerede for sent på året å 
begynne kampen kl. 19.

Langesund hadde igjen funnet 
melodien fra kampen mot Skiens Ball
klubb. Forsvaret ryddet godt opp. 
Venstresiden i forsvaret spiller til si- 
ne tider noe åpent og det skaffet en- 
del nervepirrende situasjoner igår. 
1 løperrekkcn var venstresiden med 
Ånesen på indre og Jørgensen på ytre’ 

, de beste. Aspeflatcn gjorde seg bedre 
på indre høyre i annen halvtid.

Pors spilte vel hverken bedre eller 
dårligere enn vanlig. Rolige, behage
lige Skilbrcd og Karl Skifjeld lå et 
godt stykke foran de øvrige.

Nils Amundsen, Langesund, 
Tiedemann Christensen, Pors, dømte 
hver sin omgang. Ca. 400 tilskuere.

Slemmestad — Pors 
junior 2—0.

Ved Vestfossen junior-turnering 
trakk Pors Slemmestad i første kamp 
og røyk 2—0.

Slemmestad måtte en si var ett av 
turneringens beste lag, av den grunn 
at de hadde fått lov til å bruke 3 
for gamle spillere. En merkelig ord- } hardt fra 5 m., men ballen går i hon
ning. Slemmestad som av den grunn 
bestod av store og teknisk 
spillere, spilte meget raskt og 

som

som tidligere 
hadde hatt 18 kamper på rad uten 
nederlag (17 seire og 1 uavgjort) 
kom dennegang aldri ordentlig

I kveld er det klart for nye kamper
hjemmekamp — Borg—Grane

Vi er ikke snauere enn
Sandefjord skulle gi grunn

Urædds solide seier mot FramHva oppgjøret mellom Borg og Grane angår, skal vi ikke innlate 
oss på. noe tips. Spennende blir kampen. Og hvis lagene går inn for 
det hor det også kunne bli en velspilt kamp. Borg tar fram spillet fra 
L omgang mot Sandefjord mens Grane tar fram samme fra Storm- 
kampenr» 1. omgang. Det skulle bli en mix som er verd å se.

I B-puljen far Pors Larvik Turn på besøk. Turn er jo et trekk
plaster som bør kunne samle heie Porsgrunn. Pors får nok å bestille, 
og vi må nok belage oss pfi. et nepent nederlag. Imens håper vi . . .

Skiens Ballklubbs gjester Ørn er også et publikumslag, og vi spår 
uavgjort. Odd—Ulefoss går først

Spenne 
ligaserien

Skal S.B. kopiere
i serien. I A-puljen

— mens Storm spiller 
at vl tipper Grenlandsscir.

til det når vi også 
forrige uke.

_____ 1 1——1—T— t men 
lolk denne gang. Wåge var uhyre|| Steen fistet ballen over til cor

ner.
Etter pausen kom Larviks-la- 

get hardere igpen, men Porserne 
Karl] Sa ikke tapt og midt i omgangen 

lykkedes det for Ening Olsen å 
score sciersmålet fra kort hold. 
Begge lag hadde sjangser^ men

I de kommende dager får Lange- 
sunds unge garde anledning til å prø
ve seg. Fredag kommer Ski idretts
lag med sitt gutte- og småguttelag, 
og det skal bli interesant å se hva 
Langesunds gode guttelag kan utret
te mot dem. Mandag får så junior
laget anledning til å prøve seg mot 
selveste Lyn, Oslo. Lynguttene kom
mer til Langesund allerede lørdag, og 
søndag vil bli benyttet til badning og 
yærgårdstur.
|

Til kampen på Pors' stadion i kveld I 
mot Larvik Turn moter Pors med føl
gende oppstillin: Bjørn Reinholt, Sv. 
Halvorsen, Olav Skilbrcd, Alf Mikkcl- 
sen, Kås Andresen, Kåre Kristiansen, 
Ivar Wåge, Lindstad, Erling Olsen. 
Øivind Johansen og Karl Skifjeld.

gode 
i et 

typisk cuptempo. Kampen som gikk 
over 2 ganger 20 minutter ble før- 
stedags beste kamp. Pors ledet i 

første omgang pg et stykke ut i an
nen omgang. Pors hadde forresten 
et tilbud i første omgang og senter 
er helt igjennom, men skyter uten
for. Slemmestad fikk sitt første mål 

a

ved en misforståelse i forsvaret hos 
Pors. Det andre kom på straffe
spark som Arnfinn Halvorsen red
der, men han holder ikke det harde 
skudd, Slemmestad-mannen er fram
me og skyter en gang til, Halvorsen 
redder igjen, men 3. gang går bal
len inn. Hauland ble skadet da det 
gjenstod 7 minutter. Best på Pors’ 
lag må en si Hauland var, han lå 
litt over de andre.

Søndag spilte Pors , en .venskaps- 
—1.

Ivar.
å

I 

IForan m'orge^?, i 
dagens seriekamper.;

Seriekampene i 1. divisjon fortset
ter i morgen med en rekke kamper. 
Desverre er det på ny kollisjoner 
mellom kampene, i det Pors og Borg 
skal ha hjemmekamper.

Til kampen på Pors’ stadion i mor- ' 
gen mot Larvik Turn møter Pors | 
med følgende oppstilling fra 
Bjørn Reinholt, Sverre Halvorsen, 
Olav Skilbrcd, Alf Mikkelsen, Kås 
Andresen, Kåre Kristiansen, Ivar 
Wåge, Lindstad, Erling Olsen, Øivind 
Johansen og Karl Skifjeld. Det er 
mulig de t-o siste bytter plasser.

Larvikslaget har bare et eneste 
nederlag i år (mot Brevik). Ellers 
kan det se tilbake på 17—18 seire på 
rad. Klubben er da også avdelingens 
favoritt. Pors vil imidlertid gjøre sitt 
ytterste for å stoppe Larviks-lagets 

| seiersrekke. 
• * - • *

A • 4.1 . T • - ’Kår tilon privatkamp i Langesund. Lagene 
stilte med hver sin reserve, Pors 
Knabbe og Langesund uten 
nære y. h. Høybo. Banen 
og vanskelig, særlig på (]cn 
halvdel.

| Pors tar straks offensiven og lig. 
gcr godt over de første 20‘ min. Al
lerede i det 9. minutt skyter Lind- 

I stad et hardt skudd som glir ut av 
hendene på Bostrøm, og y. h. er på- 

I passelig fremme og netter. Straks 
I etter er Simonsen og Ånesen gjen- 
|nom Pors-forsvaret, men de kan ik

ke bli enige om hvem som skål sky-l 
tc. Langesund spiller seg etter hvert 
opp, og i . det 27. minutt snapper Ar-

l ne Simonsen ballen fra Steen i Pors- 
I buret. Dermed er det 1—1. I de siste 
I minuttene er det ganske nervepirren- 
I de foran Langcsundsmålet, Lindstad 
I er bl. a. helt gjennom, men glir i 
I skuddøyeblikket, og Langesundsfor- 

' svaret far tilsist ballen unda fareso
nen.

Mens første omgang gikk i favør 
av Pors, ble annen omgang jevnspilt., 
Begge lag hadde flere ‘sjangser, men 
maktet ikke å score. Langesund har 
sin første sangse i det 13. minutt da 
Ame Simonsen er alene gjennom 
Pors-forsvaret, men han tar et lite 
ckstraspark for meget og mister bal
len. I det 20. min. skyter Pors’ i. v.

Seriekampen på Vestsiden i 
går mellom storfavoritten Larvik 
Turn og Pors sluttet med en 
overraskende, men velfoitjen . gang pje1- var a]tfor mye tilfel- 
—0 seier for Pors. Resultatet & 
kunne gjerne vært ennå større 
da Pors hadde langt flere sjang
ser og mer av spillet enn Larviks
laget.

Pors møtte med Paul Steen 
som burvokter, Ivar Waage som 
venstre half istedenfor Kåre Kri
stiansen, som var skadet. Re
serven Gunnar Brynjulfsen var 
ytre høyre. Porserne flyttet 
«brikkene» tidlig i kampen. Øi
vind Johansen ble da senterlø- 
per, mens Erling Olsen ble indre 
venstre. Denne oppstilling lot til 
å være betydelig bedre.

Porserne leverte en usedvanlig 
energisk innsats og laget var ikke 
til å kjenne igjen fra de senere 
kamper. Alle som en var used
vanlig raske i starten og var sta
dig med i kampen. Bortsett fra 
reserven på ytre høyre fantes det 
ikke et svakt punkt på laget. For
svaret spilte mere «lukket» enn 
tidligere og det lot aldri Larviks- 
løperne få. tid til å skyte. Paul 
Steen tok pent det som kom motii ri 7 , KI 4 ,

_______ i flere skudd, bl. a. et i stolpen.
buret. Alf Mikkelsen og. Ivar1 Larviks beste sjangse var et far- 
Wåge var to av kampens fremste; kg langskudd fra Lærum,

J

4 B leder foreløpig Odd og 
Pors, men denne ukes kamp her 
sto nettopp mellom Odd og Ule
foss, og her mistet Odd sitt før
ste points. Ulefoss’ innsats mot 
Ørn og Odd viser altså at denne 
klubben må tas med i beregnin

gen i denne avdeling.
Forøvrig må en vel si at ogsa 

Porsseiren over Larvik-Turn ru

ver sterkt.
Det ser med andre ord ut som 

«kal bli særdeles spennende
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or-

Alf
Jo, ingen tvil Od-

buret rent

lf

I
13

Ragnar

Kn.

Pors gutter

Vikar.

O

I

—Id.

oss på 3—0. ■på
plaget

Anvil.

c
I

</

Ballklubb etter 
•'» *• "z.* V ft J

-I •

av Hau gan 
24,9 strakk

Ser vl på resultatene 
se at både Larvik Turn

mot Ørn, men 
pause godt tak på

denn
og 

godt

a 
o

Berge, 
°dd, ble

grus, og de klarte det
1 om at Urædd

J f 7 fr

tri- 
om

5—3
3—1
2—0
9—9

Grane 
Sandefjord 
Storm 
Urædd 
Snøgg 
Borg 
Fram

e ble 
og 200 

våre beste 
vunnet klart ; 

. Nr. 2 
Thorstein

det var
, se et-

•1 - 5
1--7

med fortjent 2—1
Anvil .

Hagajordet 
sikkert ham

Jamtveits 
akrobatikk i 
néme' høstet livlig bifall.

bestemann, 
Ragnar

Odd
Larvik Turn 
Pors

? Ulefoss
Ørn
Tønsberg Turn
Skiens B. K.

. Pors. Sv.1 
Karlsen. I

PORS
J | overrask et

Tok i

affære.
' lag.

var klart
—1.7
nettet

minutters spill i 2.1 ®en. f.år ba!’en forst På benet
Jgrunn straffespark i innenfor målstreken. ’

sen satte inn via stan- pA jross av mange nervepirrende si- 
tuasjoner ble det ikke flere mål.

Goberg, Storm, var meget god. — 
jCa. 1600 tilskuere.

en- ( 
spilt 
: ble '

for ofte.
og det
at spil-

så 
satte før- 
minutter, 

til 2—0 før

7—1
5—2
r* 4------<1

:>—5
1—G;

Frigg, Oslo, mot Pors jr.
Pors juniorlag får i kveld besøk 

av Oslos ledende juniorlag. Frigg har 
for tiden ikke mindre enn 6 junior 

sving og kommer til Porsgrunn 
med det sterkeste laget. En gammel 
kjenning herfra Ragnar Bjåland tid
ligere Pors er nå med på Frlgglaget 
og det heter at han er moden for 
langt større oppgaver enn å spille på 
et juniorlag.

reservelagskamp i Skien i 
en overraskende solid 

som ble slått G—1.
f, I * ’ •

som spillte med flere re- 
en svak kamp. Thor- 

l.i mål.
B. Jansen, Tollnes dømte..

1 fotball 
lig tam 
spilt , 
begge

Skien 
stort som 4 
ste mål i 
Reinholt

- -....... • av_ spille med tilbaketrukne 
første del. Derved tok en brodden av Larvik Turns 

farlige åpningsrush og fikk jevnet 
spillet mer ut. Det vil være uriktig 
å framheve noen spesielt i forsvaret, 
da alle gikk for fullt inn for å dem- 

1 pie opp for Turn-angrepene, men en. 
måtte legge merke til Alf Mikkelsens 
gode blikk og rolige dempninger. Han

1 * ___ -bli en sidehalf
pa som er moden for større oppgaver, 

over Lindstad viste i
. som var Pors 

scoret begge målene.
Sundby, Urædd, dømte.

- - . ■■ ■ a *>__J-----

Pors b.—Skiens B.K. b.
•^3—0.

reservelagskamp

best og vant 
Bj. Nordahl 
- etter 20Johansen øket

se en

Pors B—Sk. Balkl.
I seriekamp på Pors stadion lørdag , 

seiret Pors 3 -0. Alle målene seor • ! 
i annen omgang. Jakob Holtan 1. Tor- . 
bjørn Svendsen 2. Det var en slet; 
forestilling hvor det bare var Ivar 
Endresen på S. B. og Torbjørn Svend
sen på Forslaget soin fremhevet seg.

Olbred.

Annen omgang 
gangen, er L_ 
Fram 
med en j 
Don prestasjonen sier ikke sft lite. Or vanskeligheter med laget 1 sommer, var d 7

Storma 2—0 p& Tordstrand er ogsft niP meget pen annen plass 1 gårsdagens nst R PCnt’

Skiens Ballklubb tapte mer enn en sk„n omgangaresultatet var 0—n. oo- s r . ‘ ha v®ntet 
nerane. * S' ,laM°

Urædd klarte uavgjort 2-2 pA Notor,. rettferdig, etter rapportene å domme " 

kommer.
Grane og Borg laget en svak a/færo nA n til Granelagct. Borgestad

Stillingen er na:
Pulje A: <

4 k. G pts. 10—7
3 k. 5 pts.
3 k. 5. pts.

3 pts.
1 pi.
1 pt.
1 pt.

med 
meter med 
løpere. 800 met 

av Bjøm Prebe. KSK 1’helt ut, 
' Arne Berge, Odd. | ødelagt 
Broby, Odd. N® nr.

1 mot Porsgrunn.
ettsairangement på Odds Stadion
idretten tilgode-

i programmet på
' ”7 besatte

Stadion vitnet

Oslo-laget Frigg jr. mot 
Pors jr.// 

dag får Pors besøk 
ledende juniorlag, Frigg. 

Oslo-laget er

Pulje B:
3 k. 5 pts.
3 k. 4 pts.
2 k. 4 pts.
4 k. 4 pts.
4 k. 3 pts. 11—10
2 k. 1 pt.
4 k. 1 pt.

vunnet
Asbj. Holens

Ved 1. r
. ; ------O“*^***4l

•''iden lørdag vant Pors 3 
ens Balllrlniu 1 en god kamp

aldri riktig i gang
* 7j er gode for. • 

• og 
___ , var Porserne 

som hadde tak på spillet og med 
•• løperrekke kunne

Odd b—Pors b 6__ 1.

seg ogsij ‘slikt slag

—7 ! ligaen er unnagjort.
det atter bemerkelsesverdig ft, 

mAtte Wto > grnssot. Og da or det helt naturlig at vl likn 
gang tar hatten av for Pors som hadde den æro pelle, 

‘ som har hatt store 
on god spore.

°g de kasserer en

Pors ordnet
Gtenlandsdag igjen.

Pors møter Tønsberg Turn på 
Tønsberg-grååét -Pkveld. Bjørn Rein
holt skal -dennegang atter vokte bu
ret, mens Thor Berntsen som nettopp 
er vendt hjedf.fra Tyskland inntar sin 
gamle plass som senterløper. Øivind 
Johansen er ytre høyre. Ellers er opp- 

• b -

stillingen den vanlige. Mon ikke Pors 
sikrer seg 2 nye poeng i kveld?

_ -x Corner.
, CÆ/ > - '•Stillingen er na: /< ; \ .

‘ I lagoppstillinger I 
*1 I <l I <I

| i bykampen Skien—j 
Porsgrunn søndag. ! 
En bykamp mellom Skien og Pors

grunn inngår som kjent 1 program
met på Skiensdagen. Kretsens UK tok 
1 går ut de to lagene, som har fått 
følgende utseende;

Porsgrunn: I
Helge Halvorsen, Urædd — Kåre I 

Sørlie, Urædd, Olaf Skilbred, Pors — 
Even Hansen, Urædd. Rolf Iversen. , 
Urædd, Fred Lundberg, Urædd — 
Mikkelsen, Pors, Leif Lindstad, Pors, 
Ame Zimmermann, Urædd, Per 
berg, Urædd, Karl Skifjeld, Pors.

Reserver: Bjøm Reinholt 
Halvorsen, Pors, Walter 
Sundjordet, Erling Olsen. Pors. (

Skien: ’
Ewald Kihle, Odd — Harry Balchen, I 

S.B., Harald Andresen, Odd — Birger 
Eriksen, Odd, Hans Olsen, Storm, 
Petter Svennungsen, Storm, Willy Bu
er, Odd, Rolf Nilsen, Storm, Walther 
Andersson, Gimsøy, Bjarne Nordahl. 
Grane, og Frank Asheim, Odd.

Reserver: Anker Kihle, Storm, Er
ling Lunde, Storm, Wiggo Andersen, 
Grane, og Reinholt Johansen, Storm.

Det er ganske sikkert flere ting ved 
disse lagene som kan diskuteres, som 
f. eks. Alf Mikkelsens oppsetting på 
vingen, eller Skiens-lagets løperrekke, 
men hva man enn vil si, så har UK 
laget muligheter for en ualminnelig 
interessant kamp. Og så kan man hel
ler diskutere det hele når man har 
sett utfallet.

Ved 1.
går vant Odd 
seir over Pors, 
Fors-laget 
server, leverte 
bjørn Svendsen laget Pors’

3 k.
2 k.
3 k.
4 k.

I
'PORS—LARVIK TURN 1—0 |

'Sensswtil I
Pors-seierspillerne på

bunene
l at det
1 Idrettsleken 

over 800 
' se av 

ble ' 
på 2,04,8. 
2,05,8. r
3 på 2,07. •

200 meter ble 
1 på 24,5 mens 

til 2. plass.
Bykampen.

Skien Porr
men til sine tider 

Det var

Bylaget vant 4 
Morsomt idr

Naturlig nok var 
sett med en plass i 
Skiensdagen. Og. de fullt 

på Odds 7 
var på sin plass.

åpnet

stort.
11 ok innersvingen på Turn 
og seiret 1—0.

• , II Etter de mindre overbevisende kam
per Pors har spilt 1 det siste, var det 
Ikke mange som levnet laget noen 
sjanser mot serlefavorltten Larvik 
Turn. Porserne mente noe annet og 
på lagsoppstillingen kunne en skjønne 
at det denne gang ble lagt vekt på 
å stille det sterkest mulige forsvar. 
En kan si med det samme at samt
lige her -med iver gikk inn for å holde 
buret rent, noe som lyktes, og løper- j rekken klarte å få Inn det målet som 

j|var nødvendig så laget knep to dyre 
’ poeng. Det var ikke rart at t“ 
'•mange smilende Vestsldefjes å 
ter kampen.

Larvik Turn kom i ’ 
,med det spill vl vet de

T-* •

av ett av Os- Bortsett fra de første 2fi 
Blant æ"kelte mindre perioder, var Polio

. en beslottak På 5pllIet 1
Bjaaland (tidligere Pors). Pors ju- målantaiut loPerrekke ku

Nedérlagsdømte Pors overrasket i nior har hatt en god S(JS0ng . Det storre-
går med å vinne to kostbare points fra Av 22 kamper er det bare 4 som har Porserne å°spille 
Larvik Turn og seieren var ganske sluttet med nederlag. Det er gode ut- Jn_d,relvl.n^3 1 kampens 
fortjent. Pors doniinerte bl. a. sterkt ;i’kter for at man få)* se en særs god 

, , t - . juniorkamp i dag.det siste kvarteret i 1. omg. uten a 
oppnå scoring.

2. omgang ble jevnere, men Pore 
hadde de farligste sjansene. Midt i 1. 
omg. kom selersmålet ved c.f. Øivind 
Johansen. /

Best hos Pors var Skilbred og Waa- ^°llnes. Hei man Holtan j
gc som nøytraliserte Thoresen. Gode 1
var også Lindstad og Skifjeld. Hos
Larvik Turn var Forlie og Danielsen |
beet, mehs Thoresen og Lærum ikke 
var i sitt ess.

pause. Etter 10 :
omgang fikk Porsgrunn straffespark 
som Erling Olsen satte inn via stan
gen. Før slutt øket Nordahl til 3—1 
og Walter Andersson satte punktum I 

løp med nr. 4.
deltakel- Skienslaget spilte

er kelte perioder

s Larvik Turn! i

gutter—Tollnes
< - 2—0.

Ved kretskamp i gutteklassen 
Vestsiden i gå r vant Pors 2—0

sgrunn ble temme- 
. ganske vel- 

cndel forfall

meget pent i 
da Porsgrunn ble ;

men det gode inntrykket 
av tilfeldigheter litt

Laget var temmelig jevnt, 
var tydelig og helt forståelig . W1 * 
lerne ikke tok seg synderlig ut i den | lag i 
fryktelige varmen. Det samme var 
forøvrig tilfelle også på Porsgrunns- 
laget.

Vi skal derfor ikke innlate 
noen individuell kritikk.

. dømte. Varmen 
også.

ensemble viste oss herlig 
pausen og de spreke tur-

I'
‘t

*
E

'FA
I»

i

£1

I:
II 1

i

r .

r

■^grepene, men en 
?ode blikk r-------- Alf Mikkelsens
vil når farta kommer

Lindstad viste i 
, som en sjelden ser ham. Det var fart 

1 og gnist over ham som man håper 
vil henge igjen framover. Ellers var 
Karl Skifjell meget god og Erling Ol
sen slet som vanlig. Svakhetene var 

’ Brynhildsen og Øyvind Johansen.
Larvik Turns målmann Førli er godt 

' ■ - '.kjent her i byen fra før. Han be
festet det gode inntrykk en har hatt 

på - Vest- av ham. Backparret var solid og el- 
_ 0 over Ski-lers vis*e senterhalf gode takter. Sen- 

"•terforvard var best i rekken. Gunnar 
Thoresen viste bare enkelte ganger 

. små glimt av hva han er god for.
Kampen var rik på situasjoner og 

målsjanser, hvorav Pors noterte seg 
5 for de fleste. Lærum og Thoresen 

hadde hvert sitt harde skudd som kee
per fistet til corner. Thoresen hadde 
også et hard skudd rett over. Erling 
Olsen hadde et pent skudd som kee
per Førli redder, likesom Lindstad brø
ler ballen høyt over fra kort hold. 
Under en dramatisk mølje kommer så 
Pors’ ene mål etter ca. 25 minutters 
spill inn i 2. omgang. Øyvind Johan-

. ___ - og re-
turballen på brystet og derved er den
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Arendal.
med hele 
gikk 
kolle
ikke kunne ;
spillerne. Her ledet 
langt ut i 2.
de her
i byen, et skudd helt i 
han holdt. Målscorcre • 
strand indre høyre (2) 
Tos Pors 
Realfsen.

f
.1. li

Odd sikret seg en solid seir over 
Pors i treningskampen på Stadion 
1 går kveld. Det ble 4—1 etter et 
til dels morsomt oppgjør. VI fikk 
periodevis se spill fra begge sider 
som ga oss håp om at det k a n 
spilles når det legges an på det. 
Vi er ikke blinde for at det var pe
rioder som ble solt bort 1 rot og 
polspark, men det hindrer ikke at vi 
var godt fomoyd med kampen som 
forøvrig ble vunnet med litt for stor 
margin 1 Odds favør.

n n

i ’

i

seir

i

k
Or * a i. •.

II li

Forste omgang gikk til Pors, og det 
var ikke fritt for at en ante Pors- 
seir. Det ble imidlertid Odd sen) 
skulle gå til seltersen med 1—0 ledel
se idet Willy Buer scoret rolig og ele
gant i hjomet uten sjanse for Steen.

Oddrekken fant melodien

i <’ 
f k

I
i

i
i.
i

i
II
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i;
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kampene i Kragerø, Risør 
strand og 

kom i gå r hjem fra 
på Sørlandet. Laget 

2 seire 
uavgjorte. Kampene har vært 

av de hardeste kamper de har

r 1

11h'• *1
I ¥

I ' I

øs

Pors
skal til Ulefoss i dag. Det gjelder 

en kamp mot Ulefoss Sportsklubb i 
ligaserien i fotball. Borg møter Fram 
i Larvik. Storm skal til Sandefjord. I 
Skien møtes Grane og Snøgg, Notod
den — og Skiens Ballklubb og Odd.

-----  . sft __ |
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Kampen som ble spilt Breviks- 
dagen mellom Pors og hjemmelaget 
ble hverken verre eller bedre enn 
en kunne vente. Det ble 3—2-seir 
for Pors, mens Brevik burde hatt 
uavgjort. Vi fikk se det mest posi
tive fra de gronne, og de hadde 
bedre spillehumør i den rugende 
varmen.

Brevik ledet 1—0 ved pause etter 
scoring av Lutte Hansen. Pors ut
liknet straks etter pause ved Øyvind 
Johansen. Hansen skaffer Brevik le
delsen igjen etter et meget pent an
grep, mens Erling Olsen sørger for 
balanse med et pent mål etter corner.

Det avgjørende mål ble satt i eget 
nett av Breviks høyre back.

Pors stilte uten Lindstad, Knabbe 
Mikkelsen og Bjørn Reinholdt. Vi skal 
ikke innlate oss på kritikk, da UK 
hadde satt opp et rent eksperimentlag 
med sin nye mann fra Tolnes, Skjel- 
bred som venstre back, Olaf Skilbred 
half (!), Walter Richter senterhalf og 
Sverre Halvorsen ytre høyre. Pors har 
hatt vanskelig for å finne fram til en 
stabil lagoppstilling i år, men vi tror 
ikke en ble klokere etter gårsdagens 
kamp.

Brevik stilte uten Odden og Samu- 
elsen. Vi likte rekken, spesielt 1 an- 
nen omgang, men forsvaret måket for 
mye til at inntrykket kunne bli så 
godt som en hadde ønsket. Nils Roen 
skaper en nødvendig ro over spillet, 

1 og er tross alle innvendinger etter vår 
mening uunnværlig i rekken. Arthur 
Løberg var igjen beste banespiller, 
mens Hans Johansen rettet opp kjer
ringa fra Tolneskampen ved å levere 
en helt utrolig innsats. Flere av red- 
‘"‘ngene var av prima klasse.

ubmmer var Jansen fra Tolnes.
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°g 
var 

og indre høyre. Hos 
Gunnerud og Bjør-

Fots1 siet seg 
til 3-2

i :1

Odderne kom langt friskere i armen 
omgang og viste en langt større kamp
glød. Det var ikke gått mer enn to 
minutter før Daffa Nilsen hadde øket 
til 2—0 ved en ’ mektig suger av et 
skudd fra 20 meter via stangen etter 
et meget pent oppløp. Pors kommer 
snart til hektene igjen og Knabbe 
bygger opp flere gode angrep, men det 
mangler brodd 1 avslutningene. Odds 
rekke har mer plan over angrepene og 
er atskillig farligere.

15 minutter før slutt får vi nok et 
praktmål. Per Jacobsen spiller seg fri 
ved. å vippe rolig over back og setter 
ballen like rolig i mål forbi utman
øvrerte Steen. 3—0. Snaue 5 minut
ter seinere går Daffa solo, dribler seg 
inn på 5-meteren og vipper ballen over 
keeper og begge backs som er havnet 
på målstreken.

Det var drøy kost for Pors, og Er- 
, Ung Olsen reduserer til 4—1 5 minut- j 
ter før slutt på praktscoring nummer 
5.

Vi kan ikke huske å ha sett så man- 
. ge morsomme og til dels praktfulle 
scoringer i en og samme kamp i et lo- 
kaloppgjør i sommer. Og de kom etter 
gode oppløp. Det er ting som teller, 
og det er å håpe at lagene i kretsen 
om mulig i enda større utstrekning 
vil legge an på å forsøke å gjøre det 
riktige.

Odd vant altså stort. En kan nok si 
for stort. Pors burde hatt ledelse 
etter første omgang, men Odds seir 
var grei nok etter den gode 2. om
gang. På den aiuicn side kan vi si at 
resultatet gir < *■ 
løperrekhers r 
er enda eva* 
mot Urædd.),

Pene scoringer og gode perioder.
I Dutte Eriksen var energisk som van
lig og spilte en god kamp. I løper- 

I rekken var det først og fremst inner- 
trioen som fikk det til å gli. Willy 
Buer står godt til de to innerwings, og 
det spørs om ikke tida nå er inne td 
å la denne trioen bli permanent. Ås- 
heim hadde en god dag på vingen og 
skapte mange sjanser.

Forslaget var som sagt ujevnt. Skil
bred nøytraliserte Odd Johansen totalt 
og gjorde reint bord i feltet sitt. Kås 
og Halvorsen ble litt for ofte lurt opp 
1 stry, men slet energisk. Knabbe Mik
kelsen var ved siden av Skilbred beste 
forsvarer og det er vel ikke lenge for 
kretsens UK biter merke i ham igjen. 
Han har skaffet igjen den ro som så 
ofte har savnet på Forslaget i som
mer. I rekken var det igjen en for
nøyelse å se Skifjeld i aktivitet. Han 
er en eneste kruttønne av energi, og 
når en dertil har hans fart og ball- 
teknikk, må det gl resultater. Og så 
er han en av de få vingene i kretser, 
som kan kunsten å genere motparten 
ved å delta i forsvar når det trengs, 
han gjør noe for å få ballen opp. Den 
kunsten er ikke den minst viktige. Er
ling Olsen kom som god to-er og Lind
stad var friskere enn vanlig, bare synd 
at han har noen perioder da han lar 
humla suse. Karl Richter og Øyvind 
Johansen burde ha betingelser for å 
kunne gå inn i rekken med tida.

Dommer Sundt Larsen fra SB var 
all right. Anvil.

i i;

Det ble en jevn kamp på Ulefoss 
fredag". Det pleier det forresten når 
disse klubber møtes. Etter ca. 15 mi
nutter sikrer Pors seg ledelsen ved et 
pent skudd av Lindstad og det viste 
seg at dette ble kampens eneste sco
ring. Ulefoss hadde en rekke gode 
sjanser til mål, men lykken stod de 
ikke bi, det hadde ellers ikke vært 
noe å sagt på om kampen hadde endt 
uavgjort, meddeler vår kilde på Ule- 

; foss. Pors forsvar var lagets beste og 
Ulefoss hadde sin beste mann nå som 

j fø)’ i Jokke Jacobsen.
Dommer var Dalgren 

oppgaven sin bra.

Fotball Pors—Brevik Jdrettslag 
3—2.4>-Z; c , 

' ' • *4 ! • AI Kampen ble både kvikk og sperinen- 
dc. Resultatet var rettferdig, da Pors 
hadde mest av spillet og da særlig I 
2. omgang. Pors stilte med 7 ordinære i 

i A-spillere og forsøkte en litt endret 
lagsoppstilling. Centerbach W. Rich
ter og i. v. Karl Skifjeld var de bos- • 
te. Brevik manglet 3 mann. Hans Jo
hansen «reiste kjerringa» fra Tollnes- 
kampen og var banens beste spiller 
med en serie flotte redninger. Ellers 
lå Nils Th. Nilsen litt foran de1 an
dre igår. Erling «Lutte) Hansen sco
ret begge Breviks mål og hans c.f.- 
spill og herlige skudd gjør at nan nør 
være moden for større oppgaver nå. 
Erling Olsen og Øivind Johnsen sco
ret for Pors, mens det 3. (seiersmalet) 
var selvmål i kampens siste minutt.

For Brevik gjelder det nå å få kon
disjonen i orden og også tenke litt pa 
pasningene. De aller fleste igår var 
uten adresse. Hvorfor ikke spendere j 
en hel treningskvell på pasninger? .

Brevik. 2. 
topplas- 

med- 
hver

fell r » k

Pors juniorlag
1 ukes turnering 
har spilt 4 kamper på sin tur, 
og 2 
noen 
hatt — av don grunn at alle lag de 
møtte var forsterket med 2 a 3 A- 
lag-spillere.

•X . » .i "

Kragerø—Pors 1—1.
Pors spilte sin første kamp i Kra

gerø som endte uavgjort. Kragerø-la- 
get var et meget hardtspillende lag 
og bestod av store spillere. Do spilte 
sin beste kamp i år. Pors som måtte 
spille med 2 reserver, spilte til dels 
godt enkelte ganger. Målscorcre var 
ytre høyre for Kragerø og J. Bjørgum 
for Pors. Best hos Pors var Hauland, 
Gunnerud og J. Bjørgum.

Risør—Pors 0—5.

Mot Risør måtte Pors unnvære en 
del av sin spillere som ble skadet i

i Kragerø. Laget spilte her sin beste 
kamp på turen. Risør begynte med 
et hardt og raskt tempo, som gjorde 
det nokså usikkert for Pors, men 
Hauland i mål var i sitt slag og tok 
det mest utrolige. Målscorere var 
Stenquist (2), Sørensen, Gunnerød og ne-laget var målmannen og indre røy- 
Realfsen 1 mål hver. Best på Risør- rc- Pors spilte alle jevnt godt, 
laget var målmannen, mens hos Pors 
var Gunnerød primus motor med Hau- 
land og Stenquist som hjelpere.

Tvedestrand—Pors 3—3.
Tvedestrand var det hardeste

vi møtte, det var nemlig
A... - -------- --------- ________________

3 A-lagsspillere.
i en forferdelig støvføyke 
ganger var det så ille r • ’

- se hverken ballen
- - Pors 3—1 

omgang. Hauland had- 
sin beste redning som er sett 

i vinkelen som 
var for Tvede- 
-1 °g center, 

var det Austad, Gunnerud 
Best hos Tvedestrand ' 

det indre forsvar 
Pors Hauland,
gum.

Grane, Arendal—Pors 1_ 2.
Mot Grane spilte vi den siste kam

pen på turen. Tempoet ble ikke som 
i de foregående kamper, men det var 
meget fikst å se fra begge parter. 
Iler ledet Pors 1—0 ved pausen pluss 
et straffespark som keeperen reddet. 
De 10 første minutter av annen om
gang var Granes, men resten endte i 
et eneste bombardement mot Granes 
mal. Med litt hell kunne seiren her 
blitt stor. Målscorere for Grane var 
ytre høyre, mens hos Pors var det 
T. Norling og Realfsen. Best på Gra-

II 1 
i J i

ais

111
i

gOut bilde av de to 
aktivitet. Pors-rekken 

<om ikke så svak som ' 
Skifjeld, Lindstad og 

Erling Olsen mangler enda habile 
medspillere. En ting er sikkert, Pors 
må ikke svekke rekken sin med S 
flytte Olsen ned igjen. Tre mann er 
i alle fall bedre enn to, og vi skulle 
gitt mye for å se Knabbe ved siden 

. av Skifjeld nå. Men det vil selvsagt gå 
I ut over halvrekken, hvor han utrettet 
let kjempearbeid og viste at han er 
Ipå god veg mot sin gamle form.

Oddelaget stilte med Helge Holm- 
berg i mål. Han kom bra fra ver
vet. Av de tre backs likte vi best Ha- 

I raid Johansen. Han har god forstå
else, spiller rolig med godt overblikk.

I Harald Andresen ser ut til å komme 
I igjen etter sin down-periode.

___ ______*_________

Pors skal til Ulefoss _o ___ _
^jørn Reinholt, Ragnar Svendsen, Olaf 
Skilbred, Alf Mikkelsen, Arne Kås An
dresen, Kåre Kristiansen, Sverre Hal
vorsen, Leif Lindstad, Øivind Johan
sen, Erling Olsen og Karl Skifjeld.

t 
■7' .

Tvede-

ra <
iS ’

0 “

or

n 
pa 

Seriekampene begynner allerede søn- • 
dag mot Kragerø her i - 
divisjonsserien blir harcl^ og 
sering i denne får man ikke 
mindre man setter alt inn i 
kamp. Topplasseringen gir igjen sjang
se til 1. div. og det skulle inspirere til 
storinnsats.

Pors har hatt vanskeligheter med 
sitt lag i det siste, og derfor forsøkte 
de med 2 nye vingspillere igår. a 
Skilbred spilte v. halv og kom goe 
fra det. Karl Skifjeld mestret mneij 
wingplassen utmerket. Sliteren 
ling Olsen betyr nå som atskiin. 
for laget. Hans gnistrende 
beundringsverdig. God dommer 
Jansen, Tollnes.

Pors ble overrakt minnebeger 
Historielagets formann.
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Ihiannén. . Ulefoss kommer

Jimmy.

Lindstad headet
■

Veto. •*

Leif Lindstad

en—Porsgrunn søndag.

e

I

i

I

a» .

*

I

2 
2
1
2
2 
2
1

2
1
1
2
2
2
2

4—0
3—2
3—1

4
2
2
2
1
1 
Ci

E• il ft
11

5

I
?
I

.‘r-

8—9
A U-----O

I 
f
•

I

ii

1—3
0-4
1—3

3—1

2—1 
0—6 
4—5 
0—6

har meldt forfall til bykampen Ski* 
| en—Porsgrunn søndag.

0-1
i mellom 

god, dertil 
„ Ulefoss-
tider ganske farlige

*» 1

ru

5
4
3
3
1
1
1

4
4
o
A

2
2
1
0

i-’ 

i

I

8
3
2
2
2
O4
3

■>

-i

4

,s

3-1
2—0

Bestående
Målscorcren 
side. Med 2—1 til T.T.

i tron ul

dommer.
Ref.

godt tak på spillet i 
■... det ble altså Pors 

scoring av

'■ C'

2
3
2
2
1
1
0

Tønsberg Turn spilte med sitt bes- 
mot Pors i 
hadde atter 

mens Øivind 
og Bjørn

Odd
Larvik Turn
Pors
Ulefoss
Tønsberg Tura
Ørn
Skiens Ballklubb

«verdens• **

et langt 
i Andresen i' 
i videre mot •

lynkjappe spillere med i. 
som bestemann.

2
2
3 11—9
2
2
2
3

Sandefjord
1 Storm
I Urædd

.Grane
, Fram
Borg
•Snøgg

Pulje B.

’ - JJ1 «fl

I seriekampen lordag vant T. T.-med 
4—2. Det ble et spennende og mor
somt oppgjør hvor Pors innledet sco- 
ringen, men Tonsbergguttene- overtok 
etterhvert ledelsen av akmpen- — og 
fikk da også seiren. Det ene Tonsberg- 
målet kom ved straffespark. •-

Turnkarene dabbet riktignok noe av 
mot slutten, men laget i det store og 
hele en god innsats. Beste - var half- 
rekken samt Gunnar Andresen. Pors 
gjorde et gunstig inntrykk. Det var 

v. Lindstad

STILLINGEN
Pulje A.

> 'up' . -r i .

-■

■ flott inn 1—0 ledelse for Pors i Tøns-•

■ berg lørdag, men TT greide 2—1 ved 
pause og øket til 3—1 i 2. omgang. 
Thor Berntsen reduserte til 3—2 — 
men TT vant kampen 4—2. Hjemme
laget leverte sin beste kamp i år.

etter å I 
å tenke på hvori 
gikk også unø71 

Ulefoss’ beste | 
og målman-j 
tvil . teknisk I 

; me-1 
i mangler! 

:■ det framskritt i I 
virket mere I

. kom. J 
Skilbred et hår I 
Svendsen igår. I 

Mikkclsen leverte | 
god k '.mp. Løperrekken be-I 

Slc, men da de vel kom! 
helhetsinntrykket ikke, så j 

-— ~ ■

Tønsberg Ttirn- 
Pors 4-2.

annen
som knep 

; Lindstad.
r I I

1 1

dagei
li var

itrio
peren Bi

Dahlgren, 
1 t* fl *I

Begge 
. Pors’ —

1 Friggs 
■ ■ Nilsen.

Best på Friggs lag var målmannen 
Finn Berg, venstre back Sv. Hansen, 
h half Ragnar Bjåland, ingen i lø- 

I- I perrekken framhevet seg. På Pors' 
lag var senterback Per Nilsen best 
i forsvaret og l løperrekken som var 

-Jevnt god gir vi prisen til Torbjørn 
iNorling' Olbred.

! J 
Thor Bemi- 
' etter endt 

finne på 
ser slik ut: 
Halvorsen, 
'..... Ame 
Øivind Jo- 

Thor Berntsen,.
Reserver: \ 

.endsen, Kårel 
Svendsen. ’

5—2 
7—5
4— 0
5— 3 
3—5
1—5 
1—6

.> - ■ >’ 

■ /

lønsttéjg W. - 
st® Pors 4-2 ■

hands» 
treffer Kås 
og spretter 

hvoretter 
et 

Høyre-

nevnte lag 
det for ,m 

laget var 
med sine lange 
men løperne var 
få sparke ballen 
den gikk hen 
dig meget 
spillere var 
non. Forslaget 
best og til sine 
get pent, men 
fremdeles, dog 
annen omgang.

ii Dahlgi-i
Tilskuere.

i’- ; 1

fredag. Pors
strev, og kan ’ 
resultatet.

I Ulefoss hadde ;
omgang, men i 

poengene etter

Skilbred og Jakken 
forgrunnsfigurer. 

god, likeså 
anlednin

. divisjoRskami 
i Grenland i denne omgang.

Mange harde oppgjør i dag
Denne uken skal 12 f 

igjen. Det tegner til å bli 
skelig å tippe utfallene. 
1 Grenland denne ;-----
grunn. I Skien blir det altså 
mye annet, I 
savnet blir vel ikke så stort.

På Notodden blir det et interessant oppgjør mellom Snøgg og 
Borg. Denne kampen skal spilles lørdag. Kampen mellom Pors og 
Tønsberg Turn som skal spilles i Tønsberg er også utsatt til lør
dag, for at spillerne skal kunne unngå skoft. På Ulefoss skal 
Skiens Ballklubb prøve seg denne gang, og vl tipper at de vil få 
det hardt nok.

Eilers blir det to innbyrdes Vestfold-oppgjør, nemlig mellom 
Ørn—Larvik Turn, og Sandefjord—Fram. VI tipper hjemmelagene 
i begge kamper. FJ.

Frigg jr.—Pors jr. 1—1.
I juniorkamp lørdag på Pors Sta

dion ble resultatet 1—1. Pors burde 
vunnet etter'-sin gode 2. omgang. 
Friggs lag skuffet endel, men en må 
vel ta den slitsomme reisen i be 
traktnlng. t „

j mål ble scoret 1.1. omgang, 
mål ved Torbjørn Norling og 

mål ved senterløperen Odd

Stillingen.
Pulje A:

Storm
Grane
Sandefjord
Urædd
Snøgg
Fram
Borg

Pulje B:
Odd
Pors
Ørn
Larvik Turn
Ulefoss
Tønsberg Turn
Skiens Ballklubb

t<- lag til seriekampen 
Tønsberg lørdag. Pors 
Tor Berntsen i center, 
Johansen gikk ytre høyre, 
Reinholt voktet buret.

Kampen ble aldri god, men periode
vis ganske kvikk, med vekslende spill 
og sjangser, kanskje en smule i 
Tønsbergs favør, men seiren burde 
høyst vært på 1 måls overvekt. Etter 
at dommeren i annen halvlek delvis 
mistet kontrollen over kampen, spilte 
Tønsbergguttene unødig hardt, enkel
te virke sogar usympatiske. Hos 
Tønsberg Turn spilte Bredesen i mål 
godt. Pors’ scoringer hadde han in
gen sjangse på. Av backs spilte høy-1 
i e-siden best, men unødig hardt. — 
Halfrekken Paul Paulsen var påpas
selig og god. I løperrekken festet man 
seg særlig ved G. Andresen, som ab
solutt var banens beste mann. Han 
var kvikk og hadde delikate baller til 
sine medspillere, men unødig arm
bruk skjemmet en del. Høyrevingen 
Wigdahl var likeledes en av de bedre.

Pors-laget var ikke i slag lørdag. 
Famlende og nervøst spill preget la
get. Periodevis fant de melodien, men 
falt ganske snart av igjen. Reinholi 

j i buret virket usikker og var for li
te i aktivitet i feltet. Olav Skilbred 
spilte forbausende svakt, mens Sver- 
io Halvorsen derimot begynte usik
kert, men spilte seg godt opp. Half- 
backs virket trege, samspillet med 
indrewings uteble. I løperrekken le- 
\erte Lindstad bra saker, og var vel 
lekkens beste sammen med Karl Ski- 
fjeld. Tor Berntsen innfridde ikke 
fullt ut forventningene, dog fikk 
han de fleste baller bak seg igår, men 
hans heading som resulterte i mål, 
var elegant. E. Olsen og 0. Johansen 
har vi sett bedre før.

T.T. kommer først i gang, og har 
c-n periode med flere gode tilbud, og 
et frispark utenfor 16 m. går via et 
Tønsberghode i stangen ned ved sl- 
destolpen, og ut på banen igjen. Etter 
ca. 20 minutters spill får Pors corner 
fra venstre ved Skifjeld, en delikat 
ball, som Lindstad header i nette:- 
uten sjangse for Bredesen. Headingen 
var en av Lindstads gamle gode. 5 
min. senere er det T.T.s tur. Gunnar 
Andresen får ballen og fyrer fra 20 
m. helt oppe i vinkelen. 1—1. Kampen 
blir etter dette livligere og målsjang- 
sene farligere, og i det 29. min. er 
centerløperen frampå og scorer ved 
et løst skudd, som Reinholt burde av
verget. Han virket forbausende stil 1 ' 

i situasjonen som oppsto 1.
var forresten også off- 

går omgan-

vel 
-3 makkeren

Andresen og
en

gynte usikkert 
i gang var .......-'galt allikevkl. .Lindstad og Skifjeld 

• var vel rekkens beste igår. Pors 
i vinner målvalget, og allerede ganske 
Udlig kommer et par gode sjangser, 

i men skuddene går utenom, så er det 
Ulefoss’ tur og slik fortsetter det. 
Spillet veksler meget hurtig. Ulefoss 
mqd sine lange drivende baller er av 

' og til meget nærgående, men Pors- 
forsvaret rir stormen av. Omgangen 
må vel sies og være noenlunde jevn- 
spilt.

I annen omgang åpner Pors over- 
F^iraskendé hardt og det ser en stund 

j ,ut sonr-om- skal ta hånd om hele 
' l.ampen. Fl$re,! gode skudd har Ule- 

foss-målmahnen-<bryderi med. I det 
|a 9. mJiiutt samler Lindstad opp en 

J ball fra yenstre\og scorer mod et 
ni eget pent skudd, uten sjangse for 
malhiahnén. . Ulefoss kommer igjen 
med'et par gode rush, men ingen ut- 
hgning. Mot slutten får de. også

en 
fri,

tatt ut t går V sen som er kommet
.. rnttttÆrt^meste er atter a 

•.sentefloperptassen. Laget - 
VBtørn ReVuhotat, Sverre Hai 
'O\av SktVbreå, AAt Mtkketseu 
Kås knåreseu, Ivar Våge, Øtv 
hansen, Lett Lindstad, 
Eriing Oken, Kari Skifjeld 
Paui atejjn, Ragnar Sven«_. 
Kristiansen, Thorbjørn Svend

Jacobsen var 
. Av løperne 
USF.s inner- 

ger, samt kee-

< sjangsen da Kaas Andersen feiler
, - ball og centerløperen kommer

njen. han spiller ballen for langt fra 
seg og Reinholt fisker den opp. Kam
pen blir etter dette unødig hard. Ule- 

■ foss strever for utligningen, men den 
.uteble, og med 1—0 for Pors ender 

var dog fortjent. :
Ca. 600 
/Veto.

Pors klarle' 1-D på Ulefoss.
Bet ble en 'megét morsom kamp 

mellom Ulefoss og' Pors på Ulefoss 

vant l—o etter mye 
være vel fornøyd med

lUlefoss-Pors
■ Seriekampen på Ulefoss 
'ovennevnte lag var ikke l 
var det for .meget sparking

til sine v*-—shballer mot mål, 
• altfor ivrige e
uten

i. Spillet 
i høyden, 
centerbacken 

var uten 
tider gikk spillet 
hurtigheten :
var __ .

____  Forsvaret 
solid igår. Reinholt tok det som 
lAv backs spilte ‘ 1

■ bedre enn 
iKaas *”J'

( 'igjen
f g.

Allerede-, 'etter 2. minutts spill i ?. I 
omgang far T.T. straffespark, idømt T 
for «verdens uskyldigste 

skudd 
armen 

mål 
dommeren fløyter og idømmer 
meningsløst straffespark, 
backen setter dette kontant i mål. Et- I 
ter dette straffesparket ble spillet I 

. hardere. Det så ut som om spillerne I 

.mistet respekten for dommeren. I detI 
7. minutt far Skifjeld ballen og sen-1 
der cn pasning i brysthøyde til I 
Berntsen, som han nikker elegant i I 
mål uten sjangse for Bredesen. Det-1 
tc gav stimulans. Straks etter fyrer I 
Skifjeld, men Bredesen redder. T.T. I 
har flere farlige sjangser, men det I 
lykkes ikke. Et godt Pors-angrep i I 
det 29. min. hadde nær gitt utligning, | 
men i stedet er det T.T. som 2 min 
senere scorer ved centerløper. Han 
er klar offside da ballen blir spilt tir 
ham. Skuddet .går først i tverrligge- 
ren, returbalen i mål. Etter dette hen
der det ikke noe særlig av betydning.: 
Begge lag har gode sjangser. I kam
pens siste minutter har Pors et par 
gode sjangser Ballen kommer fra 
venstre, ruller tvers over helt inne 
ved 5 m. linjen, men Johansen rek
ker ikke fram, og ballen går ove’- 
dødlinjcn.

3000 tilskuere.
Dommeren Knut Hoksnes, Stokke, 

hadde en ganske bra første omgang, 
men svak i annen omgang.

tis
Skifjeld ;
ved flere 

jerke.
Urædd var Ågbd 

t / i

og i morgen.
forstedivisjonslag kjempe om poengene 
J mange harde oppgjør, hvor det er van- 
Pussig nok er det bare en eneste kamp 

gang, nemlig Urædd—Grane som spilles 1 Pors- 
ingen kamp, men der er det jo så 

interkretskampene 1 håndball og «Sklensdagen», s&

• kampen. Seiren
en, Urædd, blåste.

1 1• A f
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I Larvik møtes Fram og Snøgg 
samme avdeling.

likat ball til Bentsen som reduserer 
til 3—2./

Tums 4. mål kommer i det 33. min. 
ved Roen som nå går senter. Han var 
også innafor Porsforsvarerne da bal
len blir spilt.

Tross iherdige forsøk klarer ikke. 
Porserne å endre på sifrene.

Turn var et sympatisk lag og dens 
det meste utenfor. Erling Olsen slet | seier var helt i orden.
jevnt, mens Øyvind Johansen frem.'

y—j på Vestsida onsdag.
Karl Skifjeld i storform.

O. Bj.

Tønsberg Turn-Pors 4-2.
deles Ikke innfridde forventningene.

Hos Turn var Gunnar Andresen den 
store strategen og at han kan skyte 
fikk en mange bevis på. Ytre høyre 
var en rask og farlig kar som skaf
fet Skilbred store vansker. Center
back stoppet og tacklet godt, og det 
samme kan sies om høyre back.

Litt om spillet.
Tønsberg Turn åpner med et an

grep som Wåge får avverget i si
ste øyeblikk. Vi noterer videre et 
praktskudd fra Gunnar Andresen som 
Reinholdt får vippet over til corner. 
Et par minutter senere får Turn fri
spark. G. Andresen legger dette til 
centerforward som header i sidestol- 
pen.

Porserne kommer nå mer i gang og 
etter oppløp får de corner. Skifjeld 
tar denne og legger den flott til Linol- 
stad som header i maskene.

Det er ikke så lenge Pors behol
der ledelsen. I det 22 min. sender 
Gunnar Andresen et nydelig skudd fra 
20 meters hold som går helt i høyre 
vinkel.

I det 30. min. øker Tums cfw. til 
2—1 fra offsideposisjon.

Det er ikke gått mer enn et par 
minutter av 2. omgang før Tum får I 
straffespark. En Tumgutt skyter og ( 
ballen sneier handa til Kås Andre
sen, forandrer retning og blir reddet 
1 siste øyeblikk av Reinholdt. Straffe
sparket setter centerback kontant i 
maskene. ;

I det 7. min legger Skifjeld en de-

Det er første gang Skien har 
slått Porsgrunn i fotball. Lagene 
har 2 ganger spilt uavgjort, mens 
de øvrige har sluttet med seir 
for Porsgrunn.

få

Det var en kolossal interesse for 
seriekampen mellom Tønsberg Turu 
og Pors i Tønsberg lørdag. Vel 3000 
tilskuere var møtt fram, og av disse 
var det over 200 fra Porsgrunn.

En hadde ventet en langt bedre inn
sats av Porserne etter den gode kam
pen de leverte mot Larvik Tum i for
rige uke, men det riste seg snart at 
en savnet den gnistrende energien.

Det var i første rekke forsvaret 
sem skuffet denne gangen. Det ble 
spilt så åpent at de hurtige og far
lige Tumangrepene fikk alt for lett 
spillerum noe som også straffet seg.

Skilbred leverte vel det svakeste 
spill vi har sett av ham i 1. omgang, 
men han spilte seg betraktelig opp 
i annen omgang. Wåge klarte aldri 
å finne ut av Gunnar Andresen og og
så Knabbe ofret seg for meget i an
grepet.

Det var stadig vekk 4 Turaangrlpe- 
re mot 3 Porsforsvarere og bak lå 
Gunnar Andresen og presset makker
ne fram.

Hadde Pors spilt med lukket for
svar er det ikke tvil om at de hadde 
sikret seg i hvertfall det ene poenget.

Dommeren J-iogsnes fra Stokke for
tjener også en egen omtale. Det er 
heldigvis sjelden at en ser så svak en 
dommer på noen idrettsbane. Han 
hadde aldri tak på kampen, og man
ge av avgjørelsene var merkelige. 
Sammen med linjemennene (det ble 
dømt etter diagonalen) forærte han 
Tum det 2. og 4. mål som tydelig var 
offside.

Karl Skifjeld hadde en rekke med 
flotte innlegg hvorav 2 skreddersydde 
som Lindstad og Bentsen headet hvert 
sitt mål på. Det gode inntrykk Lind
stad ga i L. T. kampen befestet seg 
ytterligere. Han har fått gnisten og 
arbeidet iherdigere enn på lange ti
der. Bentsen skuffet i senter. Har. 
fikk aldri tak på spillet og var for

På Vestsiden holdes helgens eneste 
1. divisjonskamp i B-puljen. Pors får 
besøk av avdelingslederen Odd. Begge 
klubber stiller med sine sterkeste lag. 
Pors møter med Sven Edin på ytre 
høyre og Thor Berntsen i senter. Paul 
Steen vokter buret. Ellers er det van
lig oppstilling.

Mon ikke Pors tar poengene denne- 
gang? Klubben rykker i så tilfelh | 

“ * • - - . •

over Porsgrunn.
stans redder pent flere Panser 1 
det 25. min. må han kapitulere 
for et godt langskudd av Nor- 
dahl. Skuddet går inn helt ved 
stolpen. 5 min. senere er stillin
gen 2—0 for Skien. Nordahl trekJ 
ker pent opp på venstresiden, 
passei til Aasheim, som legger 
over til Reinholt Johansen og 
sistnevnte scorer fra kort hold 
uten sjangse foi’ keeper. Flere! 
scoringer uteblir denne omgang,' 
tross de mange gode tilløp.

Annen omgang er helt Ski- 
ens og Porsgrunn- har bare en
kelte spredte oppløp. Under ett 
av disse oppnår Porsgrunn straf
fespark for ulovlig tackling av 
Erling Olsen. Denne ekspederer 
ballen selv i mål, helt perfekt 
som det skal gjøres. 2. omgang 
er da bare 5 min. gammel. Res
ten av kampen er interesseløs. 
Skien er totalt overlegen, men 
det skorter på skyteferdigheten. 
10 min. før slutt lykkedes det 
endelig Nordahl å score igjen 
med et godt skudd på overlegg 
fra Aasheim og kort etter får 
Walter Andersson gå inn alene 
med Skiens 4. mål.

Skien var klart det beste la
get og vant fortjent. Et sterkt 
forsvar hadde laget i Kihle. Lun
de og Andresen. Petter Sven- 
nungsen var beste half og i lø- 
perrekken Nordahl og Aasheim.!

Porsgrunnslaget gikk dårlig 
sammen og fikk svært lite eller 
ingen ting til. De beste var Hel
ge Halvorsen, Olav Skilbred og 
Fred Lundberg.

Gul lik Hagajordet, Tønsberg 
Turn, var kampens dommer.

Linjemenn var Nils A. Nilsen, 
Grane pg Olav Hansen, Urædd.

Sif. spilte onsdag kveld uavgjort 
3—3 mot et mixed Pors-lag på sist
nevntes stadion. Sif. stilte med reser
ver for brødrene Sigurd og Herman 
Oksum og for Birger Wahlstrom og 
Werner Nilsen. Forslaget hadde den
ne sammensetning: Paul Steen, Rag
nar Svendsen, Olav Silbred. Kåre Kri

Th. Svendsen, Rolf Gunnerud. Gunnar | halfback Olav Hansen som sepdte bai- 
Brvnhildsen, Erling Olsen og 
Skifjeld.

Det hadde ikke vært noe å si på 
om - — ---------- ----------- ------- -- x ■ - . . ,,.
måls overvekt. I første halvtid spilte pens siste jninutt). 
laget langt bedre enn motstanderen 
og gikk til seltersen med en fortjent 
2—1 ledelse.

I annen omgang kom Sif. sterkere 
igjen og ytet Porserne jamn mot
stand. Midt i første omgang skiftet 
Olav Skilbred plass med Sigurd Hjert- 
ås, noe som gjorde Porsforsvaret at
skillig bedre.

Det var en mann på banen en 
la særlig merke til: Karl Skifjeld. | 
Han er nå i storform og med god 
grunn kan fotballtilhengeme i Gren
land spørre hvorfor ikke U. K. giv 
ham en sjanse på landslaget. Eller 
har en kanskje så stort utvalg av 
venstre ytterløperé i Norge?

Forslaget forøvrig var 
ujamnt. De som kom nærmest 
mot Skifjeld i løperrekka var Erling høyresiden

Odds lag mot Pors.
J Odd har satt “PP ^g^—^jorn 

pen mot Pors: Ewald hle, Jo. 
Eriksen, Harald ^«Xnsen, Birger 
hannessen, Hara Wi„y Buer.
Eriksen ~per Jacobsen og Fr. ( 
Dagfinn Nilsen, F 

møtes | Asheim. Holmberg, Mag-
Reserver er Helge nø- VI

ne Helland, Carl Stang 
poeng.: ] dar Abrahamsen. Rol£ 

Harald Aarhus og 
er skadet.

bred best, men for tiden viser han 
seg ikke fra sin beste side.

Sif.s centerback "Walter Karlsen 
gjennomførte en god kamp og var sitt 
lags desiderte bestemann. Olav Han
sen og til dels Ivan Oksum spilte og-

Pors' mål besørget Rolf Gunnerud, 
Sigurd Hjertås, Ivar Våge, | Thorbjørn^ Svendsen ^og Sif s~ jvenstre

Karl I lon i eget bur forbi framstormende 
Andersen.

__ _ For Sif. scoret Kjell Kristiansen,
Pors hadde vunnet med et par | Bj. Ellefsen og Helge Ellefsen (i kam-

Birger Jansen, Tollnes, slapp bra 
fra dommervervet.

RnitiiR.
Annen omgang er ikke mer enn 5 

I. minutter gammel før Pors får mai 
igjen. Dette skulle i stedet vært fri
spark foi- skubb av Olaf Hansen, som 
dermedx setter ballen i eget bur. Fra! 
nå av tar S.I.F. spillet og arbeider 

I energisk med meget pent spill, og det
te gi)' resultater, og ved et oppløp pa 
venstresiden legger Olaf Hansen opp 
for Bjarne Ellefsen som ingen van
skeligheter har med å nette. S.I.F. gir 
seg ikke med dette, men da det gjen- 
-står 2 minutter får S.I.F. oppløp på 

og Helge Ellefsen scorer 
pent det tredje målet. Pors har også 
hatt en del gode tilbud, men sløser 
utilbørlig med sjangsenc og med 3—3 
ebber kampen ut. 
, På Pors’ lag var O. 
den som kom best fra det i forsvaret 
og i rekken raket Erling Olsen og ; 
Skifjeld over de andre. — Hos S.I.F. 
spilte Helge Andersen godt i mål 
og Strømsvåg leverte igjen en meget 
god innsats, halfene arbeidet godt 

' ; lle tre. Løperrekken var tam, dog ar
beidet I. Oksum bra. og reservene 
Kjell Kristiansen og Helge ' Ellefsen 
riapp også bra fra sine debuter.

Birger Jansen, Tollnes Ballklubb, 
VIV

<
1

Skiens første- seir
Bykampen i Skien på Odds 

stadion i går mellom 'Skien og 
Porsgrunn sluttet, med Skiens- 
seier 4—1, etter ledelse 2—0 ved 
pause.

Begge lag hadde' reserver og 
Skien stilte med følgende lag 
fra mål og høyre: Ewald Kihle, 
Erling Lunde, Harald Andresen, 
Dutte Eriksen, Harald Johansen, 
Petter Svennungscn, Reinholt Jo
hansen, Rolf Nilsen, Walter An-

. dersson, Bjarne Nordahl og 
i Fran Aasheim.

Porsgrunn: Helge Halvorsen, 
Sverre Halvorsen, Olav Skilbred, 
Even Hansen, Rolv Iversen, Fred 
Lundberg, Ivar Olsen, Erling Ol
sen, Ame Zimmermann, Per Od- 
berg og Karl Skifjeld.

Odberg ble skadet etter 
minutter og Walter Karlsen gikk 

i inn i stedet som half, mens Even 
Hansen tok Odbergs plass. Rolv 
Iversen gikk ut i pausen. Ivar 
Wåge kom inn som indre venstre 
og Even Hansen tilbake som half 
og Walter Karlsen centerback.

Det var en god kamp fra Ski
ens side, laget gikk godt sammen 
og var uten svake punkter.

I tropisk varme som influerte 
sterkt på spiller, og en hård bane 
foregikk det hele for om lag 4000 
tilskuere. Sportslig sett teller jo 
en slik kamp svært lite, og man 
hadde da også inntrykk av at en
kelte av spillerne ikke spilte for 
fullt.

Kampen begynte ganske fikst, 
med Skien noe over i spill, men 
Porsgrunn med de farligste 
sjangsene, men resultatet uteble, 
takket være Skiens gode forsvar 
som f ed stormen aav de første 15 
min. Fra nå av foregår hele spil
let på Porsgrunns banehalvdel. 
Særlig legger man merke til Ski
ens venstreside i angrepet, Nor
dahl og Aasheim som kommer 
pent opp flere ganger. Pors
grunns forsvar sliter hårdt i so
len, og Halvorsen i siste inn-

Mange seriekamper 
i helgen.

FÅR PORS LEDELSEN?
• • •

Dagen og morgendagen byr på en I 
rekke harde seriekamper i alle div.-- 
sioner.

I første divisjons A-pulje
Storm og Borg på Kleiva. Det blir et* 
hardt nappestak om de to 
Storm er knepen favoritt, men Borg 
har alltid hevdet seg godt overfor 
Storm. Borg har dennegang trukket 
«Jeisen» Gundersen ned som half, 
mens Isak Andersen forsøkes som in
dre venstre.

Skilbred vel

svært.
OPP

Olsen. I forsvaret spilte Olav Skil- 

Pors mixed — Simd- 
jordet 3—3.

Treningskampen igår på Vestsiden 
ble ikke god, dertil tar spillerne disse 
kamper altfor likegyldig, hvilket de 
ikke burde. S.I.F. mutte stille uten 
Herman og Sigurd Oksum, Birger 
Wahlstrøm og Werner Nilsen. På Pors 
lag deltok A-spillerne Olav Skilbred, 
Erling Olsen, Ivar Wåge og Karl Ski
fjeld. — Pors tar ledelsen ved 
Rolf Gunnerød, og S. 1. F. utlig- 
atter ledelsen ved Thorbjørn S.vend- 
ven. Omgangsresultat 2—1.
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les helt i hjørnet? En ri 
re at ballen havner 
n ingen.

sender den i nett-taket fra klos 
Berntsen scorer i det 34. min. 
har nå igrunnen overtaket, 
rede minuttet etter

4.. 7—3 
10—7 
7—1..
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Olav Skilbrcd
gang.. Paul Steen i buret 

’ og kan ikke
Halvorsen 

. enn senter-

L

er det v « 
hadde ikke 
blitt vist 

gikk ille 
med sine siste 
.— - r

Rehn, f 
rlkstad, 
fjord, 
Odd Fred 
Thoresen, 
Sørensen, iÅ 
Fredrikstad, 
dlg.

Odd
Larvik Turn 
Ulefoss 
Pors
Ørn
Tønsberg Turn 
Sklens Ballklubb

han 
litt 

ganske

| Stillingen.
PULTE A: I Storm 

’ Grano 
j Sandefjord

Snøgg
Urædd 
Borg
Fram

9—9

skal mote 
morgen

og had- 
Paul Sten 

stod i mål hver sin 
•, da St n ble skadet i 

ødela

kamp 
siden

get var besjelet av 1 kampen 
vik Turn.

Forsvaret virket ikke 
lig var 
tam „ den ne r* ~ 
kom godt fra kampen, 

_■ målet. Sverre 
vingbaeje 
j mange utspill tvers 

trakk helhetsinntrykket 
var energisk 

c. Lagets beste folk fant 
i de to vinghalfs Alf 

Wågc. Begge er 
og det ser ut 
.'ram til den 
..jn var bå- 

var en desi-
nær- 
dag.

særs uheldig ved 
scoringssjangser.

partout set-

PULJE B:

Om selve kampen 
i korthet at Odd

j_ 11 ingssjangscr 
gang.

Etter
i dct|men etterhvert 

fram ble Pors- 
geie. Ewald Kihle hadde 
seg i høy grad da 

bra stads skudd til < 
fra kampen med Harald Andresen som £'en- Pors hadde 

.• best laget ble tilkjent 
sidehalfene. Av løperne var reser-1 dessverre satte

lødd—Pors 1-01 
‘ Lindstad satte ct straffe-|

| spark utenom
; seriekampen i 1- divisjon på Vcst- 
■ kiden i går meHom Pors og Odd hud-

I do sandet ovci 
I Det ble cn
I med mange
Igc lag os 1 
I •9

Skifjeld som var på toj$>, Skifjeld

skal det berettes 
vel hadde flere 

enn Fors i første

Grenlandslaget
Vestfold.

Til kretslagskampen mot.Vest- 
fold på Lovisenlund i 
onsdag har Grenlands U. K. tatt 
ut følgende lag fra mål -• 
Arnt Nilsen, Grane, Harald 
dresen, Odd, Glcu 
Wiggo Andersen, Grane, 
Olsen, Storm, Petter Gvtunung-H 
sen, Storm, Reinholt Johansen, , ,  .... T,
Storm, Einar Gundersen (Jeisen), | e?cn' La’v'fc 
Borg_ Arne Zimmermann, 
Urædd, Dagfinn Nilsen, Odd og 
Karl Skifjeld, Pors.

Reserver: 
Urædd, Erlin 
Mikkelsen, 
Pors, Bjarni

Flere av ** 
de foregående . 
Kihle, Isak Andersen 
Eriksen r- "

landslaget.

de — og. 7" 
dert bestemann, 
mest. De øvrige hadde 
Lindstad var dog 
sine to opplagte 
Hvorfor skal straffespark

risikerer jo ba- 
utenom buråp-

sluttsignal lød.
Odd møtte med Kjell- Sneltvcdt 

isom venstre-half istedetfor ^-Duttev 
Eriksen som vrr skadet og med en ny 
mann Hovi som ytre høyre istedenfor 
Odd Johansen.

I Odd sikret’seg seiren ved en sco-i 
ring av Dagfinn Nilsen i første om
gang og styrket dermed sin lederstil
ling i B-puljen idet klubben bare har ~9 I si
avgitt ct poeng pa 4 kamper.

I At det ikke blir mer enn on ene- 
Istc scoring i denne kamp får en vel 
|i forste rekke skrive på tilfeldighete
nes konto. Lagenes løpere skjøt ofte 
men retningen på skuddene var dess
verre ikke god nok og de skudd som 
kom innenfor stengene, ordnet mål-| 
mennene pent opp. Det forekom si
tuasjoner hvor det formelig haglet f 

jmod skudd,, men alltid var det cn| 
'eller annen forsvarer i vegen 
avgjørende øyeblikk."’"

Odd-laget spillte meget energisk, 
og gikk inn for poengsscoringen.

Forsvaret slapp forholdsvis

bestemenn. Kjell Johansen vai
av
ven for ytre høyre Hovi en overras- °nom buret, 
kclse. Han kom forbausende lett for- usedvanli 
bi Olav Skil bred og 
gode langskudd. De øvrige 
imponerte ikke.

Pors skuffet sine tilhengere i går. 
De Heste av spillerne ble altfor lang
somme og en så forholdsvis lite til 

| dcmJtampglod og

• i // ■

uslO, ’1. sept.(NTB) — Norges Fotballforbund
, har tatt ut dette landslaget til 

kampen mot Danmark: '
Torgeir Torgersen, " 

Holmberg, Fredrikstad,
Rchn, Skeid, Bjørn 7
rik«»+-j Thorbjørn Svendsen,

Harry Boye Karlsen, 
riksen, Sarpsborg, 1 
Larvik Turn, Odd

Sparta, Knut Br ’ 
> Gunnar Dahlen,

pausen åpnet Odd påny best 
som kampen skred 

-angrepene stadig farli- 
_.j hellet med 

han reddet Lind- 
corner midt i omgan- 

sin beste sjangse da 
straffespark, men 

Lindstad skuddet ut- 
Kampens siste kvarter 

g hårdt. Odds målmann 
hadde dertil flere Kihle ble dessverre skadet da han kc-

1 i rekken stct sc° r(?R i bena på en Pors-løpcr, 
og hans stedfortreder Holmberg ryk
ket så inn på laget. Backen Bjørn 
Eriksen tok seg også en kortere pause 
på grunn av en benskade.

Trass i Porserncs energiske inn- 

sats lyktes det ikke fi ta igjen Odds/ 
1—0 forsprang.

T. Dahlgrcn, Urædd 
og myndig.

_______  t*

Vestfold
Vestfold kretslag som

Grenland' pii Lovisenlund
kveld, har fatt denne sammensetning:

Førlic, Larvik Turn — Harald O. 
Jensen, Larvik Turn, Dag Henriksen, 
Eik — Tor Hansen, Ørn, Einar Dani-

Eigil Lærum, L.
— O. Gjertsen, Sandefjord, Gunnar 

Tønsberg Turn, Reidar Dø- 
Arvid Havnås, Fritz Kristof- 

(Thoresen og Svendsen

De 25 min. 
get gode, 
gang. Det 
i bevegelse og at det var 
laget. Pasninger og. kombina 
klaffet bra. Annen omgang 
jevnspilt.

Fram brøt av og til spillet 
de ganske gode perioder, 
og Bjørn Reinholt 
omgang i går, 
første omgang. Sv. Halvorsen 
benet : første omgang og W. Richter 
gikk inn i hans sted. Rekken arbei
det godt i går. Th. Svendsen laget cn 
god kamp. De øvrige spilte også godt. 
Skifjeld er i god form og spiller ele
gant cg ledig. Av halfbacks spille 
Kaas Andresen godt og lå vel et lite 
’ ’ ‘ og Wåge, dissehode foran Mikkelsen > 
leverte også bra saker i går. Av backs 
spilte Halvorsen godt så longe 
var med, ellers virket backspillet 
usikkert.- Målmennene kom 
godt fra det

Om selve kampen kan sies at sei
ren var i orden, og resultatet kunne 
godt vært større. De forste 25 min. 1 i

| første omgang anga Pors tonen og 
! allerede i det 4. minutt scorer Th. 
I Svendsen fra høyre. E. Olsen er fram- 
rpå i det 12. min., forfølger ballen og. 
sender den i nett-taket fra kloss hold.

Fram 
og alle- 

må Sten hente 
ballen i buret og mod 3—1 for Pors; 
går omgangen ut. (

Annen omgang ble som tidligere’ 
nevnt mere jevnspilt.. Begge lag had-| 
de gode målsjangser. Mot slutten 
kampen reduserer Fram til 3—2 
dermed ble det.

Kampens dommer var Thorsen fra 
.Halsen. Veto.

I • i

—Pors 1-0
Dramatisk 
på Pors stadion.

DOt mcl“mbOd 1 hardn°g draniatl3k 
mei om Odd og Pors p& Vest- 

med et ha^dt regnet
•skulle bil så hTMP^Or’ at den 
hadde ve de »°m tllfelle var- 

Selvsa-t fT\cste rc&net med. '

tighet. Det
som med sme sTs‘t°e kkn "h°dckr-

bnrWh01LTBentaen fikk r - 
hodet. Han reddet riktignok 
men det kostet en lettere 
telse. Bjørn Eriksen fikk i 
de situasjon ødelagt beinet 

banen- mGn hom bake. Ellers var det 
fikk mindre skader.

°e.tte ,skyiates f:-------- s U1 fra
^pvnftanderne3 side' men k0™ som 
S mål.eU heroi3k lnnsats for 4 

hofdV hPr4ennvFdn& Tån M 
over spillemateriellet.

Odderne pådrog seg et stort flertall 
av frisparkene pluss et straffespark.

Kampen ble fort i et : 
og odderne virket til 
kjappere enn Porserne. 
mange farlige angrep, 
ferdigheten var : 
gikk som regel over, 
etterhvert r_. 
Hge sjanser. , 
bombardement : 
min. med skudd fra 
Olsen og Edin som avslutter 
skyte rett utenfor.
_ Odds og kampens mai var

- mester for i det 40. min. Han kommer klar Porsforsvaret
-------- -  »

Pors kommer hardere igjen i annen 
omgang og stort sett spiller Odd for 
å holde stillingen. I det 18. min. får 
Pors straffespark for ulovlig felling 
av Thor Bentsen inne i feltet. Lind
stad får ikke den rette roen over I 
skuddet, så det stryker utenfor.

Resten av omgangen presset Por
serne, men som vanlig i slike tilfeller 
blir det aldri mål. Det gjelder mer å 
få ro over laget og trukket motstan
derne ut hvis det skal lykkes.

Etter spill og sjanser har Odd all 
grunn til å være fornøyd med resul
tatet.

Kihle leverte en stor kamp i bu
ret, men var for dristig til å kaste 
seg i benene på motstanderne. Hans 
avløser Holmberg var også meget 
god.

Backpar og vinghalfer slet iherdig 
og klarte å løse sin oppgave.

Aasheim var stadig farlig på ven
stresiden og Sverre Halvorsen hadde 
sin fulle hyre med ham. Ytre høyre1 
Hovi var en hard spiller med stor fart 
Han skjemte sitt spill med mange; • 
ulovligheter. Per Jacobsen spilte ro-l 
lig og behersket.

Keeper Steen hos Pors var også 
god. Han arbeidet bra i feltet og had- i 
de ingen sjanser på målet.

Sverre Halvorsen hadde en vanske
lig mann mot seg, men han ga 
opp og kom godt fra kampen. Skll- 
bred spilte bedre enn 1 sine tid
ligere kamper. Våge har tendens til I 
å trekke for langt fra sin mann og I 
derved vanskeliggjør han Skllbreds ( 
oppgave.

Knabbe fortsetter framgangen og 
hans innsats søndag raket høyt. Kåo i 
Andresen er en sliter. Hadde vanskei . 
mange ganger for å holde feltet rent, j 
men slapp bra fra oppgaven. I lo- 
nerrekken var det bare Lindstad og Seid 3om var p& to®. Skifjeld 

med sine elegante driblinger og store 
fart ser ut Ul å drive det lang i &i. 
Lindstad gnistrer av energi og han 
arbeider bedre enn på lenge, men dc 
øvrigo holdt ikke mål dennegang o0 j 
derved fikk en ikke noe effektivt spU 
i rekka som kunne åpne Oddforsva- 
"nahlgren hadde hele tiden kamper, 
i iin hånd og- kan vel takkes fordi 
LsSTpen IKlce utartet. Ca. 2500 tllsku- 

ere.

Fram
på Torslrand.

reserver.
’» •

saknet Lindstad, Olav Skil- 
Øivind Johansen. - Kampen 
sine tider ganske frisk og 

mange gode målsjangser fra beg- 
Fram-lagct var tålig jevnt 

og ingen kan i grunnen framheves. 
Løperne virket dog r  ’ .... 
foran mål, så sjangsem? ble i 
tilfelle sløset bort. j

Pors-laget spilte ginske godt , 
r>n o- j første omgang var 

og periodevis i 
var en fornøyelse å

framdrift i
sjoncr

var mere

lastes for 
er bedre som • 
back, men hans 
over banen trakk 
nedover. Kås Andresen 
som scnterback. " 
en uten tvil 
Mikkelsen og Ivar 
på rask marsj framover _o 
til at Pors her har funnet fi. 
rette oppstilling. Løperrckkc 

Karl Skifjeld
, med Lindstad 

cn svak 
uheldig

A. Zimmer- 
Karl Skifjeld.

laget vårt har 
gjøre det bra.
 Grenland

2000 tilskuere.
riktig publ i ku m sk a mp 

scoringssjangser for beg- 
resultatet var ikke gitt for 

p | dommerens 
i ■

I 
i 
I

i 
I

i •-- > ■ f< 

OSLO, 1.
Norges 

dette
Danmark:

Viking, Erik i 
Gustav I 

Spy de vold, Fred-1 
, Sande-1 

Ørn. I 
Gunnar 
l Wangl 

rynhlldsen,
, Frei-1

y Boy,

altså Vestfold og 
i Larvik. Des- I 

verre må vi stille uten bikre i 
Isak Andersen, Dutte Eriksen 
le, sam tidig som et par av de uttatte 
heller ikke stiller r o
fått forfall også fra Reinholt Johan-

----  —i ueres sted spiller Alf. Mikkelsen, Pors og Harald Jo- 
'--------------------Laget som stiller

 ...JJ skulle da bli: Nilsen,
bred, Viggo Andersen, 
sen, Petter F  
sen, Jeisen Gundersen,

— - —

Heller ikke Vestfold
M - —

og høyre: .
An- 

Olaf Skilbred, Pors, 
>coy, r-—- ( Hans 

Svennun J 
Johansen, 

z *

* 

Zimmer:
sen, Odd

ver: Helge Halvorsen,! 
_'g Lunde, Storm, Alf! 
Pors, Leif Lindstad,' 
e Nordahl, Grane. ; 
r kretslagets folk. fra| 
' kamper:. Ewald!

__ * og «Dutte» I er skadet._____________ 1

og dramatisk
hadde 

oppgjør, 
som 
:e r 
mye som ;

skadet
mer forsik- ut r-  

krefter hev
å holde sitt bur 

måtte forlate 
• redning i r ..

seg rett i
j en støvel i 

r5vn~--\ målet, 
hjemerys- 
en liknen- 
og ble bå- 
senere tll- 

også andre som

ikke ulovlig spill 
men kom 
: innsats

Pors—Fram 3-2.
og Pors spilte i går prival- 

------  Begge lag stilte i med endel — 
I Pers 
|bred og 
; var til 

 • med 
straffespark. ge sider 
stort tempa, 

åbegynne med 
De hadde, 

men skudd- 
meget dårlig. Ballene 

Spillet jevner seg 
mer ut, med vekslende far- 
”, Spesielt hadde Pors et

, mot Oddburet i det 30. I 
lr’ fra Skifjeld, Erling | ( 

og Edin som med
------ .«w*» t 

Odds og kampens eneste mål 
Per Jacobsen mester for i det

_ - L.

og netter kontant.

T.
Andresen, 
rum, Ørn,

; f er sen, Ørn. ( 
har spille f orbudj.

Reservene: Roald Thoresen, Fram, 
Kjell Iversen, Fram, Karl Thuve, San
defjord, Odmar Andersen, Ørn og Per i 
Ljostveit, Larvik Turn. 

Grenland eller Vestfold?j 
I iI kveld møtes 

4kØO> ------Grenland på Lovisenlund i "
verre må vi stille uten sikre folk som 
Tsov a-j------  — • og Kih-

• • •

opp. UK har nemlig
__ —— awwaaaaaVAU UUXlttll-

sen og Hans Olsen,og i deres sted spil
ler AJf. Mikkelsen, Pors og Harald Jo
hansen, Odd. Laget som stiller mot 

tVestfold 1 kveld skulle da bli: Arnt 
■XT” Harald Andresen, Olaf Skil-

* ’ , Harald Johan-
Svennungsen, Alf Mikkel- 

-----*
------- 

mann, Dagfinn Nilsen,

lag, og vi tror 
betingelser for å 
venter storinnrykk fra 
Larvik 1 kveld.
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Totalt mislykket annen omgang
ødela Grenlands kamp.

1—2 mot Vestfold i

!

i

"-x -

I

er

Helfred.

&

i

Vestsiden

I •

il pausen.

I■i

Helfred.

I

il
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.På
I

•I I
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'•5
5
4
5
4
5
6

tar det 
ikke

I
I

I
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Pors jr. — Grane jr. 4—1.
Ved en juniorkamp på 

vant Pors 4—1- over Grane.
*

12—7
8—2

t
*

11—10
8—8
2—7

3—1
9—9

8—8
2—9 
2—12

JT.• «i

iiPl- 
hi

hardt

1
I 
t

l
4
4
4
3
3
3

& .

;’z'i J *

if k ’

I 'i
, I

u
I•i
i
L< J

f . 1 
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li
i Pors 
’ 1

Stillingen i 1 div. >
<

1 Sandefjord slo Pors jr.
5—0 ved en fotballkamp lørdag i 

Sandefjord. Pors hadde flere/ reser-1 
ver. Alle mål kom i siste omgang.

2.

I

4
3
4
4
4
4

f 5
.

1 tf

ki

Det er å håpe at UK snart kan finne 
fram til noen navn fra Grenland igjen 
ved oppsetningen av A og B-landslag, 
for det ligger uten tvil atskillig stimu
lans i den ting for klubbene å få re
presentanter med på de større repre- 
sentasjonslag. Og etter det som har 
vært sett her borte i år av de spillere 
som har gått igjen på de forskjellige 
landslag, må det være grunn til å si 
at vi har verdige folk her på berget 
også.

Og 
tam 

banespillet,

Odd—Pors (ungdomslag) 
3—1.

Ved en fotballkamp

te

Jevnt og
' ODD—PORS

4 1

i -l
5 •

EN REKKE SPILLERE
her i distriktet har vist form ut over 
det alminnelige i det siste, og om det 
ikke foreløpig har vært plass til noen 
av dem på noe landslag, burde i hvert 
fall et par kommet i betraktning til 
den store flokken som spilte trenings
kamp for landslaget forleden. Jeg ten
ker da først og fremst på Borgs wing- 
half Jeisen Gundersen, som forresten 
bør has ekstra kikk på utover, de 
beste keeperne her borte, Oddbacken 
Harald Andresen, winghalfen Petter 
Svennungsen, Storm, samt yttervingen 
(•venstre) Karl Skifjeld, Pors, for å 
nevne noen.

0I u
•i ■ 

V’

li ■
i

i ungdoms- 
klassen på Vestsiden i går vant Odd 
3—1 over Pors. Odd hadde 2 straffe
spark hvorav det ene gikk jnn, mens 
det annet havnet i stanga.. Arne Han
sen scoret for Pors. j

Porsgrunn.
Klubbene laget et uhyre spennende, 

j og • fartsfylt oppgjør På Pors stadion 

i dag, men 
var

PORSBLADET (nr. 7) har sansen 
for å variere stoffet. Vi trekker ikke 
frem noe spesielt denne, gang, men 
leser det meste med interesse. Det 
kan naturligvis lages ennå meget mer 
ut av avisen hvis det friskes på med 
et par fotos, litt småplukk etc. Men — 
det kommer sikkert.

Pulje A.
Storm • -f
Grane
Sandefjord
Snøgg
Urædd .
Borg
Fram

Pulje B.
Odd
Larvik Turn
Ulefoss
Pors
Øm
Tønsberg Tum
Sklens Ballklubb

- ----------- r-—

Pors I)—Hei 4—2. 7^’7.
Ved en fotballkamp på Vestsiden 

i går vant Pors b 4—2 over Hei. Det 
\ar 2—0 foP Pår^ed pausen. Ivar 
Waage, Pors åønite.

9
8 r.-
3 i
11

GRENLANDSKLUBBENE 
har hittil hevdet seg utmerket i den 
nye serie. Det har med rette vært hev
det her borte at klubbene i forhold til 
sin innsats, i den senere tid, ikke blir spilte Også under pari og selv 

gitt den ros de fortjener.
De beste klubbene i Grenland har 

en del pene ting å se tilbake på i år, 
i farten kan nevnes Storms 0—0 mot 
Sandefjord, Pors’ 1—0 over Larvik 
Turn, Odds 5—1 over Lyn, 1—1 mot 
Ørn,.2—1 over Tønsberg Turn, og ser 
en på serietabellen for distriktet, kan 
en med rette si at Grenland kommer 
igjen, kanskje sakte, men sikkert.

om seiren var i orden må det 
nok bedre saker til i gjenståen
de seriekamper. Skifjeld, Lind- 
stad og Kaas Andresen slapp 
best fra det.

Om selve kampen er det ik
ke så meget å berette. Pors får 
kampens eneste mål etter ca. 10 
min.s spill i første omgang. 
Borgs målmann feiler en ball og! 
Erling Olsen er påpasselig fram
me og netter. Nevnes bør vel og
så Borgs kjempesjanse mot slut
ten av omgangen, da indre ven
stre kommer fri på kloss hold, 
men spiller ballen løst i armene 
på Reinholdt.

Andre omgangen ble en ko
pi av første. Begge lag hadde 
sjanser, men ingen maktet a 
score.

Dahlgren, Urædd blåste^godt.
i

i.
■ i ;
h i I.

' ■

i
r

I ;
I 'I! -.1/

Pors—Borg l~0o 
i I U.Priva‘°PPgj01’ene mellom 
klubbene her i distriktet blir som 
regel ikke noen gode forestillin-

- I f —

I Slo Grane 2—0
i 2. reservelagsserie-kamp 
Vestsiden i går.

111 "**

var Borgs
- -p doni- ‘ 

—Id.

PORS - BORG 1 -0 
i tam vennskapskamp.

Vennskapskampen hl^°S
Borg på Vestsiden lørdag 
forestilling. Pors la over * - - - ef. 
størstedelen av kampen, i,
fektivt spill Warte en iklæ * mftj 
stand. Borg spilte hurtig og i ffek. 
men løperrekken var sørgelig m 
tiv. # ei korn i første*Kampens eneste m&lko dgøn
omgangs 10. min. Thoibj| Den

i sender en lang ball inn oi-'.
skvetter over Halvorsen og Ei ling 
sen er påpasselig hamm g en

Hos Pors spilte Skifjeld på^ny 
stor kamp. Det er rent moisoi 
hans flotte driblmgei g kroppen, 
hans store beherskelse . dag i for-( 
Kås Andresen hadde en sto 8 
svaret. RnrB-s abso-Jeisen Gundersen vai Boig 
lutt beste. var — -Trygve Dahlgren, Uiædd, var^ 
mer.

Det kan berettes g
som hendte på Lovisenlund i inter- 
loretskampen Vestfold — Grenland i 
går kveld. Kampen ble som en nok 
kunne vente, en stor skuffelse, ikke 
minst sett fra Grenlands standpunkt 
Vi skal ilike på noen måte klandre 
UK denne gangen, fordi vi vet at 
vanskelighetene med laget var man
ge. Forfall på forfall helt til få ti
mer for kampen skulle begynne, 
gjordø at det hele nødvendigvis måt
te få et tilfeldighetens preg. Således 
så en seg nodt fil å plasere Alf Mik- 
kelsen på vingen! De 11 som stilte 
opp, var: Arnt Nilsen, II. Andresen,
O. Skilbred, V. Andersen, A. Moen,
P. Svennungsen, A. Mikkelsen, E. 
Gundersen, Zimmermann, D. Nilsen 
og K. Skifjeld.
Første omgang gikk godt an, 

vårt lag 
kanskje bedre enn motstanderen. Men 
det skortet på effektiviteten, samtidig 
som våre løpere ved flere høve var di
rekte uheldige. — Etter 30 minutters 
spill lyktes det for Gunnar Andresen 
å score via hodet på en G.-spiller. — 
Straks etter var for øvrig Zimmer
mann alene med keeper men skjøt rett 
på ham og så fulgte et par redninger 
på V-s målstrek etter corner.

Før pause kom utlikningen på en 
morsom heading Jeisen—Zimmermann 
uten sjanse for Førlie.

Seiersmålet kom i 2 omgang på hea
ding fra Dorum etter frispark. Her 
burde Arnt Nilsen ha vært tidligere 
ute.

Vestfold fortjente å vinne fordi 
Grenland falt fullstendig sammen i 2. 
omgang og spilte med hodet under ar
men. Vi skal ikke si enten det var hu
møret, kondisjonen eller energien som 
sviktet, men fælt var det. Vestfold ’ 
spilte etter hvert våre helt rundt, og

kvaliteten var ikke god. 
Banen var i miserabel forfatning, 

'støvskyene virvlet og grunnen virket 
^mere som cement enn gTess.

Odd stilte uten sin gode vinghalf 

; Dutte Eriksen.
Det ble en sjanserik kamp, og nes

ten merkverdig at det kun ble en ene
ste scoring. Skudd traff såvel stolper 
som tverrligger og utenfor på begge 
sider, likesom keeperne hadde gode 

redninger. . .
Kampens eneste scoring kom i 1. 

omgangs 38. min., etter flere pene 
trekk i Odds løperrekke avslutet Daf
fa Nilsen med et pent skudd i hjør, 

* 

net, uten sjanse for keeperen.
I 2. omgang utviklet kampen seg . 

til å bli i hardeste laget, en gang lå 
3 oddere rett ut på banen. Såvel mål
mannen Kihle som h. b. Bjørn Eriksen 
ble ødelagt og Odd måtte spille en 
del av 2. omgang med 10 mann. Odd 
spilte adskillig på defensiven i denne 
omgang og Pors presset ganske hardt, . 
men Odd var hele tiden farlige i sine 
angrep, og greidde også å ri stormen . 
av. Lindstad misset et straffespark 
for Pors.

Kihle laget en flott kamp, men 
vel dristig i utrykningene, reserven 
Helge Holmberg rakk også å vise si
ne kunster. For øvrig var laget svært 

*

jevnt denne gangen med Harald An
dresen og Daffa Nilsen litt foran.

Hos Pors var Paul Steen i mål me- 
get god. Ellers litke vi best v. b. 

'* • •

Skilbred. h. h. Mikkelsen og sist men 
ikke minst Karl Skifjeld, som er 1 
strålende form. Linstad ser også ut 
til å komme igjen for alvor.

Dahlgren, Urædd, dømte godt. 
Vel 1500 overvar.

r * 
i
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Grenlands side. Vi var i grunnen gla 
til da fløyta gikk for tid. 1

Vi skal nøye oss med å slå fast at 
det var det indre forsvar som bar da
gens byrde. Arnt Nilsen hadde flere 
strålende redninger. Eackparet Skil
bred—Andresen spilte sikkert, selvom 
Skilbred ikke kom for alvor før i 2. 
cm gang. Andreas Moen brøt meget 
godt på centerbackplassen, men hadde 
en tilbøyelighet til å la seg lure for 
langt ut på høye baller.

Eiers finner vi det ikke forsvarlig å 
plusse for andre enn Skifjeld. Han 
hadde energien og viljen, men var så 
sørgelig alene borte i hjørnet. 
Dommeren Endresen fra Holmestrand 
var meget svak etter våre begreper.

■ Anvil.
og 

var da fullt på høyde med, ja

anske kort det det var bare spredte glimt av spill fra

; ger. Det ser ut som om spillerne 
ikke tar det så høytidelig når 
det ikke gjelder poeng. Qg 
kampen mellom Pors og Borg på 

i Pors’ stadion lørdag ble ingen 
unntagelse. Begge lag hadde re
server, Pors bl. a. for Sv. Hal
vorsen og Alf Mikkelsen. I ste
det spilte S. Hjertås og Gustav 
Gustavsen. Kampen var i grun
nen preget av høye baller, dår
lige pasninger og unødig mange 
spark ut over sidelinjen. Borge- 
stadlaget ser ikke ut til å ha fun
net den riktige oppstillingen 
enda. Periodevis gjør de et 
rusch, men faller sammen foran 
mål. Flere opplagte sjanser i 
kampen burde resultert i mål, 
men de ble sørgelig dårlig ut
nyttet. Skal noen framheves må' 
det være Einar Gundersen og 
Isak Andersen. Disse arbeider 
iherdig, men har for liten hjelp 
av sine medspillere. Pors-laget
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pa Stadion
Pen 4-1 seir over Ballklubben.

an Vestf oldburet. 
spilt igjennom 
Han fyr® av et

I annen omgang øker Bernt
sen til 4—1 på en returball etter 
skudd av Lindstad.

r

.7"

Begge lag 
hadde ellers endel målsjangser, 
hvorav Pors de fleste.

Goberg, Storm, dømte godt.
' . /// Veto.
, u * / f 4

Olaf Christoffersen, Pors, og Tryg
ve Dahl gren, Urædd, er oppnevnt 
som linjemenn i kvartfinalen Mjøn
dalen Selbak i Tønsberg søndag.

■V

et først og fremst 
J Ballklubb og 

-rer. Pors, 
Svendsen 

eSge poeng for 
av syne, 

side vil mer 
slip. 

Harry

lye spennende 
serieoppgjør i fotball. 
Urædd og Odd skal forsvare Grenlands

Det skal spilles fire 
skal Skiens Ballklubb 
ritt, men etter S. B.s innsats i 
litt av hvert. Kanskje det ville 
også, en kamp, idet

■ landsseicr, ■
skal forsvare Grcnlandscercn 
ri si det blir seier 
går mellom Larvik
laget, burde sikre seg poengene.

PORS best

■■ r— . - —. « — .....

Nye seriekamper for
Porsgrunnsldubbene.

•» •. • J.
Førstkommende søndag skal 

spilles en. rekke seriekamper.

. var 
fikk Pors ledelsen på ny ved 

_ • Thor Berntsen, mens Lindstads
forer ham avslutter med en praktscoring.

ter pause øket Pors til 4—1 ved 
Berntsen på en retur fra Grini etter 
Lindstad-skudd.

Hos Pors later Skifjeld til å være 
i praktslag nå, og det spørs vel om 
det går noen bedre venstrewing i 
landet! Lindstads form er også fort
satt for oppadgående. Ellers jevnt bra 
med endel minus. Hos SB var det 
først og fremst winghalf-spillet som 
sviktet. Laget hadde sine glimt, men 
helhetsinntrykket var ikke sterkt.

Goberg Dømte.

av Sandefjord. VI får håpe
”J som favoritt. Den r 

mot Vestfold, er Odd som skal
fm våre? Den fjerde og siste kampen i ferstr dirM 
Turn og Tønsberg Turn, hvor den forstnZj hjemme-

I
II

Ragnar Pedersen 
trener juniorene.

Fotballtreneren Ragnar Pedersen j 
skal førstkommende mandag ta fatt 
på sitt virke som trener for juniore
ne på Pors’ stadion, tirsdag går tu
ren til Borgestad og fredag til Bre
vik. Klubbene er delt opp i forskjel
lige soner for at en skal få best mulig 
utbytte av hans virke. Det blir både 
balltrening og teori for juniorspil
lerne.

Dessverre bl ir det bare en kort tid 
— 3 uker — treneren kan ofre 
Grenlands-juniorene dennegang 
det gjelder derfor at spilerne utnytter 
denne sjangse. ; ' • ,

Skiens
Cnn Kjerne h 

vekk
i ^Ichen

Odd skai 
det 
bør

ærQ mot Vestfold.

isberg Zt Z^^Zt^g 
Urædd f^Zk^ZZ^d^Tr

-n Urædd 5iippcr nofc a stme m JZZZZbbZm

møte Ørn, Skal

Pors visto i grunnen visse tegn på I 
høstform i kampen mot SB på Odds 
Stadion i går. Riktignok var forsva
ret slett ikke så patent, men i angre
pet gikk vekslingene bedre enn vi 
har sett på lenge. Her var en også 
flittigere med skuddene cnn vi er vant I 
til i Grenland i dag. Seiren i går var 
fortjent, men nok noe i drygeste la
get.

Ballklubbens uk tabbet temmelig 
grovt m.ed å sette Balchen som c. f. 
— det cr nå engang ikke det samme 
å eksellere i scoringer i en B-kamp ! 
med 10-seir som i en A-kamp! Med 
Balchen som en styrke i forsvaret i 
går kunde sikkert meget sett ander- 
ledes ut......

Pors ledet 3—1 ved pause 
scoringer av Thorbjørn Svendsen, 
Thor Berntsen og Lindstad (en av de 
gamle gode, Leif!), mens Per Ander
sen og Birger Johnsen får dele æren 
for SB-scoringen. SB ble forøvrig 
snytt for et mål i omgangens siste 
minutter — Rasmussens corner VAR 
inne, cg linjemannen vinket da også 
av (hvorfor ikke mer energisk gjøre |. 
dommeren oppmerksom nå det ?) Et- , Halfbacks og backs 

SKIFJELD
■ praktslag. 

PORS slo SB 4—1.
Etter Skiens Ballklubs seier over 

ventet en
Den

R Gl

Pors b—Borg b 4—0.
Ved 1. reservelagskamp på Borge-;
stad lordag. vant Pors 4—0 over.
Boi’gr- «

II
det' 

Urædd 
skal ha Sandefjords Ballklubb på be
søk. Vestfold-laget har dennegang 
fullt lag med «halve landslaget» 
Thorbjørn Svendsen i spissen.

Pors skal spille mot Skiens Ball
klubb i Skien, mens Sandjordet :-skhI 
til Langesund. G'

siangsene til å slippe forbi seg. Han 
var en av lagets beste folk. De beste 
ellers var vel venstrehalf Thuve og 
venstre back Dag Henriksen. Egil 
Lærum ble skadet i siste' omgang og ■ 
overlot plassen til. Asbjørn Hansen, 
Larvik. Alt i alt var Vestfold-laget 
godt, dertil var de fleste av spillerne 
langt raskere i starten på ballen.

Grenlands-laget leverte en beskje
den innsats og de fleste av spillerne 
har ydet langt bedre saker tidlige. 
Arnt Nilsen var god i første omgang, 
men svært slipphendt og usikker et
ter pausen. Olav Skilbred og Harald 
Andresen var vel de som slapp best 
fra det. Scnterbacken Moen tok seg 
noe opp på slutten, men han kom of-; 
tc til kort i første omgang. Særlig be
regnet han ofte feil de høye ballene.

%

Petter Svennungsen var bra som si- 
dehalf i første, men hans annen om
gang var svak. En saknet adressen på 
avleveringene. Debutanten Wiggo An
dersen kom ofte til kort i nærkampe
ne og lot seg for lett sette ut av 
spill. Løperrekken benyttet seg alt 
for lite av Karl Skifjeld, som var yt
terst energisk da han fikk ballen. 
Dagfinn Nilsen var svak og altfor 
langsom. Zimmermann hadde en særs 
utakknemlig oppgave overfor sin lan
ge og gode oppasser. Han fikk dog 
vist enkelte gode tilløp.. Høyresiden 
virket tam. Jeisen Gundersen var ener
gisk, men avleveringene var ikke 
bra. >\lf Mikkelsen var synlig handi- 
capped av kampen dagen i forvegen! 
og at han spilte på uvant plass.

;• ' Corner.

løp ut,
sen' i
ket ballen lett forbi ’

’|dét tomme bur. Dette målet 
På sin kappe.

det ikke tross 
på begge sider.

banens beste spiller var 
Gunnar Andre- 

°£ prima ballbe- 
morsomt å være vit- 

Var Olav Førli en sikker
J ^enterbacken Dani-

■ arbeidsfelt og1 
Zimmermann mange

. .............wr.. .. .

Vestfold slo Grenland 2-1
‘ Beskjeden Grenlandsinnsats i Larvik

* Inlerkretskampen på Lovisenlund 
igår mellom Vestfold og Grenland ble 
ingen god kamp. Tradisjonen tro var 
det påny Vestfold som gikk av med 

|| seiren og det var intet å si pe det den- 
. negang.

Vestfold som savnet sitt gode in
ternasjonale trekløver Boye Kai Isen, 
Thorbjørn Svendsen og Gunnar Tho
resen møtte med ytterligere etpar re- 

' server, idet Karl Thuve, Sandefjord, 
var venstrehalf og Per Ljostveit, Lai- 
vik Turn, indre venstre istedetfor 
Thor Hansen, Ørn, og Arvid Havnas, 

j Sandefjord.
Grenlandslagct møtte med reserver 

for Stormspillernc Hans Olsen, og 
Reinholt Johansen. Harald Johansen, 
Odd, som var uttatt som ny sentei- 
back, var heller ikke med. Gimsøy-spiL 

I leren Andreas Moen overtok sa den le
dige plass.

Vestfold-laget kom best i gang, og 
det var intet a si pa at laget fikk 
ledelsen etter en halv times spill. 
Gunnar Andresen skjøt hardt hvoret
ter Moen endret retningen pa bal
len mod hodet. Arnt Nilsen og Harald 
Andresen havnet begge i nettet un
der forsøket på å redde målet.. Om
sider lyktes det for Grenland a utlig
ne på en corner fra Karl Skifjeld som 
Jeisen Gundersen headet mot Vest- 
foldburet. — Førli ble satt helt 
ut av spill da Ame Zimmermann 
endret retningen på ballen med ho
det. Vestfold hadde flere gode sjang- 
ser, men Arnt Nilsen tok pent de 
skudd som kom. På den annen side 
\ar det flere prekære situasjoner for- 

Zimmermann ble 
Vestfold-forsvaret.1 

godt skudd, men 
Førli som var på veg utover, halv- 
klarte skuddet, hvoretter en av hans : 
medspillere fikk ballen vekk. Jeisen i 
Gundersen hadde en kjempesjangse 
på et overlegg fra Alf Mikkelsen, 
men hap lot dessverre ballen passere. 
Gronlandsløperne hadde en serie 
skudd under et nytt angrep som Førli 
og hele Vcstfoldforsvaret bare med 
den største møye klarte å avverge.

Etter pausen ble spillet tam mere, 
særlig fra Grenlands side. Sidehalfen 
Wiggo Andersen pådrog sitt lag ct 
helt unødig frispark i det 15. min. og 

| dette la Thuve innover. Arnt Nilsen 
J men han var 'dessverre for 

og Vestfold-senteren Dørum nik- 
ham og inn i 

må Arnt

godt og energisk, vinghalfene 
overdriver tversoverspill. Av det 
indre forsvar slapp Skilbred best 
fra det. Reinholt virket usikker. .

klubb 4—1.
etter | Seriekampen på Odds stadion 

mellom Pors og Skiens B. K. 
hadde samlet ca. 500 tilskuere.

Kampen var rik på målsjang
ser men ble aldri helt god. S. B. 
spilte bare periodevis og hadde 
igrunnen svært vanskelig for å 
få noe helCav det. Løperne vir- 

I ket trege, indrevings foretar unø
dige driblinger og sinker spillet.

; var for av
ventende. Målmannen var usik
ker.

Pors-laget slapp atskillig be
dre fra det i går, og stort sett 
hadde de et godt tak på kampen. 
Løperrekken ledet av Skifjeld og 
Lindstad kom pent fra kampen.

‘ ‘ Berntsen begynte svakt, men 
spilte seg opp. Halfene arbeidet

Tønsberg Turn hadde en ventet en 
bedre innsats mot Pors. Den ble 
imidlertid ytterst svak, og først og 
fremst av den grunn ble kampen i ( 
går temmelig interesseløs. Pors had
de på sin side mange tilløp til bra 
spill, og førte an hele kampen.

Det var særlig løpere og 
som laget innsatsen, og den domine-, L: 
rende skikkelse på laget og ' 1 
pen var 1_ 
stor kamp, 
i bevegelser og 
energi og 
geirrlkt ut av 
spurter og dueller, er 
kretsens farligste løper, 
landslagets 
er det på tido 
Ellers likte

Olsen som 
og Lindstad som 
nomførte den i 
fjeld i 
Dra 
jet særlig 
dagens

Thorbjørn 
Lindstad og

Pors fikk sitt første mål ved 
Thorbjørn Svendsen i det 10. 

halves min. Harry Balchen utliknet så 
'for Skiens-laget etter al Rein- 

i kam-'holt i Pors-buret hadde sloppet] 
Karl Skifjeld. Han spilte en ct løst skudd. Før omgangen 

Med sin kvikkliot bidr ute 
i tankegang, sin jern- 

hardhet som : 
tilsynelatende håpløse 

han uten tvil 
— Er ikke 

UK oppmerksom på ham 
i de blir det.
vi meget godt Erling 

gjennomførte en god kamp, 
riktignok ikke gjen- 

så godt.' Kås og Ski- 
det Indre forsvar gjorde også 

arbeid. På Ballklubbens lag var 
Harald Karlsen som bai 

byrde.
Svendsen, Thor Berntsen, 
Lindstad-Bemtsen scoret 

for Pors, Birger Johnsen for SB 
•- dømte.

Nilsen ta på ‘ 
Flere mål ble 

skillige sjangser
Vestfold og I 

uten tvil indre høyre 
sen. Hans store fart i 
handling var det 
ne til. Ellers • 
og stø bur vokter 
e.'sen hadde et stort

I han gav ikko

skie-" 

!01» spiller" SOm inUlesse

■. ■=.'? SX « 
ia begge poeng for å

er dJUn,bo-Plasson. - 
ti ^nS ‘

^"«-deling h'e",P\Hortcn- Blir 
811 T,fn^e2 Turn

19 i LaryiV
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og det neste ting skal altså ikke holdes for 1950.
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Danskene møter mod 3 debu- 
o pa

Odd
Larvik 
Pors 
Ørn 
Ulefoss
Tønsberg Turn
Skiens B.K.

,4

fe

I f

• i

Foran
I dag begynner 

bunds 1. ordinære 
ner med omlag 
idrettskretser og 
get fortsetter

«Daffa»
er nå;

ty 
r i

tni
i

’ ■ { hjemmekamp -- > !

Landslagets oppsetning.
ble nok imøtesett med litt større spen
ning enn på, lenge i dette distrikt, og 
da selvsagt B-landslagetS. For om en 
ikke torde håpe på at noen herfra 
ville bli funnet verdige til A-laget, 
så var det grunn til å tro at vi — 
som jeg nylig fremholdt • 
gode kandidater til B-laget.

Dagfinn Nilsens og Harald Andre
sens oppsetning er ingen overraskel
se forsåvidt, særlig har den siste vist 
en imponerende formstigning etter sin 
lille down-periode tidligere i sommer. 
Det vil betyd atskillig stimulans for 
Odd i særdeleshet og Grenlands-fot- 
ballen i sin alminnelighet at disse 2 
kommer med på representasjonslag, og 
jeg tror ikke de vil lage noen dårlig 
figur.

i

Landslagene mot Danmark uttatt
Olaf Førli, Harald Andresen og 

Nilsen, deltar på B-landslaget.

r' • 

I, 
f l

L I i I

til amatørbestemmelsene
ring for deltaking i kurser og mot 
vær fra arbeidet. 1

F

Reidar Kvammen har meldt 
forfall til landskampen på grunn 
av at hans datter er død ved en 
ulykke.

5
5 k.

o— 4
9— 2
8— 6

ia
>

K
Ut

Et par endringer
Oslo (NTB): Norges Fotballfor

bund meddeler: Etter at Reidar 
Kvammen har meldt forfall til lands
kampen mot Danmark søndag er Odd 
Wang-Sørensen uttatt som ny indre 
venstre på landslaget. Som ny ytre 
høyre er uttatt Erling Grip, Kvikk, 
Trondheim. Han er debutant.

Som ny ytre høyre på B-landsla- 
get som skal spille i København, er 
uttatt Inge Paulsen, Viking, Stavan-j 
ger. |

Stillingen i 1.

heller
altså Ikke bare Brann
r--- -iTea A - ' 7t

T‘ i

A-landslaget mot Danmark på 
o -

Saklista denne gang omfatter 28 punkter, hvorav spørsmålet om kon
tingent ordningen vel er omfattet med størst inter esse.'Ellers {can vi konlc- 
Hg nevne at styret i sak nr. 22 — amatørregler — foreslår en tilføyelse 

- j om at det ytes inntil 20 kroner pr. dag i godtgjø-
_ ~ s ~ f •___  .1 _ V 4 » • • —

krever, mer enn tre dågers fra- 

7^ "7^ ?

Norges Idrettsforbund
holder i dag og i morgen sitt første ordinære ting (tinget i februar i fjor 
var konstituerende). Det er meningen al Ungperioden skal være tre år,

«Daffa» Nilsens uttakning var 
i høy grad overraskende. Han 
er jo langt fra i sin beste form 
for tiden.

At U. K. ikke har funnet plass 
til Karl Skifjeld blant reservene 
on gang var merkelig. Pors- 
spilleren er for tiden i sin aller 
beste form.

C/' A*W V • ' * -

Ullevål fk. søndag blir fra mål ogl tanter og flere overraskelser 
høyre: T. Torgersen, Viking, E. I sitt lag dennegang.
Holmberg, Fredrikstad, Øivind
Høibak, Miøndalen, Gunnar

. («Funkis»)

En skuffelse.
er det dog’ ganske sikkert for hele 
distriktet at ikke Pors’ ytre venstre, 
•Karl Skifjelds’ navn ikke var å finne 
blant de oppsatte og at ikke UK har 
funnet fram til ham denne gang til 
noen av lagene, er ikke så lett å 
forstå. Det har ojgang på gang vist 
seg at vi ikke har hatt noen desidert 
menn til y. v. plassen i det siste, og 
derfor var det all grunn til å tro | 
at han ville blitt provet denne gang 
på et av lagene, for mer desidert 
spiller er det lenge siden vi har sett 
på disse kanter. Det er å håpe at 
han får anledning til å vise sin form 
for rette vedkommende i nær frem
tid, for en .har simpelthen ikke råd 
til å la være å prove ham i større 
oppgaver enn på klubblaget.

/1 
7-r^f

Pors og l on nes, mm v..— f ad
skillige viktige seriekamper på Pr0* 
grammet i høst, skal i dag møtes til 
en privatkamp på Tollnes-graset. 
. Pors skal søndag ha . . 
mot Ørn, mens Tollnes drar til Bre
vik. .[ Det gjelder derfor å holde formen 
vedlike for klubbene. 1

. indeSig et lyspimkf!
Det er rart med det. En har ikke

1 sluttet å interessere seg for landslags- 
uttagning i Grenland enda! VI merket 
det ikke minst på telefonene i går

• kveld. De fleste spurte om det var 
sant....

Joda. Det VAR sant. Endelig hadde 
store UK kastet et blikk bort på det 
mørke fastland igjen — og det er 
lenge siden sist. Riktignok «bare» B- 
landslaget, men vi skal være evig glad 
for det. I første omgang.

Harald Andresen følte vl oss nokså
Bikker på etter hans mange gode, 
kamper i det siste, men helst skulde 
vi sett ham på Ullevål istedetfor 
Mjøndalens friske, men stive Høibak.

Landslagene mot 
Danmark.

idrettstinget. i L’ Norges Idretts f or-1 
{ting i Oslo. En reg-! 
150 delegerte fra 34 : 
23 særforbund. Tin-I 

. . „ i
imorgen. Formannen i 

Olaf Heiset og nestformannen Rolf 
Hofmo har frasagt seg gjenvalg.

Pors mot Tollnes 
i kveld.

Tollnes, som ennå har
V1 'bge seriekamper

Kvartfoalie med overraskelser
VI trodde favorittene i Norgesmesterskapets kvartfinale var nok

så klare, mens det atter skulle vise seg at man ikke skal ta noe for 
sikkert på forhånd. Rundens store overraskelse var at det seiersvante 
— (og sikre?) Fredrikstad måtte se seg slått ut med 1—0 for øyneno 
på sitt hjemmepublikum. Dermed har Skeid for alvor vist at de blir 
å regne med i sluttkampen om mesterskapet. — I det hele tatt var 
det en svart dag for Østfold, og fotball fylket kan være mer enn glad 
over å få et lag i semifinalen. Selbaks nederlag mot Mjøndalen var 
jo som ventet, man dertil var det på nære nippet — ja faktisk et slum-

- • • -

petreff — at Sarpsborg ikke røk 
virkelig vært morsomt og 
En vestlandsklubb var 
ikke ventet at det skulle blitt 
der borte som er av høyesteDaffa har vært mer opp og ned, men 

har vist godo c.f.-egenskaper. Også 
han KAN lykkes selv om debut-åste- 
det heter Idrætsparken.

En skuffelse — og forsåvidt bare 
en ny bekreftelse på at UK nok ikke 
er så a jour overalt som den burde 
være — syns vl det var at ikke Karl 
Skifjeld fikk en chanse. Gunnar Dah- 
len var nok ikke til å komme forbi 
etter Finnlands-kampen — men Ski
fjeld er utvilsomt i sin beste form 
akkurat nå og burde gått utenpå 
Mjøndalens Tangerud.

Men vi skal være glad for at vi lik
som er blitt litt med igjen. Det kom
mer dager etter disse også.

B-landslaget som skal spille i 
København samme dag ble: Olaf 
Førli, Larvik Turn, Karsten Jo
hansen, Viking, Harald Andre
sen, Odd, Riseth, Kvik, Trond
heim. Johan Saksvik, Ranheim, 
Moxnes, Freidig, Gripp, Kvik, 
Trondheim, Kjell Kristiansen, 
Asker, «Daffa» Nilsen, Odd, Jan 
Sørdahl, Freidig og Anders Tan
gerud, Mjøndalen.

Reserver: Arthur . Melby, 
Brann, Dag Henriksen, Eik, Od- 
var Hansen, Brann og Petter 
Hugsted, Kongsberg.

Det bemerkelsesverdige ved 
landslaget er at Fred- 
rikstad-spillerne Knut Brynhild- 
sen og Bjørn Spydevold er satt 

j ut. Spydevold har deltatt i alle 
landskamper siden krigen. Beg
ge to har imidlertid spilt ytterst 
svakt i høstkampene.

• • * • «9»^

«

divisjon

A-Puljen:
5 k. 9
5 k- 8 pts.
,r> L 8 pts.
5 k. 6
5 k. 3 pts.
® k- 1 Pt.
G k. 1 pt.

B-puljen: •
5 k. 7 pts.
4 k. 6 pts.

k. G pts.
5 pts. 12—10

4 k. 4 pts.
5 k. 3 pts.
6 k. 3 pts. 3—H

* — _
c nedenom for Kvikk. Og det skulle 

halt trønderlaget med blant de fire siste- 
man jo nødt til å få med, men det var 

Viking. Det cr 
Østlandsklasse.

’ r’ ( t 't »

A11

9-4 
n— o 
12— 7

G 
9-U 
2— 9 
2—12

i ■ ■ i

Fredrikstad, 
Mjøndalen,

Hansen, Sarpsborg, 
Th. Svendsen, Sandefjord, Boye 
Karlsen, Ørn, Odd Wang Søren
sen, Sparta, Gunnar Thoresen, 
Larvik Turn, Knut Osnes, Lyn, 
Reidar Kvammen, Viking, Gun
nar Dahlen, Freidig.

Reserver: Ramn Johnsen, 
Kvik, G. Rehn, Skeid, Kr. Ham
merstrøm, Lyn og Willy Andre
sen, Sarpsborg.

Det er en debutant, 
Høibak.

l
I

9-

Pors—Skiens Ballklubb 4—1.
i Kampen mellom ovennevnte på Odds
1 Stadion ble av middels kvalitet. Pors 
vant fortjent, de hadde et mer effek
tivt samspill enn sine motstandere og 
ballen gikk ofte ganske pent frk mann 
til mann. Pors tok ledelsen et stykke 
ut i 1. omgang ved y. h. Th. Svend
sen. Skiens Ballklubb utlignet en 
stund etter ved y. h. Johnsen, men 
Pors tok igjen ledelsen ved pent skrå- 
skudd av c. f. Thor Berntsen. Før 
omgangen sluttet ble ledelsen øket til 
3—1 ved nydelig langskudd av Leif 
Lindstad. 2. omgangs eneste scoring 
sørget Pors’ c. f. Berntsen for.

Pors’ og banens overlegent beste 
spiller var y. v. Karl Skifjeld, han er 
i praktslag ior tiden og moden for. 
større oppgaver. Av de øvrige på 
laget som kom penest fra det, var 
v. b. O. Skilbred, c. b. Kaas Andre
sen samt indreløperne Erl. Olsen og 
L. Lindstad.



/

seier
t

min. og 2 I
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det I

Jan 
det

Ørns juniorlag 
3—0 ved en : 
den.

slo igår Pors jr. 
fotballkamp på Vestsi-

var
iriens
helt

hurtigere spill. De
Imidlertid var det i løperrekken I

I

i
i

men
W.

Åge

t'a
B-landslagets
fotballdrakter

som Torgersen i | 
Etter

avgjort best, og laget vant

nordmenne-1 Dahlen ble 
alt for lite i

-J og _____
Gripp imponerte ikke 
vel sannsynlig at begge blir byt- 
4.^4. .-J ’

ber. Osne.
En kan trygt

11

bedre |; tvil moden for landslaget. Backe- 
; ne Karsten Johannessen og Ha

rald Andresen var gode. De spil
te med humør og lyktes godt, ebber kampen ut. 
særlig Karsten Johannessen. Det ; 
indre forsvar var lyspunktet på 
Norges lag. Halfene var variable.

seir ved en scoring 12 min. 
slutt. Daffa Nilsen hadde 
kjempesjangse like før på 
turball, men han klarte ikke 
score.

På det norske lag leverte kee 
peren Olaf Førli en meget god 
kamp og han er allerede nå uten

Fortjent dans
i A-Iandskampen mot Nor«e

ikke og etter danskenes 3 lett
kjøpte mål i kampens første 12 
min. begynte en virkelig å fryk- 

En ble jo snart 
det rådet

te det verste, 
klar over at 
nervøsitet og usikkerhet i 
norske lag.

Men at Norges lag allikevel 
kunne vende kampen ved å ut
ligne til 3—3 og så holde stil
lingen til det var G minutter , 
igjen, må en si var godt levert.

Takket være den heldige åp
ningen av kampen med den soli
de ledelse følte danskene seg 
langt tryggere. En konstaterte 
snart at danskene også beher
sket Ullevåls usedvanlige sleipe 
og tunge gressmatte bedre enn 
nordmennene. Ballkontrollen hos 
spillerne lot til å være god og 
kontakten mellom de forskjelli
ge rekkene i laget så ut til å 
være i orden. De var også langt 
raskere i starten på ballen og de

stjålet.
(NTB) — Draktene til det 

norske B-landslaget i fotball 
ble stjålet i formiddag. De 
skulle bringes til et vaskeri i 
Jens Bjelkes gate, og mens 
budet satte fra seg pakken i 
porten så en mann sitt snitt 
til å stjele den. Den inneholdt 
i alt 14 fotballdrakter, hvite 
bukser og blå troyer, med 
norsk flagg på venstre side av 
brystet.

I

Pors—Tollnes 4-2.
Treningskampen mellom Pors og 

Tollnes på Tollnes’» bane tirsdag had
de ikke samlet mange tilskuere. Det 
ble til sine tider en ganske interessant 
kamp, hvor en fikk se fikse detaljer. 
En ting som var meget i oynefallende 
var hvor meget sterkere Tollnesfor-I 
svaret ble når Ingolf Bråthen overtok 1 
sentcrhalfplassen. Det ble da ytt full
verdig motstand og Pors dominerende 
stilling fra første omgang ble sterkt' 
redusert. Tollnes gjor sikkert klokt i 
å beholde Bråthen på denne plassen.

Tollneslaget hadde sine beste perio
der i annen omgang. Forsvaret var 
som sagt atskillig bedre og dette gjor- • 
de sitt til at også loperrekken fikk mer! 
ro over sitt spill. Det ble da også et 
par scoringer i denne omgang.

Vi vil ikke gå i detaljer om spiller
ne, men kan ikke unngå å nevne Karl 
Skifjeld enda en gang. Han er fort
satt suvpren, med fikse saker og ting. 
Jernviljen til å gjennomføre det han 
har foresatt seg svikter aldri, og så 
tenker han —

Pors fikk tre mål i første 
ved Karl Skifjeld, Berntsen og Erling 
Olsen.

Anker Bråthen utlikner for det 
ut i annen omgang. Brynhildsen øker 
for Pors til 4 etter delikat overlegg' 
fra Skifjeld og Birger Jansen avslut-1 
ter for Tollnes.

Olaf Kristoffersen dømte.
VA A <

Det var halfen Gunnar Han-pkuddet. 
sens litt for harde tilbakespill 
og en helt gal situasjonsoppfat- 
telse som brakte danskene ’ . 
ledelse i kampens første minutt. |.lanskene 
Etter at Odd Wang Sør*  

. de servert et kanonskudd 
| den clansKc iiiainiiuiii i 
den største møye klarte .* 
ge, fikk danskene et nytt 
kjøpt mål ved Jørgen W. 
sen i det 10. minutt. Carl Aage 
Præst noterte seg så for mål nr. 
3 i det 12. min. etter ytterst 

j svakt forsvarsspill fra Norges 
side.

Gunnar Thoresen hadde en 
kjempesjangse i det 27. min. 
etter at Odd Wang Sørensen

Karl Skifjeld 
har i denne sesongen spilt en rekke 
prima kamper. Ofte er de hoye herrer 
1 U. K. gjort merksam på at Grenland 
har en ytre venstre av dimensjoner in
nen sin midte.

Men likevel er Karl Skifjeld ikke 
levnet en eneste sjanse — ikke på E- 
landslaget en gang. To av Odds spil
lere fikk representere Grenland i siste 
B-landskamp og det tyder på at en 
nå har kastet sitt søkelys rnot Gren
land påny. Vi får håpe at Karl Ski
fjeld også får den plass han har kva
lifisert seg for. .
? ' 'Å- Jvrtø tribunesliter.

skudd (offside?). Nr. 3 kommer i det I 
34. min. idet E. Olsen utnytter en' 
misforståelse mellom Tollnes spillere.

2. omgang blir mye jevnere enn før
ste og begge lag har sine scorings-i 
sjangser. Det blir Tolnes som først 
reduserer til 3—1 ved et pent skudd 
av A. Bråthen. Minuttet etter øker 
Pors til 4—1 ved et skudd via en Toll- 
nesspiller og i nettet. Tolnes går rett 
opp fra avspark og B. Jansen redu-

I serer til 4—2 og med dette resultat |

fant lett fram til sine medspil-li 
lere med sine pasninger. — 
Særlig imponerte balljongløren 
og «fotballprofessoren» Lund- 
berg på indre venstre. Han var 
arbeidsom og hadde dertil gode 
avleveringer. Den lille, 
smarte indre høyre Jørgen 
Hansen og senteren Carl —o- 
Præst ga ham ikke stort etter. 
Halfrekken og backparet 
sterke og energiske folk, 
målmannen ikke virket 
overbevisende.

Den norske insats var både— 
og.... Nå er det avgjort at 
danskenes overraskende 3—0-le- 
delse virket deprimerende og til-, 
dels drepende på spillegløden. 
Ikke minst var dette tilfelle da 
danskene fikk 1—O-ledelse alle
rede i kampens første minutt på 
et tilbakespill r—- 
buret totalt feilregnet. 
hvert kom nordmennene  
i gang. En kommer dog ikke fra I 
at det var atskillige svake punk-1 
ter på Norges lag. Forsvarsspil- r 
let virket helt hodeløst i begyn-1 
nelsen av kampen, men da den I. 
??r8^e medgangen meldte seg, I 
ble det ydet langt bedre innsats, 

oigersen må ha hovedskylden! 
«r begge de to første danske

™en senere fikk en se fle- 
htno •_1ut™erkede redninger fra

°gså bra opp 
vansker med

I “to" 'r •"> • 
re etter hevdet seg bed- ettei at Norge hadde redu-

pausen hevdet nordmen- 
■ og omsider lyktes 
_j å utligne med 

an hø5r ball ut fra siden. Den 
' ' målmannen feilregnet

Nå ble det virkelig 
<jempet hardt om seiren. Om
fangens 39. min. ble dessverre 

teise som oraKte danskene 1-0- Iramatisk for nordmennene, idet 
ledelse i kampens første minutt, lanskene scoret 2 kontante mål 
Etter at Odd Wang Sørensen had- /ed Jørgen W. Hansen og Carl 

som Age Præst.
den danske målmann bare med - -

å avver-1»
lett- æt noe pirkete. 

Han-

det klikket og bortsett fra 
Sørdals første omgang var 
tynt det som ble prestert.

Danskene hadde sine bestej 
folk i vinghalfene.

W—Mnes
Privatkampen igår mellom 

og Tollnes ble en kvikk forestiling. 
Tempoet var stort og det ble en me- 

■ get god trening for laga foran søn- 
■ ’ 1 dagens oppgjør. Pors saknet Lindstad

! og Tollnes hadde reserver for I. 
Bråthen og 0. Engebrethsen.

Kampen er ikke mere enn 1 min.
• gammel da Pors tar ledelsen ved Karl 
j; Skifjeld. W.eholt ble helt blendet av 

solen og må la skuddet passere. Spil- 
Begge lags | let skifter att og fram, men Pors har 

mere brodd i angrepene. I det 20. min.

Danskene scoret 3 mål i 
mål i 2.<

Fotballandskampen på Ullevål 
igår mellom Danmark og Norge 
hadde samlet 34,500 tilskuere.

Danskene som dennegang eks
perimenterte med flere nye folk, 
var avgjort best, og laget vant 
helt fortjent. De hadde langt 
flere sjangser enn 
ne.

min.
hadde driblet av en rekke dan
ske spillere, men dessverre — 
skuddet føyk over. Litt senere 
fikk Gunnar Thoresen et nytt 
•overlegg fra venstresiden og nå 
fant han retningen og ballen sus
te inn i danskeburet. Etter at 
T - 11 var blitt stoppet tem- 

i det norske straf- 
at dommerne så det, 

samme seg litt se
inere i det danske straffefelt. 
Knut Osnes satte selv straffe-, 
sparket sikkert og kontant i net-“ 
l'-i - redusert ti 3

2—3. /
Etter --------  1

nene seg bedre
på ytrejdet Knut Osnes

redninger fra 
_:sen var 

øibak spilte seg 
Halfene hadde 

'plasseringen og

Danskene vant også 
B-landskampen. /

Det ble ingen god 
kamp mellom Danmark og Norge 
i København i går. 
spill var uten humør og fantasi. 
Kampen var jevnspilt, men ' øker Berntsen til 2—0 med et pent 
danskene sikret seg en fortjent 

før . 
en i 

en re- 
c a

Pors vant først og fremst på sitt 
var kjappere i 

starten enn Tollnes-spillerne og le
verte ballen hurtigere fra seg. Rein- 
liolt 'var god i mål og Sverre Halvor
sen best av backs. Alf Mikkelsen var 
vel sitt lags bestemann og Brynjulf 
sen spilte bra i rekken.

j / På Tollnes’ lag spilte Weholt bra, 
Åaltvedt greide seg meget godt mot 
Karl Skifjeld og H. Skilbred var best 
av halfs. I løperrekken var A. Brå-1 

, then klart den beste.
0. Kristoffersen, Pors, dømte.

■ ' Walfred.

Håkon Vold
var det som spilte senterhalf på 

Tollnes’ lag mot Pors. Ikke Ingolf 
, Bråthen, som det ved en feil kom til 
i å stå i vårt referat fra kampen.

Pors I
I

I

Ogs 
Tho- 
ved 

avleveringer.
ucnybiei ILundberg v; 

e i siste omgang. Knut melig hardt 
r debutanten Erling fefelt uten : ’----- 1 " ’ j og det er gjentok det

tet ut til svenskekampen 5. okto
ber. Osnes er altfor stillestående.

En kan trygt si at 
gårsdagens forhold ville en mann 
som Reidar Kvammen gjort god 
fyldest for seg. Samtidig ville en 
da fått Wang Sørensen "° 
høyre-plassen.

kampens første 12 
omgangs 39. 

sert til 3—1. Av løperne var 
den lille, men energiske Odd 
Wang Sørensen bestemann 
med Gunnar Thoresen 
Gunnar Dahlen nærmest, 
resen skjemmet sitt spill 
en del ’ dårlige i

• dessverre benyttet

o

Svensken Jon 0. Nilsson' 
^kjøttet dommervervet. Han vir-



IPauseresultat

Pors gode

v. back •

vai

før

I

til

Etter 14 dagers opphold i førstedivisjon

Odd og Larvik Turn spiller i Ski-!i

I

L

æ

i

Pois-
påpasselig

ner 
Drammens Tidende.

far 
minutter,

<

o pa
en

Spennende 
kamp, men 

mådig spill.

f .T ' r ■ X 
*v • k

Pors

Best på laget denne gang 
Paulsen, Kjell 
Sperre Larsen i

t 

pors 4-2.

en solid
• —- —

og fortjent seir over Ørn på Vest- 
— - « «

Larvik Turn, mens 
overraskende måtte av- 

hjemmebane
> Corner.

fra meget vanskelig ' 
gjort.

gang som er

I B-puljen får Pors besøk av Ørn, 
Horten, som kommer med sitt aller 
sterkeste lag med landslagskapteinen 
Boye Karlse$i i spissen. Lagene har 
jo spilt uavgjort i Horten tidligere 1 
år. Mon ikke Pors kniper ett. eller al
ler helst begge poeng dennegang. Spil
les det like energisk som mot Larvik 
Turn er sjangsen der.

1

var Førli med j 
redninger. Danielsen

ever- 
særlig i 1.

i første rekke 
som klikket i denne

son vet

r ,

Borg
Det 

rf 
O 

da Urædd har 
vansker med lagsoppstillingen denne
gang

Borg møter med sin sterkeste lags- 
oppstilling, d. v. s. laget som slo 
Drammens Ballklubb med Håkon 
Johnsen og Thorvald Olsen som ving- 
halfer, mens Helge Kittilsen og Tho- 
ralf Johansen er ytreløpere.

Grane får besøk av Sandefjord, 
mens serielederen Storm skal til Not
odden for å møte Snøgg. Det spørs 
om det ikke blir nederlag for begge 
Skiens-laga dennegang, men hygge
lig skulle det være med nye Gren- 
landstriumfcr.

siden etter god innsats. Spiller 
Pors like energisk og effektivt i 
annen halvdel av serien vil laget 
få atskillige poeng. Klubben ryk
ket i går opp på annenplassen og 
er fremdeles et poeng etter lede
ren Odd.

Odd slo
Ulefoss 
gi et poeng på 
Tønsberg Turn.

0til Telemark i morgen.
/ • ■'

Avgjørende kamper i 1. divisjon.

Løperekken følger 
med f -angrepene. Kåre 

første om- 
Gunnar Andresen, Egil Holt

en og Ulefoss og Tønsberg Turn 
Ulefoss. Larviks-laget har hatt 
sterkt sesong i år med bare 3 neder
lag. Klubben er irpidlertid i en bølge
dal i øyeblikket så Odd har sjangser 
til å beholde lederplassen. Ulefoss bør 
ta begge poeng. Skicns B. K. og Fram 
har ingen seriekamper i helgen.

og hård 
middel-

hadde således 
som

Olsen burde , “ 
dc gode tilbuden 
målet kom etter 
len gikk fler 
loran Turns 
ball ble det 
Turn hadde 
Lærum 
skudd 
reddet.

Best hos Turn 
mange fine

en god kamp. Lærum 1 
innsats, 
var

grunni 
urn fikk lite til.l 

således ha scoret på I 
_e de hadde. Seiers-1

25 min. spill. Bal-I 
ganger faretruende I 

mål og på en retur-1 
scoret fra klyngespill. | 
et par gode sjanser. I 

et prakt-1 
målmann I

1

Mjøndalen er likeledes knepen fa
voritt mot Reidar Kvammcns lag — I
Viking — i Drammen.

Seriekampene fortsetter med full 
runde i helgen.

I 1. divisjons A-pulje skal 
og Urædd møtes på Borgestad. 
blir sikkert en hard kamp med Bor 
som knapp favoritt

t-l

leverte 
te en jevn bra i 
omgang. Det 
angrepsspillet 
kamp.

Tønsbergs Turn spilte sin 3. kamp i
* •

iden nye serien lørdag, og motstanderen 
var Pors, Porsgrunn. Det er lenge si
den Pors sist gjestet Tønsberg, og der
for hadde vi ventet storinnrykk pa 
gressbanen, men man far vel fremde
les skylde på varmen og at hverdags
kamper ikke lenger kan samle så man
ge tilskuere som tidligere på grunn av 
at kampene må legges umiddelbart et
ter forretningstidens slutt. Heretter blir 
det Jo også bare søndagskamper i se
ilen.

Tønsbergs Turn vant kamp m 4—2 og 
sikret sig derved 2 poinls. Pors tok le
delsen i .første omgang efter corner fra 
venstresiden, og 1----
•ballen i mål kontant som det skal væ
re. Bredesen var i denne situasjon ty
delig dekket både av «folk» og av sol. 
Pors viste sig snart å være < 
velspillende lag med fremdrift, og hvert 
eneste oplop var av farligste karakter. 
Imidlertid or ikke Turns løpere borte 
de heller. Kåre Wigdahl har flere 

• praktoverlegg fra vingen, men de blev 
dårlig utnyttet. Så endelig kom utlig
ningen — forøvrig dagens vakreste 
mål. Det var Gunnar Andresen som fra 
iangt hold sendte ballen så kloss op
punder vinkelhjørnet den kun.de kom
me. Ikke mange minuttene efter header 
Knut Eeg Nielsen ballen over 
forsvaret, og Egil Holt er . *

v.

får vi i morgen atter en 
serie kamper, og på forhånd ser det ut til å bli den mest spennende om- 

spilt fra serien begynte. De fire sterkeste lag i Vestfold 
kommer til Telemark for å hente poeng, og det blir interessant å se hvor 
mange de trekker avsted med. I Skien blir det to kamper, Odd mot Lar
vik Turn og Grane mot Sandefjord. Tidspunktene for kampene er slik 
at man så vidt rekker å gå fra Odds stadion til Granes, men Odds kamp 
kunne ikke legges tidligere på grunn av togforbindelsen, og Granes kunne 
neppe legges senere. Vi må nesten være fornøyd om to av de fire poen
gene det kjemper om 1 disse kamper forblir her.
. /f" f4r aV Ør“’ Og her mOner vI’ ctter det siste vI si av

J °r Grenlan,]s selr- Det fJorde Vestf oldbesok i Tele- 
7 B3eSter T°nsbCrg Tnm’ °S hjemmelaget bor ha
sjaaser tU & knipe poeng. Videre mB tes Borg og Urædd på Borgestad, 
hvor vi tipper knepen hjemmeselr «Uer uavgjort, og Storm skai Hl No -

/ *
I

Pors brøti Turns seiersrekkej 
1—0 tap for Turn i Porsgrunn.' j 

Turn fikk i går sitt første tap etter i
16 seire på rad. Pors som gikk inn 
for denne kampen med "all sin energi, 
scoret sitt mål i slutten av første om
gang, etter møljespill, hvor ballen til • 
slutt kom den nødvendige halvmeteren 
på innsiden før Førli fikk tak i den. 
Turn hadde flere sjanser til utligning,

Pors hadde absolutt de største•_ ’ •
Det

å

BELL

Pors c.—Urædd c.
1—1. T ’ •'

2. reservelagskampen mellom 
og Urædd på Vestsiden lørdag sluttec 
uavgjort 1—1 etter ;

Turn slraffe- 
og Paul Paul- t

—1 j

Livlig fetMIfe
Norgesmesterskapet i fotball fort

setter i morgen med semifinalene. 
Østfolds siste representant Sarpsborg 
er knepen favoritt mot Skeid på Ul-, 
levål. OsTo-lagct slo imidlertid ut 
Fredrikslafl på hjemmebane i kvarT- 
finalen, så -sarpingene må nok slite 
for seiren.I>

I

Turn tapte 8- Oi Pors
God kamp av Pors, mens T

Det ble nederlag for Turn mot 
Pors i går i Porsgrunn og tap av 2 
verdifulle poeng.

Turn stilte uten Lysebo, Ljostveit 
og Håkestad. Istedet spilte Svein 
Døvle, Tormod Flesje og Tor Ja
cobsen. Det ble dermed ikke det 
vingspillet som en er vant til og 
laget var også i det hele noe hu- 
mørløst og fikk i grunnen lite til. 
Forhåpentlig er gnisten kommet 
tilbake til kampen mot Jerv søn
dag.

Det ble likevel en underholdende 
og til dels spennende kamp og Pors- 
seiren var fortjent. Laget spilte 
energisk og bra og hadde mange 
gode sjanser. Lindstad og Erling

men 
sjansene og fortjente seiren. — 
var alle Turnspillerne de første til 
innrømme. Når unntas Førli som had
de noen flotte redninger og hvis 
keeperspill var av høy klasse spilte 
samtlige under pari. Dessverre måtte 
Turn stille uten Josef Håkestad, Joh. 
Lysebo og Per Ljostveit. Svein Døvle 
spilte baeø og T. Flesche y. h.

FIRE VESTFOLD-LAG

uavgjort 1—1 etter at Pors hadde 
ledet 1—0 ved pausen. Det var Frank 
Olsen som scoret, mens Kjell Rom- 
nes utlignet for Urædd 4 min. 
slutt.

Borg, Pors og Urædd har alle 5 
pts. etter 3 kamper. Borg leder på 
målaverasjen 13—6, Pors har 8—2 og 
Urædd 3—2. . ___

Tretten timer i kø for 
fotbalibilletter.

Ved forhåndssalget av billetter til 
semifinalen mellom Mjøndalen og Vi
king i Drammen stod folk i kø opp
til 13 timer (fra kl. 22 om kvelden til 
neste formiddag) for å sikre seg 2 dy
rebare billetter.

Det ble i går budt opp til 100 kro- 
for en billett til kampen, melder

•- • X - A

ubatt tis 12. oktober.
Viking og Mjøndalens omkamp 

i fotbalimesterskauets semifina-
▲

lo er på grunn av svenskelandsJ 
kampen utsatt til 12. oktober.' 
Kampen holdes i Stavanger med; 

, Nils Gundersen, Fram, Larvik 
som dommer. Finalen holdes som 
kjent i Bergen 19. oktober.

A

Tønsbergs TiwH'-
f.-emme og netter 
posisjon. Fikst 
2-1 for T. T.

I annen omgang 
spark efter 2 
son vel hvordan det skal lages. 3 
for Turn. Pors taper ikke motet. Spillet, 
gar penere og i flere trekk her enn; 
hos Turn, og snart er stillingen 3—2 ef- ' 
ter en flott heading fra Pors' center-! 
forward. Turns siste mal sørget Ro’v 
A. Raaen for. Først traff ballen slan- % 

gen. men Raaen er hurtig fremme og 
besørger returen hardt i nettmaskene.

Kampen var delvis hard, men ikke 
god. Den? kan forsavidt sammenlignes 
med Larvik Turn—Ørn kampen fredag, 
hvor det blev spill temmelig hard'., 
mens selve spillet blev sterkt negli
sjert. j

Turn gikk nu foran Ørn pa tabellen 
og i neste kamp mot Skicns Ballkluob 
pa gressbanen søndag 7. september bo; 
guttene sette alt inn på a kapre 2 nyo- 

j Leif Lindstadi headet points.
i mål kontant som det t'kal væ- Best på laget denne gang var Paul 

Bredesen var i denne situasjon ly- Paulsen, Kjell Haraldsen og Arne 
\ Sperre Larsen i forsvaret, og nevnes 

et ganske skal også Finn Bredesen for flere yp
perlige redninger. ’ 
ikke samlet 
Wigdahl leverte en flott 

gang, og '___
og Raaen skal ha ros for vakre scorin
ger.

Pors var et sympatisk lag og et godt 
og lovende lag. Best her var ■ 
Skildbred, h.back Sverre Halvorsen og 
y.v. Ski fjel d.

Knut Hogsnes, Slokke Idrettslag 
dommer.

Flere overraskelser 
i lisaserien.

Helgens seriekamper ga' ikke 
mindre enn 3 uavgjorte resulta
ter på 6 kamper i 1. divisjon.

Påny hevdet Grenlandslaga 
seg godt over Vestfold-konkur- 
rentene idet de siste bare opp- 

1 nådde 1 pts. på 3 kamper.
I A-puljen sikret Borg seg 2 

ytterst verdifulle points ved å 
slå Urædd 1—0 i en svak kamp 
på Borgestad.

Grane ledet 1—0 mot Sande
fjord til det gjenstod 5 min. av 
kampen. Også kampen på Not
odden sluttet uavgjort og dermed 
beholdt Storm sin lederstilling i 
denne pulje.

I B-puljen vant Pors

kun.de


av ors slo Ørn 5—som
Livlig

siden i

I

PULJE B:

• <1 Danski
o

ovenpå.

Brutus.

junior 3—0.

*

/ V-

3—11

*- —

1

r

I
■l
i

|

10
9
9
7
3
3 •
1

6
6
5
5
6
6
6

10—7
13— 3 
12—G 
10—10
14— 15 
10—15 
3—11

Odd
Pors
Larvik Turn
Ulefoss
Ørn
Tønsberg Turn
Sidens Ballklubb

9—12 
3— 9 
2—12

val

!• 

I

; Z * 

en

målsjangser.
Pors, som møtte med 

Steen som burvokter og

• Storm
Sandefjord
Grane
Snøgg

• Urædd
Borg
Fram

»•
<

Odd
Pors
Larvik Turn
Ulefoss
Ørn
Tønsberg Turn
Skiens B.K.

12—6
12—1 

18—8 
10—9
9—12

3—9 
2—12

8 i kamper 
Vestfolds fire topplag.

i begge avdelinger

*

I en forkamp slo Øm junior Pors

9
8
6
5
5
4
3

7
9 pts. 12— 4
9 pts. 13— 8
7 pts. 10— 9
3 pts.
3 pts.
1 pt.

 °apmng av rors
Vant fortjent 5—2 over Ørn.

Etter å. ha lig- 
- tid laget en 

som reduser- 
scorlnger. Shanta _ r»..

li j

^emarkslageÆ
-ij • r 

liga-

Paul 
Thor

bjørn Svendsen på ytre høyre, 
åpnet kampen best. Laget hadde 
et par gode målsjangser, hvor
av Thorbjørn Svendsen ødela den 
ene ved å sette ballen utenom 

■for klart mål. Like etter fikk 
i Pors corner fra venstre, Karl 
iSkifjelds skrubal] overrasketØrn- 
|| forsvaret og Thorbjørn Svendsen 
nikket ballen i Ørn-buret. Noen 

''minutter senere lå ballen for 2. 
gang i Ørns mål. Lindstads har
de markstryker halvklarte mål
mannen, hvoretter Karl Skifjeld 
scoret på returballen. Ørns sen- 
terløper Dørum reduserte til 
2—1 med en fiks scoring. Erling 
Olsen øket så til 3—1 i det 13. 
min. Etter denne gode Pors-opp- 
takten jevnet kampen seg ut og 
i slutten.av omgangen var Ørn 
ovenpå. Høyre-backen Sverre 
Halvorsen hadde et landskudd i 
Ørns tverrligger og ved en 
nen leilighet ble 
spillet gjennom 
men _  .. -

vi best ‘ 
Jarlsen. seg likevel 

— unge indr* 
Shanta er men

n 1 
■■ — 

at han ikke 
_.ib annen scoring.i feå som vanlig stø • y i anstøtssten for

f

Ny st°r
tok 6 poeng

Øm likte '- - -*. og Boye K 
viste r , 
"... Den •e også bra. 

iribler godt, 
knle.
Paul Stee 

tor kamp, 
ende 
ed Øm

□r halvspilt
serieomgang i 

mellom do fire beste Vestfold-
Grenland—0. Telemark, og for det andre var flere 

for stillingen 1 toppen av sørletabcllene etter 
suksess for Telemarkslagene kontra 
ble spilt om i disse kampene var det 

ingen Vestfolding kunne dra hjem med

på Pors stadion _____
og Hortensklubben | ballen hardt

Stillingen i 1. divisjon er nå:
A-puljen:

G k. 10 pts. 12—
G k.
G k.
G k.
6 k.
6 k.
6 k.

B-puljen:
6 k. 9 pts. 10— 7
G k. 8 pts. 13— 8
5 k. 6 pts. 12— 6
5 k. 5 pts. 10—10
6 k. 5 pts. 14—15
6 k. 4 pts. 10—15 
G k. 3 pts.

mot
Grenland på toppen 
effer halvspilt sene.

1 første divisjon var don mest interessante hit- 
omfattet dagen opp gjor 

Klubber fra 
. disse kamper avgjørende 
' serie. Dagen blo en ny stor 

% Av de otte poeng som 
dkk til Vestfold, og 
° - i den ikke alt for store selvtilliten i Grenland.

nå snakke om en toppgruppe på fire lag og en bunn- 
- • med et klart skille på 4 poeng. I toppen holdt Storm 
med det ene poeng de knep i Snogg-kampen. Heldig for 

Granes og Sandefjords draw. De to ligger altså ennå et poeng 
deretter følger Snøgg. I B-puljen klatret Odd og Pors vi- 

Larvik Turn og Ørn. Sistnevnte ble også passert av 
meget jevn, og det kan ennå skje store for- 

_ serien er ferdigspilt.
Tabellene ser slik ut pr. i dag:

PULJE A: 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6

i an- 
E viing Olsen 
Ørn-fors varet, 

han bommet dessverre bal
len i skuddøyeblikket foran klart 
mål. Paul Steen hadde en ele
gant redning av Boye Karisens 
harde skudd.

Etter pausen hadde Ørn over
taket de første 25 min. Shanta 
Kristoffersen hadde klart mål, 
men Paul Steen halvklarte alli
kevel skuddet. Returballen red
det Ivar Waage på målstreken. 
Senere fikk Ørn straffespark,

Blir det en eliteserie
fotball med 20 lag?

Fotballpresidenten fore
trekker serie framfop cup.

; «Morgenposten» har hatt en sam
tale med fotballpresidenten Reidar
Dahl ,hvor han framholder at det et
ter hans mening nesten er absurditet
at en skal kunne bli norsk mester I De 2 dårligste i hver avdeling rykker | 
ved å vinne en utslagsturnering. Slik *

| er det ingen andre steder. Alle ste- 1
i ved-

mesterskap i fot- i 
komplimenterende r
■ seierherren får1 ;

l

(fagfor Te

en del
Ski-

1

og sjungserik serikamp på Vest-

men eksekutøren Dørum satte 
L utenom.

Pors’erne tok seg så c: 
opp. Et overlegg fra Karl

Berntsen * 
Ørns tverligger. Så fulgte flere 
gode Lindstad-skudd, men uten 
resultat. Thor Berntsen var 
mester for Pors 4. mål, idet han 
nikket inn returballen etter at 
målmannen tødde halvklart 
skuddet hans. Karl Skifjeld sat
te punktum for Pors-scoringene 
med nr. 5 like etter. Shanta 
Kristoffersen reduserte Pors’ 
forsprang til 5—2. Like etter! 
hadde Boye Karlsen fritt mål,' 
men skuddet ble satt over.

Storm 
Sandefjord ’ 
Grane

I i Snøgg 
Urædd 
Borg

,7 Fram ’

Pors spilte meget energisk 
igår og løperne forstod i fullt 
mon å dra fordel av Ørns usik
re forsvarsspill. Paul Steen var 
en god og sikker burvokter, mens 
Kås Andresen og Olav Skilbred. 
■slapp best fra det av backs. Alf 
Mikkelsen var atter én av lagets 
beste folk. Ivar Wåge var som 
vanlig ytterst energisk og på
gående. Karl Skifjeld var lagets 
bestemann. Han er moden for 
større oppgaver nå. Lindstad var 
en god 2’er i rekken, men de 
øvrige 3 har ydet bedre spill 
før.

Ørn-laget skuffet atskillig 
dennegang, særlig var skytefer- 
digheten skral. Forsvaret spilte 
dertil nervøst og altfor åpent. 
Målmannen hadde flere gode red-. 
mnger. Halfen Thor Hansen og! 
ytre venstre Shanta Kristoffer-’ 
sen, var lagets beste. Junioren 
Bredesen og senterløperen Dørum ' 
viste en del gode tilløp. Lands-■ 
lagshalfen Boye Karlsen, som: 
spilte indre venstre igår, hadde I 
en ventet seg betydelig mer av. 
Særlig skuddsterk lot han heller 
ikke til å være. Laget hadde re
serve for ytre høyre.

P. Aas Gundersrud, Brevik, 
skjøttet dommervervet godt.

Det var 1100 tilskuere.
Corner.

I Seriekampen 
mellom Pors < 
Ørn sluttet med en velfortjent 
og klar 5—2-seier for Pors.

. — — -----”~G> O •Det ble en livlig og interes-1 fjeld nikket Thor 
sant kamp hvor stillingen allere
de etter 13 min.s spill var 3—1. 
Resutlatet var så uforandret til 
det gjenstod 17 min. av kampen, 
men så fikk en ytterligere 3 sco
ringer.

I tillegg til disse 7 scoringer 
hadde begge lag atskillige gode

der gjelder serien eller ligaen 
kommende lands 
ball. Cupen er en 
pokalturnering, hvor 
titelen cupvinner. Det er derfor ikke f 
urimelig at en lignende ordning bur- [ 
de kunne etableres hos oss.

Søndagens 
tU. For det første 
klubber og 
av - 
halvspilt 
Vestfoldlagene 
bare to som l 
seler. Slikt støer godt opp

I pulje A kan en 
gruppe på tre lag i_.. 
iederstilllngen — 
Storm var 
etter Storm, og 
dere med seirene over 
Ulefoss i tabellen. Puljen er 

. nndringer innen

Pors sikret seg 2 kjærkomne po
eng ved 5—2 seier over Øm på 
Vestsida om søndag. Porseme la
get en sterk åpningsspurt som nær 
sagt tok pusten fra Øm-spillerne 
og kampen var ikke mer enn 13 
min. gammel da Hortensmålmannen 
måtte hente ball nr. 3 fra eget bur. 
Før Pors' tredje mål sang i nett- 

...askene hadde Ørns Dørum redusert 
til 2—1 ved et praktskudd. Etter 
hvert som Hortensguttene sp 
varme utjamnet spillet seg og Øm 
behersket banespillet omgangens siste 
15 min., men måla uteble.

I 2. omgang 
spilte Porslaget klokt. L 

en 20 min.
rush mot Ørns mål 
ytterligere 2 ; L.e 

'—2 for Ørn.
Pors’ seier

'ar etter målsjansene i sin fulle or- 
og resultatet burde ha vært stør- 

’ lert rx uiålsjanser ble spo-
Ørns angrepsrekke maktet ikke 

lvkfA.8er\motpartens forsvar, og lite 
ItePt ‘..Jaxnvel et straffespark som

Centerback o^r vl J?est høyrc back- 
nevnte vist/ Boy» Karlsen. men sist-

I Btøe Ukevel ikke fra «in 
| k e høyre spU-

- hurtig pg 
avleveringene var 

Pors-måiet spilte en 
oet eneste er å inn- 
J skulle ha rykket ut

• Olav Skil- 
og sikker, og en 

motspillerne. Sver-

re Halvorsen holdt Shanta til mot 
slutten av første omgang, men da 
måtte han mekle pass for resten av 
kampen. Kås-Andresen slapp bra fra 
oppgaven som Dørums oppasser og 
Alf Mikkelsen nøytraliserte Boye 
Karlsen slik at Vestsidepublikumet 
formelig kroet seg på tribunene. Hans 
avleveringer var også bra. Våge sleit- 
iherdig, men her skorter det på pas
ningene. Prisen i rekka gir vi denne 
gang til Lindstad. Tor Berntsen var 
også en positiv overraskelse, Karl 

e spilte sea I Skifjeld fikk for lite baller å arbeide b 1 med og fikk også skadet beinet sitt 
slik at han ikke fikk vise det han er 
god for. Erling Olsen spilte bra 1 
første omgang, men langt under pari 
1 annen. Th. Svendsen på ytre høyre 
fikk lite til å klaffe.

Aas-Gundersen dømte. 
Nærmere 1000 tilskuere.

■

„ Forbundet arbeidet også med pla
nen om en eliteserie.

Det kan muligens bli tale om en se
rie som omfatter 20 lag i 2 avdelin
ger, slik at avdelingsvinnerne spiller 
en ute- og hjemmekamp om mester
skapet. Denne mesterskapsklassen på 
20 lag vil da kunne tilgodese alle lan
dets distrikter til og med Trøndelag.

automatisk ned hvert år ,sier Dahl. ‘
♦
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Fredrikstad,
Fredrikstad,

lar den gå til Europahjclpen. 
burde ha råd til det.

*7
Grenland-triumfen

i
I

I

I
I

forhånd klar over at be- 
dette spørsmål ville ta 

r store motsetnin-

og 
statsbidra- 

atskillig de-

II
I

kanskje 
innsats.

ut
en meget 

J ville

Regnskapet ble vedtatt enstemmig 
etter en del bemerkninger.

Idrettsstyrets budsjettforslag 
herunder spørsmålet om 
gets fordeling vakte 
batt. — Den fordeling av midlene som 
stortingets helsekomite hadde foretatt 
var gjenstand for skarp kritikk, li
kesom idrettsstyrets forslag til forde
ling av statsmidlene mellom særfor
bundene.

Et forslag fra Proet Høst og Harald 
|Rømcke om at Idrettsforbundet selv 
skulle bestemme fordelingen av stats
bidraget falt med 67 mot 55 stemmer.

Kontingentordningen var en av de 
viktigste poster på tingets saksliste.

Idrettsstyret hadde foreslått at den

dag
Landslagene mot Sverig

er altså tall ut, og Grenland er igjen representert
B ■‘landslaget, men mer var heller ikke ventet. For å ta våre 
tanter fra Idrætspark/m først, så cr Harald Andresen kommet 

Dag f in Nilsen altså ble funnet for lett. Det skulle forresten 
cssanl om cn Lr K-rcprescntant hadde sett de to i Turn-karnp 
hvor Daffa lå atskillige streker over Harald. Da kunne 
til å ta med begge, eller droppe begge.

Denne gang kom Skifjeld 
med på B-Iandslaget 
og Harald Andresen beholdt plassen.
Flere forandringer på A-landslaget

f 
4 •

Nye seriekamper
•11 1 y J -V

A-landslaget
lover også ganske godt. UK har klokelig avholdt seg fra større eksperi
mentering, og lagt an på å få el rutinert lag. Torgersen blir ennå holdt 
som den beste keeperen, tross mindre bra kritikk et par ganger. Lagets 
eneste debutant er Karsten Johansen, Viking, som har gjort en meget god 
figur, såvel i B-landskampen mot Danmark som i semifinalen sist søndag. 
UK har hatt rikelig anledning til å studere ham, og de foler seg altså 
sikre nok. Ikke mindre enn tre mann i forsvaret fra danske-karnpen er 
satt utenfor, nemlig Hoiback, Gunnar Hansen og Sandefjords Thorbjørn 
Svendsen, — den siste får dog lov å sitte på reservebenken.

Omkampen Viking—Mjøndalen
cr berammet til 12. oktober i Stavanger. En stemme i telefonen bad oss 
rette en oppfordring til rette vedkommende i den anledning — noe vi gjerne 
gjør_ nemlig at 'Fotballforbundet gir avkall på inntekten av kampen, og
lar den gå til Europahjclpen. Det er en god tanke, og fotballforbundet |

I. Norges Fotballforbund har 
I tatt ut lagene til A- og B-lands- 
I kampen mot Sverige førstkom- 
I mende søndag.
I Ved A-landskampen mot sven- 
jskene i Stockholm stiller Norge 
(følgende lag: Torgeir Torgersen, 
I Viking, Karsten Johansen, Vi- 
Iking, Gustav Rehn, Skeid, Bjørn 
I Spydevold, Fredrikstad, Erik 
i Holmberg, Fredrikstad, Harry 
I Boye-Karlsen, Ørn, Gunnar Tho
resen, Larvik Turn, Reidar 
Kvammen, Viking, Knut Osnes, 

| Lyn, Knut Brynhildsen, Fredrik- 
I stad, og Gunnar Dahlen, Freidig. 
Reserver: Olaf Førli, Larvik 

rTurn, Thorbjørn Svenssen, San-

Pors, B-lanasiugei» juc, .vuouc.

samlede kontingent 
direkte til Norges Idrettsforbund og 
dette skulle så igjen fordele pengene 
videre til særforbundene og idretts
kretsene.

En var på
handlingen av
sin tid da det var 
ger til stede.

Varaformannen

til helgen.
Selv om en nå er inne i oktober I 

måned gjenstår det ennå 3 runder 
serien for 1. divisjon.

Seriekampene fortsetter til helgen 
med en rekke kamper. Pors, som får 
besøk av Ulefoss, må unnvære Karl 
Skifjeld dennegang.

På Borgestad møtes Borg og Fram
Urædd, som ikke har noen liga- 

kamp søndag, har i steden en privat- 
Icamp mot Larvik Turn i Larvik.

19 oktober skal Pors møte Larvik 
Turn i Larvik og 31. oktober Tøns-; 
berg Turn i Porsgrunn.

Urædd har utekamp mot Fram 12. 
oktober og hjemmekamper mot Snøgg 
19. og mot Storm 26. oktober.

Borg har i tillegg til hjemmekamp 
mot Fram fk. søndag utekamper mot 
Sandefjord 12. og mot Grane 19. okt.

♦

mot Sverige.

Fotball-landslagene 
mot Sverige

€= - 2. ■■ LJ------------Z---------- ■ ■■ =3

Skifjeld, 
venstre på B-landslaget o

/ •

også

For Grenlandsklubbene ble det en 
fin søndag. — Grane klarte «draw» 
med 'Sandefjord, hvor Thorbjørn

✓

Svendsen atter viste seg fra sin beste 
side etter en tydelig «down» periode.
— Storms «draw» på Notodden kan ! lang debatt besluttet oversendt 
også kaldes tilfredsstillende, men dis- , nVe idrettsstyre.
se resultater blekner jo i sammenlig- 

n
ning med Odds sensasjonelle 4—3 

o

seier over Larvik Turn og Pors’ 5—2 
seier over Ørn! — Når hertil kom
mer Ulefoss «draw» med Tønsberg 
Turn, må en med rette kunne si at 
Grenland søndag triumferte stort over 
Vestfold, som begynte sesongen så lo
vende.

Harald Andresen, Odd, ble
Olaf Førli reserve i Stockholm.

. defjord, Kristian Hammerstrøm, 
Lyn, og Odd Wang-Sørensen, 
Spa r ta.

Karsten Johansen er eneste 
debutant dennegang. Ellers var 
Rehn, Spydevold, Kvammen og 
Brynildsen ikke med i danske- 
landskampen.

Det var hyggelig at Fotball
forbundet endelig ble klar over 
at Karl Skifjeld burde få sin 
sjangse. Han har jo i hele høst 
vært i ualminnelig god form. Ski- 
fjelds debutkamp på B-landsla- 
get imøtesees med stor interesse.

Corner.
* — I
fl,,

et åpnet
Det blir ingen endring i kontingentordningen.
Oslo: Ved idrettstingets åpning i «nmlndp kontingent skulle innbetales 

går tok formannen, general Heiset, 
ordet, idet han ga en oversikt over 

. hva som var hendt innen idretten si
den begynnelsen av 1940. Han nenvte 
bl. a. idrettsstreiken under okkupa
sjonen og betegnet streiken og dens 
resultater som den største seir, 
norsk idrett har vunnet.

1 Søknader om opptagelse i Norges 
Idrettsforbund fra Norsk Forbund 
for Kjelke- og Bobsport og fra Nor
ges Bordtennisforbund ble etter en

det

Løperrekke med kruti og erfaring.
Vi skal ikke vente å få score særlig ofte mot Sverige, men er det 

noen norsk rekke som kan greie det, tror jeg det må være den som er 
uttatt. Det er alle folk som har kjempet 'med i de hardeste fotballdyster, 
som har erfaringen, krutt i bena og kan lage spill. Endelig ser det ut 
til at Kvammen skal få vise seg på landslaget igjen, og hardere come ; 
back kunne han ikke fått. Holder han mål, har han de femti innen rekke
vidde.

Pors, debuterer søm
Oslo.,

med. —

e
— riktignok «bare» på 

represen- 
med, mens 
vært inter- 
wi søndag, 

man blitt nødt

y ?

Def gledeligsie ved uttakingen 
car imidlertid at Karl Skifjeld kom med. Den gode Pors’ercn cr ; 
i sitt livs form, og vi tor sette meget store forhåpninger til hans i 
Heldig kan man forresten ikke si han har vært når det gjelder slik 
taking. Forrige gang spilte han på provelaget mot Aston Villa, r 
vanskelig debut å få, og nå mot Sveriges B-lag, som ganske sikkert ■ 
blitt cn hard nøtt å knekke selv for Norges A-lag. Resten av lopcrrekken 
ser imidlertid også meget lovende ul, så han er kanskje heldigere 
medspillerne enn Daffa var.

Rolf Hofmo innle
det diskusjonen og konkluderte med 
å anbefale styrets innstilling. Det 
ble også tatt til orde for at kontin- 
gentinnbetalingen skulle foregå gjen
nom idrettskretsene, mens Reidar 
Dahl og Harald Rømcke gikk sterkt 
inn for å beholde den ordning en nå 
har, innkreving av kontingenten gjen- 
om særforbundene.Ved voteringen fikk idrettsstyrets 
innstilling 14 særforbundsstemmer og 
68 fra kretsene og idrettsstyret.

For bibeholdelse av den nåværende 
ordning stemte 17 særforbund og 
kretser. Da idrettsstyrets innstilling 
ikke fikk flertall blant særforbundene 
falt forslaget og den nåværende or 

ning bibeholdes.Kontingenten fra lagene ble enstem
mig forhøyet til en krone pr. medlem. 

Tinget fortsatte sine forhandlinger i 

formiddag.

B-landslaget som skal spille i 
Oslo: A. Ramm Johnsen, Kvik, 
Ragnar Andresen, Vålerengen, 
Harald Andresen, Odd, Tor Mox- 
nes, Freidig, Johan Saksvik, 
Ranheim, Gunnar Stensland, Vi
king, Odd Fredriksen, Sarps
borg, Kjell Kristiansen, As
ker, Willy Andreassen,' Sarps
borg, Paul Sætrang, Skeid, og 
Karl Skifjeld, Pors.

Reserver: Dagfinn Johansen, 
Birkebeineren, Dag Henriksen, 
Eik, Knut Andersen., Skeid, og 
Ragnar Larsen, Sanaaker.

Det var bare Harald Andresen, 
Moxnes, Saksvik og Kjell Kristi- 
stiansen som var med mot dan
skene.
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Storm
Grane
Sandefjord
Snøgg
Borg
Urædd
Fram

i i
*

i

’7 k.
5 k.
6 k.
7 k.
7 k.

i

i 
i

5— 9 ! 
9—12 • 
2—14

I
!

Ulefoss måtte tåle 5—1

La’

så å si 
at det 
ngsleir ibr*<& 
■ —

Odd
Pors
Ørn
Larvik Turn
Ulefoss
Tønsberg Turn
Skién B.K.

henvendelse, • 
har- noen sånn plan ennå, 

riktignok vært inne på 
noen hoo<—- ■ er

an-

i
*

}f
I ,

„ god sted-
* fortreder for Karl Skifjeld og angreps • 

rekkens desiderte beste spiller. Vi tror
i

til ham i neste kamp. Forøvrig var lø
perne jamt gode og gikk til slne tider 
pent sammen med gode kombinasjo
ner og ditto avslutninger på angrepe
ne. Gunnar Brynhildsen spilte i stedet 
for Erling Olsen. Alf Mikkelsen har nå 
helt funnet sin gamle form og skal vi 
peke ut noen som banens bestemann, 
må det avgjort bli han.

Paul Steen i mål leverte igjen en 
etor kamp. Backparet Skilbred — Hal-

aviser bringer en 
_ allerede 
neste år 

_ren-
i Langesund, *og 

■’ 1 være leder

it !>

distriktets 
om at det 
! avgjort

trenin 
ere

Peder
— 9 9

F otballkretsens 

opplyser 
sstyret 

forelagt 
har >jeg 

en, men .. 
fattet hverken i 
tetning, sier

9 pts. 14— 7 |
8 pts. 10— 9 1

5 pts.
3 pts.
1 pt.

som scoret 3 mål
en spiller tilbake, men målmannen er 
på veg ut, og ballen går over ham 
og i nettet. Spillet glir on periode 
over på Pors* banehalvdel, men Ule
foss får ingen ting til. I det 18. min. 
kommer et godt Pors-angrep i gang 
fra høyre, overlegget til Berntsen som 
forserer meget pent og scorer. Med 
2—0 til Pors går omgangen ut.

Annen omgang begynner ganske 
friskt. Spillet presses etterhvert over 
på Ulefoss halvdel og etter 12. min. 
spiller Lindstad pent fram til Øivind 
Johansen som løper på og scorer helt 
elegant fra 16 m, og uten sjangse for 
målmannen. Etter 30 min. oppnår 
Ulefoss mål. ’Kaas Andersen spiller 
tilbake, men ballen gikk til Ulefoss- 
spiller og fra denne via stangen og i . 
nettet. Så kommer 2 nye Pors-scorin- 
ger, begge ved 0. Johansen etter for
arbeid av Lindstad. Johansen gled 
pent innimellom Ulefoss-forsvaret og 
begge scoringer var fra kloss hold. 
Med 5—1 til Pors ender kampen. Ca. 
1000 tilskuere.

Dommer var Sundt Larsen, Skiens 
B. K. Veto.

, B-puljen:
7 k. 11 pts. 13— 7
7 k. 10 pts. 18— 9

7 pts. 18—17
6 pts. 12— 6
5 pts. 11—15
4 pts. 12—19
3 pts. 3—14

Stillingen i 1. divisjon:
A-puljen:

7 k. 12 pts. 15— 9
7 k. 19 pts. 13— 8
7 k.
7 k.
7 k.
6 k.
7 k.Pors gutter—Urædd gutter 

2—1. ' 
I 

Ved en fotballkamp igår vant Pors 
gutter 2—1 over Urædds gutter»

■ ’ • ' ♦

> prammens B.K. jr. slo Pors junior 
3—0 ved en fotballkamp i Porsgrunn 
søndag.

Grenlands dag
i seriene kan vel siste søndag med 
rette kalles. For når Pors går hen 
og slår Ørn 5—2, Odd slår Larvik 
Turn 4—3, Grane spiller uavgjort mot 
Sandefjord 1—1 og Storm klarer 3—3 
mot Snøgg på Notoddens grus med 
reservespekket lag, må en ha lov til 
å 'si at bekreftelsen på at nivået i 
Grenland virkelig kommer seg, er 
gitt.

Såvel Storm som Odd beholdt sine 
topp-plasser i hver sin pulje, men beg- 

j ge puljer er preget av jevnhet og den 
videre utvikling vil bli meget spen
nende, såvel hva topplagene som bunn
lagene angår. Det skal ikke svært 
meget til for situasjonen kan bli 
temmelig forandret.

%

uker har vært pi» I L»

formann, H. T e k- 
på vår ?
overhodet, ikke

* .. plan 
iktignok vært i

bestemmelser 
r*i den ene eller 

kretsformannen.

Helgens seriekamper.
Helgens seriekamper ga favoritt- 

seire over hele linjen.
I A-puljen vant Borg som ventet 

klart over jumbolaget Fram på Bor- 
gestad og rykket dermed en plass 
oppover poenglista. Storm befestet 
sin lederstilling ved å slå Sandefjord 
(uten scntcrbacken Thorbjørn Svens- 
scn). Snøgg og Grane delte poeng.

I B-puljen fikk Pors en ny stor 
seier. Denncgang* var det Ulefoss, som 
ble slått hele 5—1, enda Pors målte 
spille med reserver for Karl Skifjcld 
og Erling Olsen. Odd slo jumbolaget 
Skiens B. K., mens ørn vant over l 
Tønsberg Turn. Corner.

for

På Ulefoss-laget plusser vi for ven
stre back og ytre venstre. «Jakke? 
holdt ikke mål dénne gang.

Om spillet skal kort nevnes at Pors; 
hadde et godt overtak gjennom hele 
kampen. Ulefoss-guttene manglet den 
seiersvilje som de har vist i tidligere 
kamper 1 sommer. At laget ga Pors 
et gratis mål allerede etter 20 minut
ter, da dent ene backen sendte ballen 
over sitt lags framstormende målmann 
og i eget bur, gjorde sikkert at spille- 
humoret ble satt atskillig ned. Thor 
Berntsen var mester for Pors’ annet 
måla han driblet flott av 3 motstandere 
og sendte ballen knallhardt i hjørnet 
fra kort hold. Straks ut i annen om
gang kopierte Øyvind Johansen Bemt- 
sens prestasjon. Kås Andresen gjorde 
seg skyldig i en grov forsvarstabbe 
og Ulefoss reduserte lett til 3—1.

Pors’ mål nr. 4 og 5 besørget Øyvind 
Johansen med to bra skudd etter pri
ma pasninger fra Lindstad og Bernt

sen. Dommer var Sund-Larsen.
Brutus. I

1 *

r*

og er begeistret for 
Ragnar Pedersen.

VI har så smått begynt & f& tro
en på Grenlandsfotballen Igjen. Ikke 
så å forstå at vi er blitt imponert 
av noo som helst. Men vi ser man
ge tegn på at det bærer den rette 
vegen igjen. Landslagets UK har 
kastet blikket sitt mot oss etter 
mange, mango års opphold. Forste- 
dlvisjonsklubbene våre gjør det, godt 
mot Vestfold, vi topper foreløpig 
begge avdelingene. Og sist men, 
ikke minst: Juniorene våre er blitt / 
tilgodesett f I

ner som i_ 
farten l_

Øivind Johansen,
seriekampen på Pors stadion

__ i med et par reserver.
stilte uten Skifjeld og E. Olsen,

j er på sykclisten. Stedfor-
, ytre venstre

G. Brynjulfsen indre høyre.

-ors slo Ulefoss 5—1

blitt I 
av forbundet med en tre-| 

i nå 1 flere i 
seint og tidlig i Grenland 

krets. Og når treneren er en kapa
sitet på området som populære | 
Ragnar Pedersen, da kan vi Ik-1 
ke annet enn erklære oss tilfreds 

cii/';og takke på Grenlandsfotballens 
vegne. Det er juniorene vi skal 

go bygge på, og det er dem som i for- 
- ste rekke må lære.

Pors—Ørn 5—2. ‘
Pors viste hele kampen en stor 

seiersvilje og bekreftet at seiren over <

LT ikke var noen tilfeldighet. De sat
te fra avspark opp stor fart og tok le
delsen ved Thorbj. Svendsen etter, 
corner fra Skifjeld. Straks etter 
halvklarte Ørnkeeperen en kanon fra 
Lindstad, retumen satte Skifjeld i net
tet. Minuttet etter reduserte c.f. Dø-1 
rum for Ørn ved flott scoring, men; 
før omgangen sluttet økte Erl. Olsen 
til 3—1 for Pors.

I begynnelsen av 2. omg. ble Ørn porg^ujc gjør klokt i å fihne en plass 
tildelt straffespark, dette ble satt; 
utenfor av Dørum, og dette tok ad
skillig av humøret hos Øm. Midt i 

. omg. scoret c.f. T. Berntsen nr. 4 for 
Pors og straks etter dribler Skifjeld 
seg forbi Øm-backen og scorer nr. 5 
for Pors. «Shanta» reduserte for Øm 

; til 5—2 like før slutt.
Karl Skifjeld var igjen det store 

navn hos Pors, ellers var Lindstad, 
Mikkelsen, Waage samt det indre for
svar best denne gang.

Hos Øm var Boye Karlsen, «Shan
ta» og h. b. best.

God kamp av
Til • ' ’

stilte Ulefoss
' Pors :I I
sistnevnte
tredere var 0. Johansen,
'og ~

Kampen var ikke god. Ulefoss spil
te svakere enn ventet, og fikk svært 
lite til. Centerbackcn, sammen med 
venstre half og venstre back slapp 

i best fra det.
. Selv om seiren var i orden

ikke Porselaget heller
sende fra kampen. Periodevis virket 
guttene avventende og stillestående. 
Det indre forsvar ble aldri satt på 
noen prøve. Sten leverte en god 
kamp. Av de to backs lå vel Skilbred 
et hode foran. Av halfbacks gir vi 
prisen til Alf Mikkelsen. I loperrek- 
ken laget Skifjclds erstatter 0. Jo
hansen en meget god kamp. Han var 

j rekkens beste i går, med god fart og 
I skuddferdighet. De øvrige har levert 

bedre saker tidligere.
Ulefoss får don generende sol og 

svak vinn i ryggen i 1. omgang. Beg
ge lag åpner svakt og usikkert. Etter 
9 min. spil får Pors mål. Centerback-

Under et besøk på Gimsoybanen en 
treningskveld ' ” -J

forstår å få guttene med seg, og 
__  w i de har lært 

ballteknikk på disse treningskvel-

nederlag for Pors.
Det ser ut som om Pors har al-1 vorsen og centerback Kås Andresen 

vorlige hensikter i ligaserien. I går i spilte sikkert og kontant.
■ T TI f!«w n Ia/VaI1 vaIiihøav

sikret laget seg 2 nye poeng ved en 
solid og fortjent 5—1-seier over Ule
foss på Vestsida, trass i at en mang
let B-landslagsvingen Karl Skifjeld 
og Erling Olsen. Ulefoss stilte med 
reserver for målmannen og Indre 
høyre.

nalvtidsresultatet 2—0
Øyvind Johansen var en

desiderte beste spiller. Vi tror

gréulan^'iM®re
noe utbytte av det.

Vi fritter også ut en del av elevene, 
og alle har bare lovord å sl om tre
ningen og instruksjonen. Ikke minst 
synes de om teorien og filmframvis- 
nmgen som de «har lært en masse 
av».

Kretsformann Teksten er også 
meget takknemlig for at forbundet 
har husket oss med trener, og det er 
å håpe at vi kan få lov til å>få tilbake 
Ragnar Pedersen så snart som mulig, 
helst så vi at det ble årvisst, og at 
han også kunne komme hit en tripp 
på vårparten. Den linjen som en har 
slått inn på i dette tilfelle, bør for
følges videre til gagn for idretten f 
kretsen.

rf

trentogskveld blir ‘ri fort klar over 
at her har vi for oss en ideell trener 
som
det er utrolig hvor mye
av :L-

_Er du fomoyd med elevene ? spør 
vi Pedersen i en ledig stund.

— Ja, det har jeg all mulig grunn 
. til. Det er hyggelig å se at guttene 

tar det hele så alvorlig som de gjør 
og virkelig går inn for å lære noe de 
timene jeg instruerer. Og slik er for
holdet over alt jeg kommer.

— Hvordan er timeplanen ordnet?
— Jeg er opptatt fra mandag til 

fredag, og reiser da rundt i kretsen, 
slik at jeg rekker rundt hele ruta på 
fem dager.

— Hvilke inntrykk har du fått av 
1 juniorspillerne våre?
|. — Jeg er forbauset over hvor- mye

ballfølelse og teknikk det bor i mange 
av dem.. Kretsen ville utvilsomt kun
ne stille et teknisk og spillemessig 
sterkt lag, og jeg håper at arbeidet

/ T
PORSBLADET (nr. 8) inneholder 

. en noe forbitret artikkel under titelen 
<Spillenomader» ‘ hvor Osloklubben’ 
Lyn får sitt pass påskrevet. Som ikke-! 
Lynmedlem skal jeg ikke imøtegå ar- i 
Skeien med andre ord enn at den 

pirker litt «misunnelig?. For øvrig ]e- 
| ser vi avisen med stor interesse

"*** _ ''' JF — *

Treningsleir
Grenlands 
juniorspillere ?

I En av 
^elding 
'skal være - 
T1 holdt en 

. at" Ra ?nni°Wll 

. lei
■f
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at kret 
vært 
Selv 
tank 
ike 
hen

sen skal
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Sverige slo Norge 4-1
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Etter pause
hadde Norge sin beste periode med 
sterkt press og mange prima detaljer 
Svenskene på sin side har 1 denne pe
rioden enkelte gode angrep og under 
en mølje er det helt utrolig at de ikke 
scorer.
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«Bade-

sardiøst med 2—3 fadeser, og det er 
ingen tilfeldighet at det ender med 
scoring av 1. v. Stig Andersson etter 
20 minutters spill. Andresen laget for 
anledningen en utrolig klosset man- 
øvre.

Norges største sjanse til utlikning 
hadde Karl Skifjeld kort etter. Han 
utnyttet lynkjapt centerbackens treg
het og kom klar på 10-meteren da han 
ble felt bakfra og tildelt straffespark 
som Sætrang plaserte dårlig, rett på 
keeper som reddet.

?.«.x

Dagens sjanse
har Norge 5 minutter før slutt. Karl 
Skifjeld bygger opp et farlig angrep 
og Sætrang dundrer i tverrliggeren, 
og Odd Fredriksen skyter i stanga fra 

15-meteren på returballen. Det var der-

• (gjort 1—; 
gjensto 5 min.

B-landslaget
spilte 2—2 mot Sverige.

Norges utlikning
kom 5 minutter før pause på uventet 
langskudd fra Kjell Kristiansen. Kee
per burde ha avverget. Et flott corner 
fra Karl Skifjeld et par minutter sei
nere gikk fra Odd Fredrlksens hode i 
tverrliggeren, og svenskenes høyre 
back hjalp Kjell Kristiansen med å 
sette returballen kontant 1 nettaket.

Norge kan gå til pausen med 2—1- 
ledelse.

seg
r ,r

JWW-y;—:-----
WW -f

og
av Spydevold

B-Iandskampen på Bislet 1 går fikk den fargen over seg som en slik I 
folkefest bor og skal ha. Sommerværet, fylte tribuner, Bjolsen musikk- j 
korps, morsom kamp, sterk norsk Innsats og hederlig resultat, var de fak
torer som til sammen laget suksessen.

For oss her fra distriktet var likevel Harald Andresens innsats det 
mest gledelige. VI noler ikke med å sette ham opp som 2-er på dagens 
rankingliste etter keeper «Jungcn» Ramm Johnsen, som ble publikums er
klærte yndling.

Karl Skifjeld skal plusses for alle de førsteklasses cornere og for ener
gien. Dessverre fikk han et kraftig støt i bakhodet i kampens første mi
nutter ,og det var ikke så ofte vi så Karl Skifjeld som han kan og h r 
spilt. Han spilte seg forøvrig opp 1 2. omgang, men fikk få og dårlige bal
ler å arbeide med under hele kampen.

Høyreback Ragnar Andresen
som var vår svakeste mann, åpnet ha-

r“"V?5

! |

r-.x'

i

i';

Stor kamp av Harald Andresen
burde ha

for Ikke mye oppmuntrende da Saks
vik helt umotivert handset Innenfor 
feltet. (Don ballen burde han overlatt 
til Harald Andresen). Ramm Johnsen 
lager seg imidlertid til og bokser straf
fesparket 1 tverrliggeren.

%

Det er bare få minutter igjen og 
norsk seier ligger i luften inntil sven
skenes i. h. EidefjU.ll skaffer 2—2 og 
balanse før dommeren Alho fra Finn- 
land blåser for full tid.

| For å ta spillerne i tur og orden, 
I så kom Saxvik som god treer. Han 
; rakk likt og ulikt som senterback og 
i ryddet opp i de mest prekære sitna- 
sjoner, men helhetsinntrykket ble øde
lagt av hans tilbøyelighet til å trekke 

, for langt ut på sidene. Han gikk of 
te sidebackene direkte i næringen cg 

■ snappet ballen av hodet på dem mer 
enn én gang, mens det på den måten 
ble uhyggelig åpent i center. Sidehal- 
f ene Moxnes og Stensland slet iher
dig gjennom hele kampen. I løperrek- 
ken gir vi prisen til y. h. Odd Fredrik-

' sen, som dog ødela litt av inntrykket 
med en del rot i 2. omgang. En meget 
frisk type. Hans indremann Kjell Kri
stiansen fra 2. divisjonsklubben Asker 
Skiklubb, spilte seg stort opp og av
slørte egenskaper utenom det vanlige. 
Ellers kom sarpingen Willy Andresen 
< center meget godt fra kampen. Sæ
trang glimtet inniblant men neglisjer
te alt for mye vingen sin (Karl Ski
fjeld) og ga ham aldri de ballene han 
burde, hatt. * Arwil,

• i

KARL SKIFJELD: Jeg er glad over I 
at resultatet ble såvidt bra som det

• • 

gjorde, men jeg er ikke fornøyd med• # • 

min egen innsats.

B-landskampen 
sluttet uavgjort.

Norge ledet 2—1 til det 
gjenstod 3 minutter •

Oslo (N.T.B.): B-landskam
pen i Oslo mellom Sverige og 
Norge sluttet uavgjort 2—2 et
ter at nordmennene hadde ledet 
2—1 til det gjenstod 3 min. av 
kampen. Det ble ingen god 
kamp, dertil var innsatsen 
kraft og fart altfor stor.

Svenskene fikk kampens før
ste mål. Karl Skifjeld hadde 
sjangsen til å utligne,, da han 
gikk rett på mål. Imidlertid ble 
han hektet bakfra i skuddøye- 
blikket. Paul Sætrangs straffe- 

j spark reddet den svenske mål
mann. Kjell Kristiansen og Wil
ly Andresen scoret senere for 
Norge.

Svenskene kom i 2. omgang for 
fullt og skaffet det norske for
svar mangen stri tørn.

10 min. før slutt fikk sven
skene straffespark. Dette red
det Ramm Johnsen til corner. 3. 
min. før slutt lyktes det for 
svenskene å utligne. .

Resultatet kan sies å være 
rettferdig. Det svenske laget var 
noe av en skuffelse. Best var 
senterløperen og indre høyre.

Det norske laget var også me
get ujevnt. Målmannen Ramn 
Johnsen var meget uvørren, men 
hadde en del framrakende rek
ninger som gjorde ham 

l likums erklærte yndling.
dominerte Saksvik stort 
svaret. Harald Andresen var

Ellers 
i for- 

*•*r ~ den *
hnifk V ^aclKene Moxnes av 
np 1 ^perrekken domi-
^eifce Willy Andresen og Odd 
vn edl’1iSen- K-ie11 Kristiansen , 

sætrang'og Karl!
1 jeld hadde ingen bra dag. .1 I I

* •

I angrepskjeden er bare 
I Kjell Kristiansen beholdt. Mens Kar) 

Skifjeld er eneste nye mann i gamet. 
|Han spilte som Oslopublikumet vil
I huske, ytre venstre mot Aston Villa 
Ipå Ullevål i fjor — og klarte seg bra,
II følge' Grenlandskilder ser han ut til 
lå være i sitt livs form nå — og det 
Iskal bli morsomt å se ham i aksjon, 
lodd ‘Fredriksen og Willy Andresen 
I kan klare seg bra. —

Endelig
var det sikkert mange som utbrøt da 
de hørte at Karl Skifjeld, Pors, var 
uttatt som y. v. på B-landslaget. Det 
måtte være rart om Skifjeld nå skul
le levere noen svak innsats på et re- 
presentasjonslag, slik innsats han har 
levert i alle sine siste kamper.

• Hyggelig var det også at Harald 
åndresen ble belønnet med ny opp- 
ætnlng etter Kjøbenhavn-kampen.

I ’ • * ‘ /

Jnniorspillernes treningskurs I
avsluttet.

l,,?A"Iand . fotballkrets' instruktør- 
I p S 01 og guttelagsspillere i I 
in» Sg^Unn °g Ome*n We avsluttet

Gt Vnr godt frammøte. Trene-
, ? r';agnai Pedersen viste fram en 

i u 1111 fotbalfinalene 1945 og 
wldt dertil kåseri for guttene, hvori 

l/T n? <leiU nye <<insl)rØytninger» om teknikkens detaljer på fotballbanen. /

i o °Å‘niannen teksten takket
S ! t Vefle,'sen for det interesser- 

e ai ei ian hadde nedlagt for kret
sens jun.ors i Por3grunn og on]egn.* I

Pors får 
eget hus.

Foreningen kjøper 
brakken» på Miltenberg

Idrettsforeningen Pors holdt 
ekstraordinært årsmøte i går1 
under ledelse av formannen Karl! .

i I 'Malmgren. Det var usedvan-1 
lig godt frammøte. '

En vedtok enstemmig å kjø- ; 
pe «Badebrakken» på Miltenberg 
for den av kommunen fastsatte 
pris. |

Dermed er det avgjort at Pors ’ 
får sit eget forsamlingslokale på , 
om lag 80 kvm. og et større dusj- ; lte Pois og Ul1ædds 
og badeanlegg. Det blir forholds- j 
vis rimelige beløp som skal til i 
for å få satt forsamlingslokalet i ' 
stand. Går arbeidet raskt undav j! 
er det mulig hovedforeningens f 
generalforsamling i neste måned, }

/Q/ ~ __
/ Formannen Malmgren, Leif 
| Halvorsen ‘; og' Kåre Beckstrøm 
\ ble valgt som Pors’ representan

ter på Telemark idrettskrets ting 
16. november, med John 
holt og Aksel Fjeld som 
menn.

Videre behandlet 
indre saker.

UNGDOMSLAG

Pors—Urædd 1—1.
Ved en kamp på Pors’ Stadion spil- 

; ungdomslag uav- 
1. Urædd ledet 1—0 til det 

... av kampen.
*

Pmktscoring av Reidar Kvammen
som var beste norske half. Reidar 
Kvammen som scoret Norges eneste 
mål med et 20 meters praktskudd helt 
opp i vinkelen var sjelen i de fleste 
norske angrep. Brynhildsen gjorde 
også en god innsats.

♦

K
Reidar Kvammen, 

som spilte sin 48. landskamp.

1 Den 50. fotballandskamp mellom 
Norge og Sverige fant sted på Rå
sunda igår. Svenskene vant 4—1 et
ter å ha ledet 2—1 ved pausen. Kam
pen gikk i strålende sommervær og 
hadde samlet 36,000 tilskuere.

Sveriges overlegenhet var sterkest 
i første omgang, da det sjelden 
noen plan i det norske angrepet.

Nordmennene hadde trukket 
til forsvar så det var vanskelig for 
svenskene å komme til med skuddene.

I annen omgang var nordmennenes 
angrep farligere, men ytre venstre 
Dahlen ødela sjangsene mange gan
ger. I det hele var det svenskenes 
overlegenhet i teknikk som ga dem 
seiren. Gunnar Green var Sveriges 
bestemann. Beste halfback var Rosen 
og Eric Nilsson av backs. Målmannen 
var pålitelig.

Best i det norske laget var 
mannen Torgersen som tok alt som 
det var mulig å ta. Et offensivt

V' pperlig spill ble levert
I
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Tønsberg Turn 
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men sco-
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er den 
serien mest alvor- 

vel si, riktig. —

SPARTA kommer ikke — 
foreløpig, r
Som For meldt, var det meningen 

at Sparta F.K. skulle gjeste Tollnes 
B.K. lørdag. Imidlertid har forbundet 
berammet seriekamp for Sparta lør
dag, og derfor kan de ikke komme 
hit slik som for bestemt. Senere i host 
vil vi likevel få høve til å se dem. idet 
det har lovet å komme så fort de er 
ferdige med seriekampene, nå først 
mot Selbak og så mot Fredrikstad.

Etterpå kommer de altså hit og 
skal mote Pors—Tollnes-kombihasjo 

• nen.

1. r- 
nerte 
holde 
da Porsene <

Tollnes forsvar 
ket ved den 7_ 
rumo flyttet ned 
ble derved 
Sidehalfene 
rekken var 
fart.

*

Stillingen i 1. divisjon 
er nå:

A-puljen:
8 k. 14 pts. 17—10
8 k. 11 pts. 16—8
8 k. 10 pts. 14—10
7 k.
8 k.
7 k.
8 k.

B-puljen:
8 k. 13 pts. 15—8
7 k. 10 pts. 18—9
8 k.
6 k.
7 k.
8 k.
8 k.

9 pts. 21—19
7 pts. 13—7
5 pts. 13—18
4 pts. 13—21
4 pts. 4.—15

I opp av Fritjof Storm 
Sandefjord 
Gråne 
Snøgg 
Borg 
Unædd 
Fram

• — — •« • • —

Pors slet for å hale seiren
' land i Kragerø.
Vennskapskampen mellom Pors og 

K.I.F. ble velspilt og spennende. Pors 
stilte opp med de fleste av sine beste 
spillere, men K.I.F. klarte å gjøre så 
stor innsats at kampen ble verdt å se. 
Resultatet ble 5—3 for Pors, men Kra
gerø hadde mange farlige målsjanser 
og dertil det meste av spillet i første 
omgang. Laget spilte utvilsomt sin 
beste kamp i år, og lagoppstillingen 
synes å være den beste de har hatt. 

. Debutanten Egil Nilsen i mål kom god t 
fra kampen og hadde mange fine red 

, ninger.
Kragerø tok først ledelsen etter 1! 

minutters spill ved Finn Fredriksen 
Y. v. hos Pors, Øyvind Johannesen 
utliknet etter mølje foran K.I.F.-bu- 
ret. Minuttet etter tok K.I.F. igjen 
ledelsen ved Havard Torsen. Atter må 
Øyvind Johannesen til med utlikning.

I begynnelsen av annen omgang tok 
K.I.F. ledelsen for tredje gang ved 
langskudd av Ragnar Gundersen. Ut
økningen kom like etter ved Thor 
Berntsen. Y. h. og cfw. hos Pors sco
re deretter nummer fire og fem.

Karl Skifjeld utmerket seg på Pors- 
Jaget, men ble passet o, 
Torbjørnsen, slik at han ikke 
folde seg riktig. På Kragerøs 
kte vi best Havard Torsen og senter

halfen Arnt Olsen.
| Bortimot 1000 mennesker så kam
pen. Dommer var Øivind Abraham- 
1 Sen- Ref.

Grenland feiret kretsens klubber

Borg avfeide Fram, 
bysbarnet Ballklubben, Storm 

Sandefjord og Pors Ulefoss — 

nøyde seg med draw for

Holder de stillingen? 
I 

Søndagen byr på en ny uhyre 
spennende dag i ligaen, kanskje den 
mest spennende og- den mest avgjø
rende vi hittil har hatt. Grenland 
har jo LEDEREN i begge avdelin
ger — Stonn og Odd — og deres 
kamper interesserer kanskje mest. 
Skjønt de fleste andre også er av 
avgjørende betydning både for topp 
og bann.

Storm holder jo klar ledelse og 
bør kunne styrke den ytterligere 
mot Fram hjemme på Kleiva. Fram 
er jo avdelingens desiderte jumbo, 
men setter selvsagt alt inn på å 
krype oppover så noenslags under
vurdering må ikke Storri innlate seg 
på. — Ellers skal Urædd ha hjem
mekamp mot Snøgg, mens Grane 
får Borg på besøk. Her er nok beg
ge hjemmelagene favoritter, 
så bomsikker er vi nå ikke 

Odd skal altså til Ulefoss.
' betyr svært meget — ja vel i grun

nen ALT for de hvite — at det ikke 
går galt her. Ørn måtte siste helg 
slite hardt for poengene der oppe, 
og Odd må det sikkert ikke mindre. 
De siste får Harald Andresen på 

| plass igjen, men noen tips skal vi

Østfold-laget 
Sparta tii Tollnes.

I 5 Pors-spillere forsterker
I ' Tollnes-laget.
I Lørdag bys det .på en interes
sant fotballkamp på Tollnes 
gressbane mellom det ubeseirede 
lag i Østfold-serien «Sparta», 
Sarpsborg, og Tollnes Ballklubb. 
Sparta, som forleden slo semi fi
nalisten Sarpsborg F.K. .3—0 i 
'seriekamp, kommer hit med sitt 
beste lag med Wang Sørensen i 
spissen.Tolnes-laget blir forster
ket med følgende 5 Pors-spille
re: Olaf Skilbred, Sverre Halvor
sen, Alf Mikkelsen, Leif Lind 
stad og Karl Skifjeld.

&

for 
spill får han 

rett på 
glir i det samme 
og den går over 

4 minutter senere får 
----  Anker Bråthen header til Skilbred som netter. Sv. Hal-

, så
- —-v MtUlCll,

Porseme går opp mot Tollnegburet 
avspark. Th. Svendsen leg- 

j Thor Bentsen som 

min. får Tollnes frispark 
■1"'~ _ er påpasse-■
og netter. Erling Olsen j 

 rlngci.j 1 kampens siste minutter med et langskudd.
Birger Jahngen dømte godt

—Id.

Et gledelig tegn på framgang var 
også det gode samspill laget vårtet 
opp med 1 enkelte perioder. Fortsetter 
de slik vil ikke resultatene utebli.

Pors møtte med reserver for Kås 
Andresen, Llndstad og Skifjeld og det 
viser klart hva disse gpilleme betyr 
for laget. Kås Andresen skaper den 
nødvendige roen 1 forsvaret og det Isamme gjør Llndstad og Skifjeld 1 
rekken. Wåges spill over hele banen, 
uten tanke på å dekke sin mann, kom 
også klarere fram.

Det er en utakknemlig oppgave å 
spille back bak ham, da en stadig får 
to mann å passe. På tross av dette 
var Olaf Skilbred forsvarets beste 

i mann. Knabbe var ikke på høyde med 
i sitt tidligere spill. I løperrekken var 
Erling Olsen og Thor Berntsen de 
beste.

Håkon Vold åpner scoringene 
Tollnes. Etter 20. min. l 
et langt framlegg og stormer 
mål. Keeper Steen 
han skal ta ballen 
hendene hans.
Tollnes frispark.

I 
i nye triumfer. 
1 Odd slo 
I klarte 
I mens Grane 

Snøgg.
Tyder dette 

kretsen 
lig —

rs—Kragerø 5-3^
Ved pri valk am pen i Kragerø i 

møtte Pors med reserver for Kås An
dresen, Ivar Wåge, Alf Mikkelsen og 
Leif Lindstad.' Stedfortredere var 
Mathias Thorstensen, Ragnar Svend
sen, Gunnar Brynjulfsen og Øivind 
Johansen.

Det ble en forholodsvis svak kamp 
fra Pors’ side, mens Kragerø lever
te en meget energisk innsats.

Stillingen ved pausen var 2—2 et
ter at Kragerø hadde hatt ledelsen, 
1—0 og 2—1. Erling Olsens straffe-j 
spark reddet Kragerøs målmann me-’ 
get godt.

Etter pausen tok Kragerø atter le
delsen 3—2, men så kom det 3 Pors- 
mål til slutt og dermed ble det.

Pors’ målscorere var Thor Bernt
sen (2), Øivind Johansen (2) og Thor
bjørn Svendsen.

Do var i grunnen ingen som for
tjener å bli fremhevet på Pors-lagct 
denne gang.

Hos Kragerø var målmannen, ytre 
venstre «Dilla» og indre høyre best.

Det var om lag 1000 tilskuere.
Vikar.

ikke innlate oss på likevel. Det blir 
kanskje utfallet av tvekampen 
Jakke—Daffa som avgjør hele his
torien! — Mindre viktig blir ikke 
kampen Pors—Larvik Turn på Lovi- 
senlund. Nå avslørte jo de siste en 
bedrøvelig høstform sist på Stadion, 
så Pors har avgjort sin store sjangse 
Kan Wåge ordne nøytraliseringen 
av Gunnar Thoresen (som vel nå 
stiller opp i frisk stand), like fint 
□om sist, bor Lindstad og Skifjelds 
rekke kunne score det tilstrekkelige 
antall ganger — og DA kan det 
brygge opp til en innspurt av di
mensjoner mellom ODD og PORS 
om avdelingsseiren. Men ryker beg
ge søndag, da vil både Ørn og Lar
vik Turn også få et farlig ord med 
i laget.

Siste søndags sensasjonslag Skiens 
Ballklubb skal opp i en ny vanske
lig affære: Ørn i Horten. Skicns- 
laget downtippes naturligvis over 
hele linjen igjen — men når Jak
ke & Co greide det, hvorfor ikke 
også Balchen & Co? VILJEN til 
innsats har gjort underverker før 
den!

I Pors til Kragerø. j 
Førstk. søndag kommer Pors til 

Kragerø for å spille en vennskaps- 
kamp mot K.I.F. Pors vil etter hva 
T. A. erfarer mote opp med sine be
ste A-lagsspillere, bl. a. Skifjeld, 
var med på B-landslaget nylig.

Det er Gressbanekomiteen som ar
rangerer og en venter at folk vil mo
te mannjamnt fram til kampen.

i Tollnes—Pors 3—2
Til treningskampen på Pors’ sta

dion . mellom Pors og Tollnes stilte 
Tollnes sitt beste lag, mens Pors 
manglet Lindstad, Kaas Andresen og 
Skifjeld. Stedfortredere var G. Bryn
julfsen, M. Thorstensen og 0. Johan
sen.

Kampen ble en dårlig forrestilling. 
Dog visle Tollncs-lagct energisk spill 
og at de kan være farlige. Laget var 
svært jevnt.

Med unntagelse av et par plasser 
leverte Pors-lagct svake saker, 
treningskamp må tas alvorligere 
den skal ha noen verdi.

Første omgang begynner med fle
re gode tilbugl fra Pors, men uten 
resultat. Etter hvert kommer Tollnes 
i gang. Ytre høyre H. Wold, får bal
len med seg og scorer. Minuttet et
ter er Tollnes frampå igjen og mål 
nr. 2 er et faktum. Denne gang var 
det Boye Abrahamsen som scoret. 
Paul Sten burde vel avverget dette 
målet, men

Annen omgang er 
gammel da Berntsen reduserer 
Pors. Tollnes øker 15 min. senere til 
3 ved I. Bråten. — Resten av omgan
gen har Pors overtaket, 
ringssjanseno sløses bort, 
ten av omgangen reduserer Pors til 
2—3 ved E. Olsen og dermed ble det.

God dommer: B. Jansen, Tollnes.
Veto.

8 pts. 10—9
5 pts. 6—1 i
4 pts. 11—14
2 pts.

WIms onrraster.
Slo Pors 3—2
i treningskamp.

Tollnes overrasket stort 1 trenings
kampen mot Pors lørdag. Laget vi
ste en iherdighet og gnistrende ener
gi som en ikke har sett tidligere, og  ov. *
det er klart at dette må gi resui- vorsen burde dekket Skilbred her, 
tater. Særlig kom dette godt fram i Steen kunne tatt ballen.

omgang da Tollnesguttene doml- ------*
banespillet. De klarte ikke å 
samme tempoet 1 2. omgang, 

også yppet seg bedre.
_■ var betydelig styr- 

nye senterhalfen og Fu-
"td som sideback. Det 

mere kontant og sikkert, 
arbeidet godt og løper- 

hyperfarllg med sin store

pors møtte

yiser klart 

nødvendig

Ti1
f
»

straks fra 
ger igjennom til 
scorer.

I.det 12. . X VI
igjen og Anker Bråthen 
lig framme < u - 
avslutter scoringene 

f - - • •

Birger Jahn
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seiren skal sikres.
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skuffet

Ref.
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gårsdagens ligakamper.

fra det åpne buret. Thor Berntsen har' 
t

Storm slo Jumboen Fram er de to ytter- 
“ - ■ • »

. .Urædd—Snøgg 5—2.

12
B.

Skl-

&

J

5
«i kk

l»
i

I

9
8
9
9
9
8
9

14 
11 
10
9 
6 
4 
4

Hos Pors 
rekken : 
Skilbred

19—10 
16—8
15— 13 
12—14
9—12

16— 16

9
9 
8
7
8 
8 
9

Storni 
Sandefjord 
Grane 
Snøgg 
U rædd 
Borg 
Fram

2- 1
3- 3
0-1

flit- 
Larvik 

. svært jevnt 
dog keeperen

16—9 
27—19 
18—10 
14—7 
14—19 
13—21 
4—21

Til kampen ]_ * 
stilte begge klubber 

var 600 tilskuere, 
i var ikke god,

iet-
1 

bli

9 k.
9 k.
9 k.
9 k.

16
11
10

8
7
6
2

revanche

igår 
heste

9-12
4—18

Full serierunde igjen 
i første divisjon.

Den s/sfe / år for flere klubber.

Pulje
Odd
Ørn
Pors
Larvik Turn
Ulefoss
Tønsberg T.
Skiens Bk.

.. '

men
Pors

ikke had-

pa Lovisenlund i 
med sine

L./
9 . f r " 

* k •

Ingen større forandring
i serietabellene etter ’

OFSo

Som røk 1-0 takket 
være elendige 
avslutninger.

— 9
13 pts. 28—1°

Pors tapte knepent 1—0 for Larvik 
Turn i Larvik i går. Målet kom i 1. 
omgang etter et uheldig tilbakespill 
fra Sverre Halvorsen. Balllen havnet 
i beinet på Turns ytre høyre som bare 
hadde å sette den i nettet. 1. omgang 
lå Pors over i spill, men avslutningene 
var dårlige, i det hele tatt er det sjel
den å se porsløperne så ineffektive

I
som i går. Det var bare Lindstad som 
fikk sveis på det. 2. omgang ble jevn- 
spilt hva banespill angår, men Pors 
hadde elendige avslutninger. Turn lå 
en del over denne omgang.

Hos Pors spilte hele det indre for
svar godt og Steen var sikker i mål. 
Av halfs lå Alf Mikkelsen et godt 
stykke foran Waage. I lløperekken 
var det som nevnt bare Lindstad som 
fikk noe til.

Hos Turn var h.back og indre ven
stre best. Førlie fikk liten anledning 
til å vise seg. Thoresen gikk center 
i 1. omgang og indre i 2., men må 
nærmest betegnes som svak. Lærum 
var ikke med og blir vistnok ikke å 
finne mer på Turns lag. hadde forresten en god periode mot 

slutten, hvor de satte alle kluter til 
for utligning, men det lyktes ikke. 
L.T. var best i denne omgangen.

Dommer var G. Hagajordet, Tøns
berg. Veto.

Pors 
og tapte 1—0 for 
Larvik Turn.

I B-puljen vant Ørn knepent 
over Larvik Turn i Larvik. Ørn 
lå stort over gjennom hele kam
pen. Forli var mege tgod i mål. 
Odd leder fortsatt denne avd. 
men Pors, Ørn og Larvik Turn 
er ikke uten sjangser til å gå 
forbi til våren. Pors må i 
hvertfall slå Tønsberg Turn 
Porsgrunn fk. fredag for å 
med i sluttstriden.

Pors stiller følgende lag
mot Larvik Turn 1 Larvik i mor

gen: Paul Sten. Sverre Halvorsen, O. 
Skilbred, Alf Mikkelsen. Kaas Andre
sen, Ivar Wåge. Thorbjørn Svendsen.

i Leif Lindstad, Thor Berntsen. Erling 
Olsen og Karl Skifjeld. Reserver: 
Reinholt, Ragnar Svendsen, Mathias 
Thorstensen. Gunnar Brynhildsen.

■

back får i siste sekund ballen vekk; 
I •

-
LLU. —v ---------------------------------- --------- - --------- ....

uflaks med et skudd senere og skyter tatet j et annet lys. Vi spådde også lørdag at 
utenfor åpent mål. Larvik Turns og 
kampens eneste mål kommer etter 25 

1 minutters spill. Sverre Halvorsen leg
ger en ball rett for beina på ytre ven
stre som netter. Gunnar Thoresen har 
senere et hårdt skudd 1 stolpen og 
Wåge redder en ball på mållinjen.

I annen omgang ble det Ikke vist 
I spill av kvalitet fra noen av partene, 
I men Larvik Turn hadde et visst tak 
Ipå kampen.
I Olaf Skilbred leverte en meget god 
Ikamp og var forsvarets beste mann, 
Itett fulgt av Knabbe og Kås Andre- 
I sen. Wåge passet også sin mann be- 
I dre enn han pleier. Løperrekken var 
I det liten fres over. Lindstad lå her 
| mange streker foran de øvrige. Skl- 
I f jeld fikk Ikke til noe i denne kampen

og heller Ikke de øvrige var bemerkel-
I sesverdige.

Larvik Turns lag hadde godt for
svar. Høyre back og venstre half var 

I de beste. Ytre venstre og indre høyre 
var best av løperne. Begge lags mål
menn gjorde en hederlig Innsats.

Dommeren Hagajordet tillot meget 
hardt spill, men slapp ellers godt fra

Corner.

Resultatene 
av gårsdagens seriekamper ble: 
Urædd—Storm 
Snøgg—Sandefjord 
Larvik Turn—Ørn

A-puljen:
10 k. 16 pts. 20—

9 k. 12 pts. 19—11
9 k. 10 pts. 15—13

9 pts. 15—17
8 pts; 18—1^
7 pts.
2 pts.

B-puljen:
9 k. 14 pts. 16

10 k. :
8 k. 10 pts. 18—10
8 k. 9 pts. 14
8 k.
S k.

sin keeper og i mål. C. f. Thor Bernt
sen laget nr. 2, som ble halvtidsresul- 
tat. I 2. omg. økte først Pors til 3—0 
ved Øivind Johansen, hvoretter Ule
foss reduserte, etter tabbe i Porsfor- 
svaret. Øivind Johansen scoret' deret
ter nr. 4 og 5 for Pors.

Reserven for Skifjeld, Øivind Johan
sen var meget god hos Pors, løperrek- 
kens beste. Ellers leverte hele for
svaret en meget god kamp. Alf Mik
kelsen var beste vinghalf og muligens 
lagets beste spiller.

Hos Ulefoss var ikke Jakke Jakob
sen av vanlig kvalitet denne gang.

I Best kom v. b. fra det.

Grane—Borg 1—3.
-i lam —w. . . — ------------- - **

—Pors 1—0. Ørn—Skiens Ballklubb 6—0. Ulefoss—Odd 1—1.
slik ut pr. i dag:

Gårsdagens ligakamper bød ikke på sensasjoner, men enkelte over
raskelser ble det likevel. Borgs seier over Grane kom vel noe uventet, 
på mange, men ser en på formkurvene til de to klubber kommer resul- 

......................... cL i—rUg -*+ Grane måtte spille for fullt 
for å vinne, og det var langt fra at laget ydet sitt beste denne gang. — 
Resultatet til Pors i Larvik vil vi nesten kalle en større overraskelse et
ter det vi har sett av de to lag i det siste. Etter dette er Pors sjanser til 
avdelingsmesterskapet sunket betraktelig mens Larvik Turn teoretisk 

kommer truende nær toppen.Etter at avdelingslederen Storm slo Jumboen Fram er de to ytter- 
lagene i avdeling A ennå sterkere atskilt fra de øvrige, og Storm ligger Jo 
i fin posisjon. Borg og Urædd har vel skilt lag med Fram for godt. I 
B-puljen ligger Skiens Ballklubb ennå I dårlig posisjon, men ikke håpløs.

Resultatene i gårsdagens kamper ble altså:
Storm—Fram 2—0. .

Larvik Turn .
Tabellene ser
Pulje A.

Storm
Sandefjord
Grane
Snøgg
Borg
Urædd
Fram

Pors—Ulefoss 5—1-
Pors-seiren var helt i orden, 

for stor etter spill og sjanser, 
hadde gnisten, hva Ulefoss 
de som tidligere.

Pors, fikk sitt 1. mål givende, den 
rena Ulefos-s-back sendte ballen ove-F

Larvik 'Turn 
P ors 1—0.

Og half- 
Olav 

spilte godt. 
Løperrek- 

.. igår. Banespillet 
meget godt

Odd
Ørn
Pors
Larvik Turn
Ulefoss
Tønsberg* Turn

Pors skuffet sine mange trofaste til-1 
hengere søndag ved å la seg slå av ’ 
Larvik Turn. En savnet den gnisten j 
og gløden som en vet kan besjele Fors
laget når det er Innsats det gjelder ; y 
og i annen omgang fikk laget lite til. 
Det var forsåvidt ikke noe å si på Lar- 
viksseieren, for deres angrep var far
lige, men målet de fikk var ren gave 
fra Sverre Halvorsen.

Pors viste friskest innsats 1 1. om
gang. I store perioder vårtet laget 
opp med nydelig samspill og det var 
bare en god porsjon uflaks som gjor
de at Pors ikke scoret minst 2 gan
ger. Første gang er det Lindstad som 
kommer 1 gjennom og skyter. Venstre [

- - -- <■ «

lag. Det
Kampen in.,xc gou> m(Jn . 

og en del ureglementerte spill. D ' 
nieren Hagajordet burde fløytet 
tigere for ulovlig armbruk. 
Turns lag var i grunnen 
Et godt hode foran lå . 
Olaf Førlie.

var det forsvaret < 
som bar dagens byrde.
1 og Paul Steen 

Likeledes de 3 halfbacks. 
ken derimot skuffet i 
var til sine tider gout og et-1 
ter Iste omgang burde jo Pors hatt 
cn klar ledelse, men det var i avslut-| 

Iningene det klikket igår. Lindstad ogl 
Skifjeld slapp vel best fra det i rek-l 
ken I

Allerede de første minutter ser detI 
brokete ut foran L. T.-målet. E. 01-1 
sen forserer pent, men det ble ikke] 
noe ordentlig skudd av det og backen 
redder på målstreken. I det 28. minutt ' 

I ’ *
kom kampens eneste mål. Etter et 

1 angrep på Larviks høyreside spiller 
Sverre Halvorsen en ball tilbake mot

• Pors-buret. Ballen går over våre 
forsvarere og til høyrevingen som 
går inn og scorer. Larvik har ellers 
et skudd i stangen. Pors hadde en 
kjempesjangse i det 40. min. etter 
tilbakespill av E. Olsen, men Lind
stad skjøt himmelhøyt over.

Larvik kommer først igang etter 
pausen og en stund ser det ut som 
de skal ta helt hånd om spillet, men 
nei-------Pors kommer igjen og fle
re virkelig godt oppbygde angrep en
der over eller utenfor.

Omgangen ble atskillig hardere 
enn første, og spillet dårligere. Pors;

Søndagens Ilgaomgang blir den siste i år for cn rekke klubbers ved
kommende. Vi får igjen flere oppgjør som kan bil meget spennende, men 
avdelingslederne stiller nok som favoritter I sine kamper, og noo større 
forandringer i tabellene tror vi neppe søndagens kamper vil medføre. 
Storm skal ha Fram hjemme 1 Skien, og stiller som solid favoritt. Laget 
ser ut til å ha «turen» i orden nå, men pass opp for undervurdering av 
motstanderen. Oppgjøret mellom Urædd og Snøgg i Porsgrunn blir sann
synligvis meget jevnt, og vi er fristet til å tippe uavgjort. Borg ligger 
Ikke så ille i faresonen, men laget har all interesse av å sikre seg ett eller 
begge poeng mot Grane. Og etter Borg-innsatsen 1 Sandefjord å dømme, 
må Grane spille for fullt, selv om Skierislaget nok stiller som favoritt.

I pulje 2 får vi tre interessante kamper. Pors skai til Larvik og mo
te Turn, og vi er ikke særlig redd for A tippe seier til Grenlandslagct. Hol
der det tippet skulle den farlige Vestfoldklubben kunne settes helt ut av 
betraktning når det gjelder avdelingsmesterskapet. Skiens Ballklubb kan 
neppe betraktes som favoritt mot Ørn, men vi mener likevel laget har 
en god sjanse til å ro seg ut av verste faresonen, så meget mer som lag
oppstillingen ser meget lovende ut, Odd skal til Ulefoss, og selv om in
gen kan reise ditt som sikre favoritter tror vi ikke serielederen lar seg 
lure. Men loperrekken skal nok få spille, om

— 8 
G pt? 14—19 . 
4 pt 13—21
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Pors beseiret T. T. 2-0 
i kvikk og underholdende kamp. 
Begge mål kom i kampens siste kvarter.

, som
•on

ø11-
in.

I

i

I
I II

stiller med sine
sikkert vente seg

Pors
Odds leder-

■ - — 

X 1 • *

—0 i

blir ikke lett å slå
‘ , klubben setter alt inn

• vekk fra faresonen (ned- 
I

i 2. divisjon).
Pors er favoritt og

vansje å ..... . .

Det var nære på at Tønsbergs Turn 
skulde fått med sig minst ett point 
fra Porsgrunn igår. Kampen mot Pors, 
som var T Ts siste motstander i are's 
divisjonskamper, blev et opgjør som 
Tønsberg-lagel med litt hell kunde ha 
postert til sin kredittside, men man

kamp
Morgendagen

. ste L
Tønsberg
Vestsiden.

Begge lag 
folk. En kan 
hard dyst om poengene, 
vinne for å kunne true 
plass i avdelingen.

Tønsberg-laget !....
.dennegang, da LI.
! på å komme .. 
rykning i 2. divisjon).

Pors er favoritt og har dertil re
vansje å ta for nederlaget i Tønsberg 

“tidligere i høst.

Kampen var uavgjort til det var 
spill 77 minutter. Da kom den smarte Begge innerwings, 
ytre venstre Skifjeld fri og fikk nes og Egil Holt bolt 
tet med et flott skråskudd, og et par I. 
minutter efter oket indre venstre Er- pent og 
ling Olsen til 2—0 og Pors L-----
innkassere begge points og ta et skritt 
nærmere tetplassen.

—r-.-

. Fotball.
j1 Arets siste serie-

i Porsgrunn.
t byr på sesongens si-

. divisjonskamp i Porsgrunn, idet 
Turn og Pors møtes på j

ge lag hadde sine chanser innen den 
tiden. Turn hadde bl. a. 2 stolpeskudd 
og el like over stangen. Pors fikk hull 
på byllen i de siste minutter, og sei
ren var trygget.

Turn klarte altså ikke å rette på 
stillingen på tabellen. Imidlertid var 

skal heller ikke se bort fra at Pors spillet i Porsgrunn igår så oploftende 
otort sett var et strå hvassere og for- at man faktisk har lov til å se lyst på 
tjente de 2 points, så inkonsekvent det de avgjørende kamper til våren mot 
enn høres.

Kampen var uavgjort

i går. 
svak kamp.

omgang, da Malmgren gikk senter. 
Løperrekken fikk ikke så, meget til, 
men K. Joh. Kristoffersen gjorde 
seg bemerket ved å. yte effektiv 
hjelp i forsvaret. Han hadde også 
gode tilløp 1 angrepet. De beste var 
ytreløpenne. Matchvinneren, den lil
le Kjell Karlsen, er kjapp og farlig 
bestandig.

Hos Pors var venstre back, Skll- 
bred god. Han var av banens beste. 
H. back og centerh. var også, hur
tige og to-effsdtoie. Bak seg hadde 
disse en ganske god keeper. (Førli 
var allikevel best). Porsenes sikkert 
meget gode løperrekke med den 
sterke vingløperen, Skifjeld, gjor
de ikke så, meget av seg. De klarte 
ikke å forsere den kompakte for
svarsmuren som Larvik Turn etab
lerte. Det var ca. 900 tilskuere.

Dommeren, Gulllk Hagajordet var 
Ikke så, god som vi har sett ham 
tidligere. Han greide ikke riktig å 
følge med i oppløpene.

| søkte å spille riktig fotball, og det 
lykkedes også periodevis ute på midt- 
feltet av banen, men laget fikk aldri 
til de siste trekkene som kunne gi 
scoring. Best på laget var backs, sær
lig da v. b. Skjelbred, som spilte en 
god kamp.

Hagajordet, T. T., dømte upålitelig 
og fulgte altfor dårlig med i spillets 
gang. — Ca. 1200 tilskuere overvar 

■ den kalde fornøyelsen.

Pors er uten tvi’ et av de mest vel- samme 
spillende Grenlandslag idag. Allikevel 
11. ~ ' — 
til å klare uavgjort og dermed få anled
ning til å rykke foran Skiens Ball
klubb i points som aldri før.

Kampens åpning var t__
berg-laget har prestert får, 
kampen medregnet, og vi nøler 
med å innregistrere første omgang som 
kvikk, velspilt og chanserik, riktig noe 
for publikum som var \ 
Pors hadde de fleste l... 
ete omgang, men skuddene var 
minelle Turns målohanser var 
men farligere. Vi noterte ypperlige 
skudd av, Gunna* Andresen, Egil Holt, 
eom fluktet vaikert ett innlegg fra Grenland, 
hølresiden og Knut Nygaards susende ham, kan man være mere enn 
skudd like over tverrliggeren. j Vi har sjelden sett

I andre omgangen var stillingen nav- skarp dommer, 
gjort til det gjenstod 13 minutter. Beg-1

*

Taktisk Turnseir
Pors ble slått 1

Det var surt og utrivelig oppe på 
Lovisenlund i går. En kald vind fei
de over banen. Denne var svært 
glatt og vanskelig etter hvitrimin- 
gen om morgenen.

Sin vane tro vant Sigurd Hansen 
loddtrekningen og Turn fikk vin
den som alliert i Iste omgang. Pors 
begynner godt og hjemmelaget tvin
ges straks p& .defensiven, Etter 
hvert kommer Turn til hektene og 
angrepene veksler 'kvikt på begge 
sider. Etter nær % times spill fore
tar Pors et sleivete tllbakesplll

2 nye poeng ti’
Han venter til han har full kon
troll over ballen og sender den 
så opp 1 nettaket, uten at keeper 
kan avverge. 1—0 edelsen blir Iste 
omgans resultat.

Annen omgang er Per Malmgren 
gått inn istedet for Sigurd Hansen 
som ble skadet i slutten av Iste om
gang. Omgangen blir ikke særlig 
interessant, idet Turn snart går. 
inn i et utpreget taktisk forsvars
spill for å trvgge resultatet. Og det 
så virkelig ut som om Turn kan 
dette med å «forsvare målets. Pors 
løpere spiller seg gang etter gang 
opp i Turns felt, men allikevel blir

ar
beid som i Iste omgang. Folk fry
ser og forlater banen fort vekk.

Da fløyten endelig går, er resul
tatet uforandret, d—0 for Larvik 
Turn, som erobret to viktige points.

Turn fortjente absolutt seiren, — 
selv om nok publikum så ut til å 
mislike det litt ensformige forsvars
spill. Dog er det i disse harde serie- 
oppgj ørene noe som heter «safety 
first», så det var kanskje klok tak
tikk allikevel.

På det seirende lag var det for
svarets kamp. Førli var god. H. O. 
Jensen spilte sterkt med fin mar
kering. Døvle som v. back var san
nelig ikke ueffen. En av de aller 
beste var imidlertid Asbjørn Han
sen med sitt kraftige, rene half- 
backsplll. Danielsen var også fin, 
møn ikke så sikker som vi vet han 
kan være. Sigurd Hansen var me
get bra i den kritiske første del av 
Iste omgang. Lj ost veit var en ut
merket erstatter for ham 1 2nen

Etter Pors’ pene 2—0 over Tøns
berg Turn i avslutningskampen for 
sesongen her borte, kan Grenlands- 
klubbene gå i vinterhi i bevisstheten 
om at de har gjort en innsats, i hvert 
fall i seriene, som sikkert ligger i 
overkant av hva vi ventet.

Hvem, skulle vel ha tenkt seg i se- 
' songens begynnelse at såvel Storm 
som Odd skulle toppe sine avdelinger 
før vinterpausen. I tillegg hertil lig- 

■^ger Pors og Grane på hver sin tredje
plass, Pors sogar teoretisk bedre enn 
nr. 2, Ørn.

Dessverre ligger Skiens Ballklubb 
på bunnen i den ene avdeling, og må 
slite mere enn hardt for å redde seg 
fra nedrykning. Klubben har tydelig 
i år lidt under dårlige treningsfor
hold, noe som forhåpentlig blir bedret 
neste år.

L. T., Ulefoss og Skiens Ballklubb. Igår 
var loperspiHet bedre enn på lenge.

Gunnar Andresen 
ret sig av hjertens i 

lyst. Gunnar Andresen viste så meget * 
l effektivt at det virkelig fry- 

kunde det den lille Tonsberg-kolonien, og 
Egil- Holt var i bedre form enn på 
lenge. De øvrige i rekken var ikke av 

i kaliber. men Tore Asplins før- 
___  _ ste omgang bør nevnes, fordi man hei 

hadde Tønsbergs Turn så gode chanser så et virkelig lovende vingspill, og 
han var ikke langt unda scoring. I 
forsvaret likte vi best Arne Karlsen, 

. som leverte et helt fremragende kee-
den beste Tøns- perspill. Et par av hans redninger var 

Skeid- av aller hoiste klasse. Arne Sperre 
ikke Larsen var med igjen og leverte en 

god innsats.
Alt i alt var Turns innsats

- vel 500 i tallet, god til tross for tapet.
målchanser 1 for-, Pors spilte friskt og vekslet med 

helt kri- spill på vingene og i center. Det var et 
færre, jevnt godt lag, med loperekken litt 

foran forsvaret rent spillemessig
Goberg, Storm, var dommer. Har 

mange slike dommere som 
—i tilfreds.

en slik myndig og

Med 1-0 seier, over' 
Pors i lite velspilt

kamp.
I et ufyselig kaldt vær med sterk 

vind langs bannen spilte Pors og 
Tura seriekeamp på Lovisenlund i

' går. Pors hadde vinden meed i 1. om
gang og lå også stort sett over uten 
å oppnå direkte skudd på mål. Kjell 
Karlsen utnyttet snart et feilspill av 
en av Pors’ halfs, og nettet pent. Ved 
et møljespill foran Pors’ mål så det 
også tydelig ut som ballen var inne, 
og den ene linjevakt som var plasert lkke Førli satt 1 s& vanskelig 
vinket også, men dommeren mente alt- 
så at det ikke var mål. 1—0 til Turn

' ble omgangens resultat.

Turn lå ikko så mye over 1 spill i 
2. omgang som Pors gjorde i 1., men 
både G. Thoresen og K. J. Kristoffer
sen hadde gode skudd som kunno gitt 
mal. Pors hadde i 2. omgang enkelte 
tilløp til pent ^nnespill, men det opp- 
løstes alltid foran Turns forsvar som 
arbeidet støtt og godt. Det ble altså 
med den ene scoringen, og Turn kun
ne gå av banen med 2 nye, kjærkomne 
poeng.

Kampen var rotet og planløs, men 
allikevel med stor innsats av begge lag. 
Det er tydelig at Turns lag er spille- 
trett nå. Kampen i går ble først og 
fremst vunnet på forsvarets evne til 
aldri å gi opp, men hverken halfs el
ler indreløpere maktet å få til noe 
spill. Sigurd Hansen måtte gå ut på 
slutten av 1. omgang. Per Malmgren 
gikk center, og Per Ljostvelt og Asbj. 
Hansen spilte 2. omgang med stor inn
sats på defensiven, og det var godt 
gjort av forsvaret å nekte Pors’ lø
perrekke med Llndstad som anker-

| mann mål. Løperrekken var tahi, og 

maktet sjelden å holde ballen så len
gt at forsvaret fikk en fortjent pau
se. Begge vingene viste dog glimtvis 
bra ting. Med fornuftig trening bør 
laget ennå ha sjanser til å vise bedre

I ting i de 2 gjenværende kamper på 
Lovisenlund og gå videre opp i tet- 
gruppen.

I Pors viste seg å være et lag som 
I virkelig har hatt framgang. Laget for-

f

farligere.

valkert ett innlegg 
Knut Nygaards sl. 

tverrliggeren.
var stillingen



God sesongavslulning av Pors.

nederlaget

Turn 2—0.

AKTUELT o

0Corner.

og

B:

Bk.

og Storm som

1

det er Jomenog Jansen

Veto. I
X

l

3
1
0

4
2
2
1

0 
0 
0 
0

1
2
3
3

8
4
4
2

3
2
3

0 
0 
0

kretsme- 
det så skje

Resultatene 
av gårsdagens kamper ble: 
Pors—Tønsberg Turn 
Larvik Turn—Ulefoss

Pulje 
Odd 
Pors 
Skiens

p

2—0
2—0

I

I
I 
I

10—7
6—5 
9—11 
5—7

A:
5
4
5
4

serie-

Pors avsluttet mecS seir 
sjansers kamp“. 

fornøyd med atArets siste seriekamp gikk på Pors 
Stadion Igår, mellom Pors og Tøns
berg Turn. Pors seiret fortjent 2—0 
etter en kamp med pent spill fra 
begge sider.

Stillingen ved pause var 0—0. Pors 
hadde 1 omgangens første del 4 helt 
opplagte sjangser som forsplltes. 
Turns i.v. hadde et flott skudd «på 
direkten» som Steen reddet flott.

I 2. omgang var det Turn som åp
net best med heading i stolpen og 
skudd i tverrliggeren. Midt 1 omgan
gen reddet Turns keeper ypperlig 
et av Lindstads gode gamle prakt

en 
o va- 

kå- 
ret. Odd leder, men Pors, Ørn 
og Larvik Turn har ennå sjang
ser til a gå forbi Skiens-klubben.

Avdelingens 3 øvrige lag får 
sikkert en minst like skarp slutt- 

* strid for å slippe nedrykking i 
j 2. divisjon.

mellom 
neste år, men l 
dermed har en 

’ X- 1 til våren,
en. Det er en kamp hiemmn « ' terskapet 1 Uga-
sterskapet på 8anini0 mA^ * borte. Så skal de spille om 
‘ do to lagene veksles om a J 1 aIt fire kamper. Og skulle 
dot muligheter fOr ennA h V,nno med 1,ke storo måldifferanser, fins

VI presiserer at deO kampe^ 
muligheter til stede for er et tankeok8perlment, 

en «Hk situasjon. FJELD.

Pors—T øn sberg
-A 7

9 k. 14 pts. 16— 9 
10 k. 13 pts. 28—10
9 k. 12 pts. 20—10 
9 k. 11 pts. 16— 9 

G pts. 15—21 
4 pts. 13—23 
4 pts. 4—21 

A-pulje

KRETSMESTERSKAPET FOR Iste DIVISJON.
Kretsserien for Grenlands Iste divisjon har foregått samtidig med 

ligaserien, men har i grunnen ikke vært viet særlig oppmerksomhet. Nå 
i, som 

ligatabellene ved å sile fra kamper mellom Grenlandslag og 
Øvre Telemark. De tabeller som da framkommer

ved sesongens slutt kan det være av interesse å se litt på stillingen 
vi finner av . _ 
lagene fra Vestfold 
ser slik ut: 
Pulje 
Storm 
Borg 
Grane 
Urædd

Som en ser er det ligalederne Odd 
hor også, og begge ligger godt

Sesongens siste 
kamper.

Årets siste seriekamper i det
te distrikt ble holdt igår.

Pors vant som ventet fortjent 
over Tønsberg Turn. Det bemer
kelsesverdige var at de to sco
ringene først kom i kampens 10 
siste minutter.

Larvik Turn vant ytterst kne
pent over Ulefoss i Larvik.

I denne B-puljen blir det 
rekke spennende dyster til 

kampen skulle ende uavgjort, ren før avdelingsvinneren er

; slår Odd og 
med uavgjort i

9 k.
9 k.
9 k.

avdelingens

Det kom inn kr. 177,50 til Eu- 
ropahjelpen ved billettsalget til gampen.

0 5—0 6
1 4—2 2
3 1—8 0

h- i}

Til seriekampen mellom T. T. 
og Pors stilte T. T. med et par 
reserver, bl. a. annet for Brede
sen, mens Pors stilte ordinært.

Kampen ble kvikk og under
holdende til siste minutt. Pors 
var nok det beste lag gjennom 
kampen og lå jevnt over i beg
ge omganger. T. T. spilte dog 
energisk og det så lenge ut som 
om 
først i det 33. min. i 2nen om
gang lyktes det Pors å score. 2 
mål ble tidligere i kampen annul-l 
lert for offside. ;

På T. T.s lags var det særlig 
målmannen som utmerket seg, 
likeledes spilte Paul Paulsen og 
Gunnar Andresen godt. Begge 
vingene var raske og farlige.

På Forslaget var det igjen for
svaret som går av med prisen. 
Målmannen, backs og halfer le- ] 
verte en energisk innsats. Løper- 
rekken spilte periodevis godt, 
men utmerket seg ved sluttspur-j 
ten og det var da målene kom. ,

Kampen begynner med et par 
gode sjangser til Pors, men det 
lyktes ikke. E. Olsen var for for
siktig. Spillet veksler en del. T. 
T. har et par gode sjangser, men 
uten resultat. Pors tilriver segl 
spillet og beholder overtaket he
le omgangen og tross de mange 
gode sjangser lykkes det ikke å 
score.

2nen omgang: Pors åpner har
dest, men T.T. kommer snart i 
gang og vi noterer et par gode 
sjangser, blant annet et skudd i 
stangen og en heading like over 
stangen, men uten resultat. I 
det 33. rniutt hender det. An
grepet kommer fra høyre, ballen 
går til E. Olsen, videre til Ski- 
fjeld. Denne går inn og scorer i 
skarp vinkel. 3 min. senere er E. 
Olsen frampå og scorer etter 
overspill fra høyre. I resten av 
omgangen er sjangsene likt for
delt, men ingen av lagene klarer 
å forandre resultatet.

gommer var Goberg, Storm, 
med Danlgren og Jansen som 
linjedommere.

Slo Tønsberg Turn 2-0 igar.
skudd. Etter at Pors korrekt hadde 
fått et mål anullert for offside kom
mer endelig ledelsen etter 32 min. 
ved Skifjeld. Minuttet etter øker 
Erling Olsn til 2—0 og dermed var 
kampen avgjort.

Pors hadde de fleste målsjangser 
mens Turn viste det beste banespil
let. Hos Pors var det indre forsvar 
patent med Skilbred som bestemann 
Lagets beste spiller var forøvrig Alf 
Mikeklsen.

Alf Goberg dømte godt.
Ka. B.

B-puljen:
Rekkefølgen her etter høstkampene

er: 1
Odd
Ørn
Pors
Larvik Tui;n
Ulefoss
Tønsberg Turn
Skiens B.K.

Stillingen i
brakte vi sist mandag. av puljene. Borg har en 

tisk sjanse til å passere Storm på målaveragen, men må da — 
Storm neste år, og deretter Urædd. Hvis Storm vinner eller spiller 
gjort mot Borg er altså saken klar. Ingen av de andre ... 
Storm.

I B-puljen kan Pors vinne på målaveragen hvis laget 
Skiens Ballklubb. Som Storm kan også Odd greie seg . 
den siste kampen mot Pors neste år.

STORM—ODD FIKE GANGER NESTE ÅR?
Kretsmesterskapet skal avgjøres med hjemme- og utekamp 

de to puljevinnere. Mye kan selvsagt forandre seg til 
høst er det altså Storm og Odd som leder puljene. Og 
mulighetene for en rekke oppgjør mellom de to Skiensklubber 
For det første skal de eventuelt spille om avdollngsmes

være godt 
ikke ble større.

Turns forsvar virket svært ånent 
til å begynne med. men den store hur 
tighet og . kontante tacklinger redder 
helhetsinntrykket. Gunnar Andresen 
var organisatoren av angrepene der 
han lå litt tilbaketrukket og drev 
rekken fram. Ytre høyre og center- 
forward var kjappe og farlige.

Pors’ forsvar spilte meget godt den
ne gangen. Alf Mlkkelsen lå langt ■nncor enm ble spolert. Porserne var I foran de øvrige og spesielt 1 første SJ i dette Bare i lopet av tre mi- omgang vil en gi ham prisen som ba- 

n Her hadde en klart å ødelegge tre nens beste spiller. Han er helt på 
nutter h< gjennom hele høyden igjen nå etter «ferien» og
?jan non Med litt hell og roligere av- Pors vil sikkert få stor glede av ham 
Snge “hadde Porsor^o kunnet sik- neste sesong. Olaf Skilbred leverte 
re se" en kjempeseir her. Loperrck- også en god ----------
ken gled gang på gang gjennom Tons- ken var I 
ber^forsvaret og bare .målmannen stol punkt, 
rgjen men det greide seg. Han var men det var for me “et god og usedvanlig heldig. som nevnt 

Porsei-ne hadde hele tiden et visst under pari, 
tak nå spillet som hurtig skiftet fra p& tross 
banehalvdel til banehalvdel. Det så pen ble ført i ble det 
bm pc ut til at kampen skulle ende vist fair snill 
uavgjort. Lindstad hadde riktignok storm, virket 
nuttet to baller bak målmannen, men pirkete, 
berge ble annulert for offside. Forst | 
etter 33 minutters spill i annen om- ; 
gan0- lykkes det for Skifjeld a rette | 
på forholdet. Han mottar en delikat ■ 
pasning fra Lindstad. gir seg god tid | 
og plasserer den flott utenfor keepers ■ 
rekkevidde. 5 min. senere kopierer Er- 
llng Olsen bedriften og sluttresultatet i 
blir 2-0 for Pors.

Tønsberg Turn har også flere gode 
sjanser og ved 2 anledninger viser 
Steen keeperspill av høy klasse. Flere 
skudd går også i stolpen, tverrligge
ren og utenfor. Tønsberg Turn kan

2-0 over Tønsberg Turn i jle spolerte si
Over 1000 tilskuere var møtt fram 

på Pors Stadion fredag for å se den 
siste kampen i ligaserien her i Gren
land. Etter Pors’ nederlag i Tøns
berg tidligere ventet en å se en frisk 
og livlig kamp og en ble ikke snytt. 
Farten ble satt i høysetet fra avspark 
og tempoet ble holdt gjennom hele 
kampen. Det ble også vist mye pent 
banespill fra begge lag, med Tønsberg 
Turn noo foran.

Det horer vel til sjeldenhetene å se 
en kamp med så mange opplagte mål- ................ miKKeisen u
sjanser som ble spolert. Porserne var foran de øvrige og ■ - a
mestre i dette. Bare 1 lopet av tre mi- omgang vil en°gi hani nrl ' 
nutter hadde en klart å ødelegge tre nens beste spiller. Han 

-- -- i—.rigjen nå etterkampen. Med litt hell og roligere av- | Pors vil sikkert få stor jriede 
neste sesong. Olaf r* 
Også en god og sto kamp, 

,P°ra’ svakeste De fikk nok ballene fram 
mye tilfeldigheter og 

avslutningene var langt 

av den store farten kam- 
- fra begge lag 

Og dommeren, Goberg, 
mange ganger svært 

—Id.

ligger på toppen .j 
an til puljemesterskapene. ,

Bien helt ax gjort er det ikke i noen av puljene. Borg har en teore- 
først slå 1 

nav- ;
klubbene kan true

I-
«

V
i
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2, 1—0 over
Skiens Ball, samt 3

han videre, og skoleinspektøren had
de sendt Pors et brev som bekrefter 
dette. Foreningen kunne allerede man-

l

I
I

i
!

i
i

i

i
I
I

Beilre treningsforhold i hrsgrm.
Folkeskolens gymnastikksal ble taft i bruk mandag.

I
I

I

I

avd. B*
pulje

1 I 

■ 1 
I I I 

kamper igjen, men beholder dog sin | 
posisjon.

Larvik Turn opererer stort sett 
med små sifre i slne oppgjør. Hele 7 
kamper er avgjort med 1 måls over
vekt. Larvik Turn er altså ikke så 
lett å bites med og motstanderen må 
ta frem sitt beste spill, skal de ha 
hell med seg. Gevinstlisten ser slik 
ut: 6—1 over Tønsberg Turn, 2—0 1 
første møte med Skiens Ball, 1—0 1 
første kamp mot Ørn, 1—0 i annet 
møte med Pors, samt 2—1 over Ule
foss. Uavgjort endte bare kampen 
mot Skiens Ball 1—1, Tapene: 3_4
mot Odd, 0—1 1 2. kamp mot Ørn, 
samt 0—1 i første kamp mot Pors. 

----------------  
_____

ener-
å tippe

; akterut poengmes- 
vi Ulefoss, som har 

kamper og 4 tap.
et lite faremoment, 

Det blir Tøns- 
Ball som skal 
- med Ulefoss, 
morsomme 6—5 

er 1—1 mot 
1—1 mot 
Ball. Ta-

Idrettsforenlngen «Pors:? har som vi ] 
tidligere nevr.te, vært uten treningslo- | 
kaie for slne forskjellige grupper 11 w ______________
høst. Skolestyret i Porsgrunn har tid-1 dag gå i gang med treningen.
’• • . - - - - ■ Omkledningsrommene i annen etasje

er derimot ikke ferdig enda, men en

— ——- — . —---■ _—_

I 7
■

møte med Tønsberg Turn, 1
ste kamp mot Larvik Turn, 4—1 mot

Ørn som 
etter 10 ; 

helene på 
de to

4 uavgjorte 
det

angår. 
Skiens 

saken sammen 
eneste seier er 

uavgjorte 
2—2 og

•1 mot Skiens 
mot Larvik Turn, 2—3 i

mot Ørn, samt 0—1 og

I Et godt stykke 
sig sett finner 
hele •_ *
Her eksisterer 
hva nedrykking 
berg Turn og 
avgjøre 
Lagets 
over Ørn. 
Tønsberg

Skiens Ball, hele 5—2 mot Ørn, samt 
.■ i 1—0 og 5—1 mot Ulefoss. Ingen uav

gjorte kamper. Tapene skjedde med
|. 2—4 mot Tønsberg Turn i første mø

te, 0—1 mot Larvik Turn, samt 0—1 
mot Odd. Klubben har et par harde

ligere anvist denne forening plass i 
Folkeskolens gymnastikksal, men om- 
innredningsarbeidet har tatt lenger tidl rekner med at de vil være klar om I 
enn ventet. ikke så lenge. To av dusjene har en I

Foreningen sendte derfor en ny søk-1 også fått i orden.
nad om leie av den hogre almenskoles Idrettsforeningen Pors, som hai 
gymnastikksal en kveld i uken. I vært den nødlidende her, er sikkert

Skolestyret behandlet denne saka I svært fornøyd med at saken endelig er 
mandag og formannen påviste de ting I ferdig. De har bl. a. en utmerket bok- 
som hadde forsinket arbeidet med fol-1 segruppe
kaskolens gymnastikksal. Det siste en|ning i host har vist lovende resulta- 
har ventet på. uttalte han, var rørleg
gerne, og skolelnsDcktøren har daglig 
mast på det firmaet som har hatt det- 
to arbeidet.

forbi når 
♦

tar til. Ørns 
Tønsberg Turn 
Larvik Turn i

Odd, 3—0 og 
—2 i 2.

med Ulefoss. Uavgjort har 
mot Tønsberg 

er besørget av 
Larvik Turn 0—1 i første møte, 2—5 
for Pors, samt 5—6 i et nervepirrende 
oppgjør med Ulefoss. Vil Boye & Co. 
vinne de gjenværende 2 kamper?

Pors har også hatt en litt berg-og- 
dalbane-artet sesong. Men er fryktet 
som få i disse oppgjørene. Listen vi- 

1 .ser seire i følgende kamper: 2—0 i 2.
.—0 i før-

Ballklubb, samt 1 
består i 2 kam- 

Den 
Ørn, 

jevnt oppgjør ble 
fordel med 0—1.

«runner up»,' har vist 
, hva det nå enn 

Med sin ene kamp 
det fare for at 3. navn 

, kan storme 
kamper 

4—2 over
i 2. møte, 1—0 over 
kamp nr. 
6—0 over 
oppgjør :
vi bare første kamp 
Turn 3—3. Tapene

I1I 
s

' !

Avdeling 
f om A-s 
lig Odd, Ørn 
lederstillingen, 
med slne 14 poeng

• tett fulgt av 
' riktignok

Kloss i 1 
m.er så 
poengs s 
per vil uten 
gifyllte. Vi tar

■ Odd som seierherre 
Puljens store navn 

begynt å 
mete farger 
Listen over 
ut: To ganger 
Turn, 4—3 over 

■3—0 over
• over Pors, 

per mot Ulefoss 
tapte kamp 
hvor et 
avgjort

Ørn, tabellens 
•n tildels ujevn kurve 
kan komme av. 
mer spilt er 
på listen, Pors 
de avgjørende 
seire blir:

sem tross mangelfull tre-1 
ter, og det skal bli interessant å følge | 
den videre utviklingen.

Også Pors kvinnegruppe som teller 
et stort antall kvinnelige medlemmer

I Saka er heldigvis nå i orden, uttalte | kan ta fatt for full fres. I

Distrikt IV —
^\nner 

seier
%B er ikke fullt så desidert I 

eksjonen. I toppen kives nem-
, Pors og Larvik Turn om I 

Odd ligger best an 1 
etter 9 kamper, ■ 

. har 13 poeng, j 
spilte kamper. | 

de to nevnte kom- 
andre klubber med 11 

kilnad. De gjenværende kam- 
tvil bli hektiske 

sjansen 
i puljen.
Odd har så smått' 

gjenopprette Grenlands fal- 
i den forløpne sesong. 

klubbens triumfer ser slik 
2—1 over Tønsberg 
Larvik Turn, 1—0 og 

Skiens L “* ’ i—o

«Draws» 
2—2 og 1—1.

var mot opponenten 

temmelig
til Ørns

De
Turn,

Odd, samt 1— 
pene: 1—2 : 
annen kamp 
1—5 mot Pors.

Tønsberg Turn ligger som «dumpe- 
kandidat» sammen med Skiens Ball, 
og unngår foreløbig sisteplassen på 
sin bedre målaverasje. Bare en ut
merket innsats i de gjenstående 3 
kamper kan rette opp situasjonen. 
Også her er bare 1 kamp vunnet, nem
lig 4—2 over oPrs i første møte. Uav
gjort er: 3—3 mot ørn i første møte, 
samt 1—1 mot Ulefoss. Tapene er 
mange: 1—6 mot Larvik Turn, 2 gan
ger 1—2 til Odd, 0—1 til Skiens Ball, 
2—4 til Ørn i annet møte, samt 0—2 

til Pors i annen kamp.
.....................- •• • - \

Skiens Ball har sikret seg sisteplas- | 
sen, og har ikke scoret mer enn 4 mål 
på 9 kamper. Her skal det bli adskil
lig vanskeligere å redde seg unna ned
rykking. Men alt er selvsagt ikke 
håpløst før siste kamp er spilt. Sei- 
erskolonnen viser bare 1—0 over 
Tønsberg Turn. Uavgjort 1—1 i an
net mote med Larvik Turn, samt 
1—1 mot Ulefoss. Tapene er ikke til 
å komme forbi: 0—2 i første skeid' 
med Larvik Turn og 0—3 mot Odd,. 
0—3 og 0—6 mot Ørn, samt 1—4- mot «

Pors.

f
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Bfe-

gen av de yngre som har ‘slått 
igjennom. Alt i alt har vi i dag 
om lag 50—60 aktive seniorspil- 
lere og en stor junioravdeling. 
Hva den siste angår så er det en- 
del lovende emner som jeg hå
per Pors vil få atskillig glede av 
i årene framover. Særlig vil jeg 
presisere at vi har 2—3 spillere 
på småguttlaget som, hvis utvik
lingen fortsetter i det rette spor, 
vil komme til å bli habile første- 
lagsfolk orn noen år.

Hvilke av årets kamper sy
nes De best om?

— Spillemessig sett er privat- 
kampen Ørn—Pors på Horten 15. 
mai som sluttet uavgjort 4—4 den 
mest gledelige i år, etter mitt 
syn. Like etter kommer privat- 
kampen mot Fram som vi vant 
3—2 i Larvik. Av ;
or det den mot Larvik Turn 
Porsgrunn jeg setter høyest. Hel- I

ler ikke skal vi glemme Pors 
I enorme innsats i 4 timers-oppgjø- 
|rene med Snøgg og Storm i sist
nevntes pinseturnering.

— Hvorledes er det med klub
bens økonomi?

— A, det er så som så. Når 
en ser hvordan de nye seriekam
pene er blitt lagt an i Grenland 
med opptil 4 kamper på en og 
samme hverdagskveld, så,sier 
det seg selv at det er vanskelig å 
få arrangementene til å svare 
seg. Her burde oppsettingen vært 
noe «smidigere». En har jo flere 
dager i uka disponible. Forøv
rig har våre billettpriser vært at
skillig for lave. Det må nok ret
tes på dette forhold til våren så
ledes at inntekten kan svare til

• de forhøyede utgifter. I enkelte 
‘tilfeller har disse steget med 300

* I

• pst. i forhold til prisen.e før kri- 
at disse ungdomsspillerc (gutter ^en‘ 
i alderen 18—19 år) «må stå 
over» kamp(er) hvis de i mellom- 
tia har deltatt på A-, B- eller C- |

f

laget. Blir juniorenes regler be
nyttet, får jo klubbene god an
ledning til å holde sine framste 
rekrutter samlet fram til 20 års 
alderen.

— Hvorledes er det med spil- 
leutvalget?

— Vi har en god stamme med

Fotballsesongen i Porsgrunn 
er nå definitivt slutt for i år i og 
med seriekampen Pors •— Tøns
berg Turn. Vi har hatt en sam
tale med formannen i Pors fot- 
ballgruppc, Kåre Beck
strøm, om året som gikk. Han 
sier blant annet:

— Sesongen må nærmest ka
rakteriseres som middels. Jeg kan ; 
iallfall ikke si at jeg er helt for
nøyd — for Pors hadde en varia
bel vår-sesong. Vi gikk jo også 
tidlig ut av Norgesmesterskapet. 
Men når det gjeldei' høstkampe- 
ne, er jeg tilfreds. Vi ligger godt 
an i Norges-serien og har frem
deles sjangser til topplasering i | 
vår pulje. Odd leder riktignok 
med 2 poeng foran oss i dag. , 
men vårkampen i Skien mellom I 
Odd og Pors kan jo endre dette 
forhold. Ellers har vi hjemme- ( 
kamp mot Skiens Ballklubb og 
Ørn på Horten i første halvdel av 
mai 1948.

Hva våre øvrige lag angår, så 
var vårsesongen god. B-laget ble 
avdelingsvinner og vant den så
kalte beskjeftigelsesserie ved å 
slå Storm 4—1 i finalen. Også' spillere, men foreløpig er det in- 
vårt C-lag slo seg fram til fina
len, men Gimsøy slo oss her med 
2—1. I de nye serier ligger C- 
laget godt an med 2 seire og .1 
uavgjort. Vårkampene blir av
gjørende for avdelingsmesterska- 
pet. .

Junior- og guttelaget har stort 
sett hatt en bra sesong. Juniore
nes sesong har vært kamprik og 
en har hatt atskillige «langveis
farende» lag på besøk. Bl. a. ble 
det holdt en firelagsturnering i 
pinsa med Skeid, Ørn og Odd 
som gjester.

Ellers, har vi hatt ungdoms
lag, smågutter og oldboys i sving.

Småguttlaget har hatt 6—7 
kamper hvorav de fleste har slut
tet med seir. Oldboys vant Borgs 
cuppokal i Borgestad-turnerin- 
gen. Seinere har «gamlegutta» 
ikke fått anledning til å utfolde 
seg som en gjerne ville, fordi ba
nen har vært opptatt til kamper 
og trening.

Hva ungdomslaget angår, så 
bør Fotballforbundet snarest mu
lig revidere sine regler, så disse 
blir i overensstemmelse med 
juniorenes. Nå er forholdet det

teserien. 
utvalg 
ledning til 
ler. Jeg er klar 
være en spore for å “ 
sportslige nivå hos disse 
således at vi vil ha lettere for 
hevde oss i konkurransen 
nabolandene. Men t ‘ 
bhr stillingen katastrofal ‘ 
Norgesserielag som ikke kom 'i 

' med i denne serie. PersokT" 
log med eMcl fo-W. 
ledere, og vi mener at Fotballfor
bundet vil øke interessen for den 
nåværende Norgesserie (1. divi
sjon) atslcillig ved ikke «iåse 
fast» grensene for de forskjellige 
Østland-distrikter. Det hele kan 

gjøres mer elastisk. La 
ta vårt eget distrikt 

av 14 Grenlands-, 
-J- Og Vestfoldlag

sikkert
| oss f. eks.

som nå består av 14 Grenlands-, 
Øvre Telemarks- og Vestfoldlag 
fordelt pa to puljer her burde det 
komme med enkelte representan
ter fra Østfold og Drammen og 
omegn. Hvorfor skal Østfold-la- 
ga stadig isoleres i eget distrikt? 
Sådan som serien avvikles nå 
har det hele lett for å stivne til. 
Det blir jo nærsagt en utvidet 

dette og bunnkjedelig kretsserie år om 
annet. " . j

‘I Personlig tror jeg at interes- 
| sen vil stige og at reiseomkost- 
ningene heller ikke ville bli så: 
overvettes mye større hvis et 
sånt forslag ble godtatt. Det er 
ganske sikkert mange Østlands- 
lag som er stemt for en endring 
i dette forhold. Det burde iet- 
hvertfall ikke være noen risiko 
å gjøre et forsøk i så måte.

— Skal stadionanlegget ut
bedres?

— Grasmatta på fotballba
nen er så dårlig som den kan bli 
nå, men vi ligger i underhand
linger for å få utvidet vårt sta- 
dionanlegg. Forhåpentlig vil sa
ken bli løst i nærmeste framtid, 
således at vi kan få ordnet med 
kampbane med nytt grasdekke, 

| treningsbane og håndballbane 
samme sted. Seinere er det me
ningen at en skal anlegge løpe
bane rundt grasbanen. I første 
omgang konsentrerer vi oss om 
treningsbane og håndballbane .

— Hvorledes går det med 
Pors nye klubblokale?

— Som kjent har vi kjøpt ba- • 
debrakka på Miltenberg av kom
munen. For en tid siden gikk vå
re medlemmer i gang med harde 
tak for å få ordnet med klubb- 

I ®

lokalet i «Brakka». Det blii pa 
|87 kvm. og vil gi plass til 100 
mennesker. Når dette blir i 01- 
den en gang på denne siden av 
jul, vil Pors være selvhjulpen 
når det gjelder møtelokaler foi 
alle sine grupper. Omkostninge
ne blir forholdsvis rimelige. Det 
største utlegget blir til inventa- 
- u.9 • fo^øvri?* drøftet

’ crnn. Utgiftene for lagene er i 
det hele uforholdsmessig store 
i dag. Ikke minst gjelder 

; reiseomkostningene.
— Hva er Deres mening om 

Grenlandsnivået?
— Vi har jo i lengre tid hørt 

‘nevnt at vi Ligger under de øv
rige kretser. Etter de seriekam
per vi har hatt i høst kan jeg 
ikke forstå at det er noen større 
forskjell på Vestfold og Gren
land. Det har iethvertfall vært 
framgang å spore fra de foregå
ende etterkrigsåra for Gren- 
landslaga. Jeg er ' imidlertid 
langt fra fornøyd med spillen ' 
vået. Spiller imidlertid klub^ 
ne med den samme vilje "e 
kampglød som i host så ; 
ganske sikkert komme op^o* 

et høyere nivå enn det som til
felle her nå.

— Enn om en fikk trenere til 
klubbene?

— Vi trenger selvsagt trene
re, men det går ikke som det har 
vært praktisert i de seinere år, at 
en har trenerne i 1 a 2 måne
der av sesongen. Nei, skal det 
bli virkelige resultater av det 

o .
ma en engasjere trenere for he
le sesongen og aller helst i flere 
år på rad, men se da blir det jo 

seriekampene alv01'lig okonomislc løft for la- 
i gene som blir ytterst vanskelig å 

løse. Fotballforbundets tiltak 
med de såkalte distriktskurser er 
meget godt. Vi har ypperlige tre- 
neremner rundt om i lagene og 
kursene vil sikkert bære frukter 
i framtia. .

— Hva mener De 
tuell eliteserie?

Personlig er =
- blir i0 mOt Cli' 
av lagene som viI * lte 

a bøste store fordn.
ove\ at det vil 

hevet det 
få laga,

a| 

med
ø]<onomisk 

- for de!
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• . i forbin- 
badeanlcgget,

retur- 
men

spesielle øn-

■ | forøvrig er i størsic i 5
I forening.

— Har De noen
sker for klubben? jeg vil få uttale ønsket og 

'håpet om at våre fotballspor^ 

. allerede fra nyttår går inn for / 
I forhåndstreningen således at de 
kan være i best mulig form nar 
sluttstria om avdelingsmesterska- I 
pet tar til i begynnelsen av mai. |

— Er det ellers noe?
I — Vi skulle hatt en 
Ikamp mot Lisleby i høst, 
ida serien har vært såpass' hard, 
i fant vi det best å utsette den 
| til neste år. Hvis en ikke blir 
med i sluttkampene mellom di- 
striktsvinnerne om Norges-serie- 

|mesterskapet blir det jo et for-, 
iholdsvis langt opphold for lagene! 
fra 16. mai til de ordinære run
dekamper i Norgesmesterskapet 
tar til og da er det bra å ha en
kelte privatarrangement klar.

I Til slutt kan De jo ta med at 
jeg kommer til å trekke meg til
bake som formann i fotballgrup- 
pa på årsmøtet i høst. Jeg har nå 
vært styremedlem i 5 år, derav! 
formann i de to siste år. Årsaken I 

Itil at jeg går av er at en også 
har andre gjøremål å vareta, s>er 
Beckstrøm.
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fotballgruppePors

minnetale | medlemmer
I

enstem-• 4

Kristiansen, 0. Skilbred og Per
r

Ledere for ungdomslaget fikk

årsmøte som bie
r

I

i

samt
I

 ew j ■ inptMVuir

i

I

i Grcn-
■i

idag mot Vi-
f'1

rekkelag fra en

i

og

I

.'U

al-f

I« ------------ Viyj. V
Stadionstyret fikk følgende | nmensetniMrt- m--- —

I

lag 90 kvm. og 
til 100 menne-

X i

gjenvalgt til formann
Pors holdt ble valgt Chr. Andersen, Halfdan

»
t '

I
.Ut 

føl'
dl

i

Folkets Hus 
av
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I
• I
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Rolf Tangen 
:n (ny).

hovedforenings 
årsmøte % -

1 .

4.
e
■1

•i aJI
; årsmøte i, Realfsen, Kristen Barth. 
foreningens

Komiteen som

årsmøte i 
ledelse 
Beckstrøm 
ganske godt.

Formannen holdt
over C. Hugo Weber og ga der
etter en oversikt over sesongen.|stad. Suppleanter: lederne

— - —VAL 

ble enstemmig gjenvalgt.
” _mer ble: 7

og Erling Klingenberg
------ * ■ bøyre: Paul Steen

li

Utvalg for Old Boys ble også 
overlatt til det nye styre.

♦

etter en oversikt '----
Årsberetningen ble 

mig godkjent.  
Sportsutvalgets,, B- og C-la-(Suppleanter: Rolf Næs og Mag- 

« 

retninger ble godkjent.
Boys-gruppens ? 

ble referert. Pokalen som 
vunnet i Borgs turnering, 
overakt formannen-

ste

Huskomite
Damegruppa overrakte hovedsty
rets form, blomster og penger.

*

' I
I

|i går 
|eget 
•; gamle
I a“ 
/ assistanse 
/ der-, og ■ * 
/ ført på _ . 
ler _

r
r
•i
>5

a 1
r •
A

t
9
/.
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Valgene. (
Formannen Kåre Beckstrøm 

frabad seg gjenvalg. Til ny for
mann valgtes Th. Aasland. Sty
remedlemmer ble John Kjørholt, 
Thorbjørn Solstad, Asbjørn 
Kj elle vold og Kåre Beckstrøm.

Varamenn: John Kjørholt og 
H. Eltvedt.

Festkomite: Ivar Kristiansen, 
Ivar Wåge, Magne Johansen, 

C Hugo Weber. Talen ble påhørt Sten Knudsen, Rolf Asdahl, Mar-
I

Alfhild Nilsen, Ase Hegna, Åse

Rolf Asdahl og Edith Kristensen. 
Finanskomite ble det overlatt 

til hovédstyret å utpeke.
Representanter til idrettstin- 

get K. Malmgren, Leif Halvorsen 
SkeDet var meget godt frammøte og Aksel Fjeld. 
til gårsdagens årsmøte som bie ------------
ledet av foræannen, Karl Malm 

f 

gren. r .Han holdt en minnetale over

stående. Dagsorden ble referert tha Kristensen; Edith Kristensen, 
Alfhild Nilsen, Åse Hegna, Åse 

ble godkjent. Thorstensen og Eva Norling.
Formannen redegjorde for 

kommende års planer og under 
eventuelt ble der framholdt' cn- 
del angående skibakken og id- 
rettsmerket, samt endel andre 
spørsmål.

Det ble overlatt hovedstyret 
å finne folk til en studiekomite.

med Wierud 
•

Valgkomite: 
sen, Aksel Fjeld’

Redaktør 
medarbeidere 
hovedstyret å utpeke.

1-

- Karl Malmgren
Idrettsforeningen

■for første gang 
klubblokale på '
• bane. Komiteen som har 

rbeidet med lokalet har fått god 
se av mange flittige hen-g det hele ble da også full-1 Så gikk man til valp n ,. å forbausende Jrort tid. Det følgende utfall • Mapnf t 7 flkk 

• et meget pent klubblokale for- ’ - .a8ne>ohansen,

'eningen nå har fått i stand. Gulv
flaten er på om 
lokalet gir plass 
sker.

?ors
Thorleif Aasland valgt til ny formann

01 s lotballgruppe holdt igår Suppleanter: Harry Beckstrøm 
—; under og Alf Mikkelsen. Hjelpekassere- 

formannen Kåre re Vendelboe Larsen og Thor- 
. Frammøtet var bjørn Hansen. Sportsutvalg: 

Oppmann Alf Jacobsen. Øvrige 
' av sportsutvalget:

Andreas Skilbred og Leif Lind- 
f or I

B- og C-lagene 0. Holtan, M.l 
Halvorsen og Valter Richter.

gets og junioravdelingens årsbe- ne Johansen. Juniorutvalg: Ivar 
Kristiansen, O. Skilbred og Per 

Old Boys-ginmnens kamper Dahl. Suppleanter: Lars Hegna 
ble og Sten' Knudsen. Avisprotokol- 
ble len: Ivar Wåge.

Ledere for ungdomslaget fikk 
Regnskapene for fotballgrup- det nye styre i oppdrag å ta ut 

pen og juniorlagene ble -gitt de- seinere.
charge.

(sammensetning: Einar Grotnes, 
’>Leif Nilsen, Thor Nilsen, Einar 
Wierud og Henry Hegna. Vara
menn; Rolf Asdahl og Olav El
lingsen.

I Revisorer H. Eltvedt og O. W. 
iBrårud med Wierud som supple- 
| ant.

Arvid Magnus- 
og Nils Olsen.

av Porsebladet og 
, , Ådet overlatt tilhovedstyret å utpeke.

t Som komite for idrettshuset 
ljl\J

fotballfamper
Den nyinnmeldte Sarpsborgspiller he
ter Per Johansen og ikke Rolf som vi 
har meddelt tidligere. Han deltar i 
kampen i morgen.

Odd spiller allerede
king i Stavanger.

Ellers meldes det om 
treningskamper i helgen.

jesongeas
Årets første fotballkamper i Gren

land finner sted i morgen.
PORS—TOLLNES.

På Vestsiden møtes Pors og Toll nes 
Ballklubb til «premiere» i Porsgrunn. 
Begge klubber stiller sterke 
mål til ytre venstre:

Pors eksperimenterer med laget . 
sitt dennegang. Det blir fra mål og 

, Sverre Halvorsen, 
Olav Skilbred, Alf Mikkelsen, Trygve 
Kristiansen, Ivar Waage, Erling Ol
sen, Leif Lindstad, Thor Berntsen, 
Thor Svennungsen og Karl Skifjeld.

Tollnes: Jens Veholt, Arnc Veholt, 
Johan Furumo, Arne Svendsen, Rolf 

i Gregoriussen, Harald Skilbred, Hå
kon Wold, Per Johansen, Per Skil- 
bred, Ingolf Bråten og Anker Bråten. \

og godkjent.
Årsmeldingen

Av «denne gikk det fram at utvi-1 
deisene av stadiopanlegget står 
foran sin løsning, og med (dette 
skulle foreningen få ett av de 
største anlegg i kretsen. Beret
ning fra stadionstyret ble en
stemmig godkjent. Pors’ turnda- 
mer har i år hatt sin første se
song, gikk det fram av beretnin- [ 
gen. Regnskapene fra hovedsty
re, .stadionstyre, og Porsebladet 
ble gitt decharge.

Regnskapet for idrettshuset 
ble også godkjent.

Neste punkt på dagsordenen 
var innkomne forslag. Hovedsty
ret foreslo revisjon av forenin
gens lover, etter lovnormen.

Kr. Barth redegjorde, for Id
rettsforbundets lovnorm i denne 
anledning.

Forslaget ble deretter enstem
mig godkjent.

Forslaget fra hovedstyret om 
at stadionstyret utvides med 2 
mann, da stadionsaken nå står 
foran sin løsning, ble enstemmig; 
godkjent. •

I 
I •

Valgene !
Formannen Karl Malmgren1 

ble enstemmig gjenvalgt.
Styremedlemmer ble: Leif 

Halvorsen i 
(ny). (Kr. Halvorsen ønsket ikke 
gjenvalg.)

Varamenn: ~ 
Trygve Thorstensé

rors jr.-Snøggs 
junior 2-0,

Ved en fotballkamp på Pors sta
dion søndag mellom Snøggs juniorlag 
av 1939 og Pors junior seiret Pors 

i 2—0 etter en god innsats. Det var 
i Thorbjørn Svendsen og Jacob Holtan 

som scoret. Best var Ame Kås .An
dresen, Th. Svendsen og John Dørge 
på Pors lag. Ytre høyre R. Larsen og 
v. half Odd Joh. Tussen var best hos
Snøgg.

£
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Sterk FramI

Tok igjen Pors 2-0 ledels /

t klart over

i

1

Urædd mot Pors
braUi

Stenberg,

ri11

1
IMS

r,

r

M

I

1

'Iblikket, og ballen går via Fram-

: stad kommer 
stads annen i

i
]

i

l

Olaf Skilbrcd 
mann igår. Sv. Halvorsen 

' nærmest etter, 
omgang var god.

0

Borg

n a

(

£
i.

b. 3-
♦

igår

. I ■ .

, Pors-Fram 2—2. '* M i
' !

r nnsats i

en beskjeden 
igår. Laget saknet dennegang 

» av fjorårets spillere.

2—0 i første
av Læ-

Vest-*
1

I
I

I!! •
*

ben over dødlinjen. Fram har en 
god sjangse etter frisparket uten-' 
for 16 m. i det 22. min., men 
Reinholt er påpasselig fremme og 
halvklarer. Returballen fra et 
Fram-ben stryker stangen. Like 
før omgangens slutt oppnår Pors 
mål ved Skifjeld etter overspill 
fra Erling Olsen. Omgangsresul- 
tatet 1—0 til Pors var helt i or
den.

Annen omgang er bare 6 min 
J gammel da Pors får sitt annet

e °g lå 
giennorn hele kamper|.

scoret begge mål for f
spilte i går en
Porsgrunn, og

JN y L L / ru

megett god
Veto.

Dagfinn Halvorsen
Pors og Fram 
vennskapskamp i
Fram befestet det gode inntrykk 
laget gjorde forrige søndag.
Sifrene 2—2 gir ikke det rette 
bilde av spillet og sjansene. 3—1 

hadde ikke vært for

1.
God anncn omgang av Pors.
1500 tilskuere hadde innfunnet seg 

se privatkampen mellom Pors

2 over

«Nestor». ,

' pJ V^l'/ 
Pors 8—u ^verB'J!3J 
hadde ,vært 0—0 M 
]tsen (3), Ame Hf 
Svendsen (2) og for Pors. Trass / *

-7 allike#
Sær- 

foran mål. 
Pors, dømtev 
o ♦

radius.- Det eneste det skorter på 
for ham er skuddferdigheten.

Til slutt vil vi påpeke et par de
taljer: når en indreløper går utover 
mod ballen under et angrep, må 
wingen huske på å ta indreman- 
nens plass, ellers blir det rot og 
klyngespill. Videre er det aldri 
riktig å stoppe for å se hvor beste 
plaserte medspiller er å finne, far
ten må holdes. Stopper det opp. får 
bare motstanderen tid til å dekke 
opp. i

Men Fram skal være storfornøyd 
med spillet denne gang. Men er 
ikke et så bra spill for bra så tid
lig i sesongen? Det er unge gutter 
dette gjelder. De er lettrenet, men 
brenner fort ut igjen. Denne seson
gen som lover så godt må ikke blij 
lik fjorårets.

God dommer i gårsdagens dyst 
var Sundby fra Urædd. Kick. I

Del
1. lags-aspiranter 
og Ove Austad.

Syndjordet leverte 
innsats i' ’ 
atskillige ;
lig var løperrekken svak 

. Olav Kritoffersen, 
kampen, som gikV o--<-

Larviks beste folk igår var Førlie. 
Thoresen, Lærum og Gunnar Andre
sen samt høyre-backen. »

Hos Pors leverte Sten bra saker. • 
var vel sitt lags beste

og Lind-
Lind-

Pors
i morgen.

Larviks-klubben Fram spiller imor- 
gen mot Pors på Vestsiden. For Pors 
er det av særs stor betydning å fin
ne fram til den sterkest mulige opp
stilling til vårens gjenstående serie
kamper. En har da også foretrukket 
å prøve flere «nye» folk imorgen. La
get er fra mål og høyre: Bjørn Rein
holt, Ivar Kristiansen, Olav Skil- 
bred, Alf Mikkelsen, Sverre Halvor
sen, Ivar Waage, Erling Olsen, Lind- 
stad, Thor Berntsen, Ove Austad og 
Karl Skifjeld.

Fram kommer med sitt sterkeste 
lag. Begge klubber vant sine debut- 
kamper sist søndag.

* i

for Fram
meget.
Fram måtte unnvære sin gode 

I. h. Rolf Larsen, som er flyttet til 
Oslo, og sannsynligvis ikke kom
mer til å spille mer for laget. D. 
Halvorsen tok hans plass, og Thor 
Thoresen rykket inn som v. h.

Pors gressbane var utmerket 
spille på, men de ca. 1200 tilskuer
ne ble vitne til en nervøs åpning 
fra begge lag. Fram var den første 
som fant stilen, men Pors fikk før
ste mål. Et hardt skudd gikk via 
tverliggeren og bak Frams gode 
keeper, og dermed ledet Pors 1—0. 
Med dette gikk omgangen ut.

Hadde Fram vært det toneangi- 
%

vende lag i første omgang, ble det
te ennå tydeligere i neste, da det 
til sine tider artet seg som et ensi
dig press mot Pors-målet. Fram 
fikk spillet til å gli riktig pent, og 
kondisjonen holdt for alles ved
kommende. Men det ble igjen Pors 
som scoret, denne gang etter en 
forsvarstabbe av Fram. Men dette 
var også det eneste reelle skudd 
Pors hadde gjennom hele omgan
gen, mens Fram var forfulgt av 
uhell. Først hadde Frams i. v. en 
«stryker», så ble det skutt utenfor 
for åpent mål. Et par ganger måt
te Pors’ utmerkede keeper strekke 
seg ut i full lengde for å holde bu
ret rent. Men trass i motgangen be-

♦

Pors b
Ved 1. reservélagskamp f- Sjuen lørdag vant * R—0 °ver

at stillingen '
Pausen. Thor Berntsen 

i2^ Thorbjørn " - 
cob Holtan scoret for Por>.

1 '"•gs målmann -

Mixed Pors-lag— 
Sandjordet 5—0.

Fotballkampen på Vestsiden 
mellom det mixede Pors-lag og Sund- 
jordet sluttet med en solid 5—0-seir 
for Pors. Målscorerne var Thorbjørn 
Svendsen (2), Arne Hansen (2 flotte 
mål) og 1 selvmål.

Pors-laget, som bl. a. talte spillere 
som Sverre Halvorsen, Trygve Kri
stiansen, Karl Skifjeld og den tidli
gere Svelvik-mann Kjell 
spilte ganske godt i flere perioder.^ 
Det ser ut til at Pors skal få sterke

i Ivar Kristiansen

Urædds lag: Helge Kalvoi^11’ 
Kåre Sølie, Rolf Iversen, Hansen, Erling Holen, x ! 
Lundberg, Ingvar Lunde, 
Arvesen, Arne Zimmernia 
IRolf Hansen og Ivar Olsen.

ram 
holdt Fram motet, og midt j 
gangen reduserte laget ved i t 
etter innlegg fra venstre. Samme 
mann gjentok bedriften et par mi
nutter før full tid. Han fintet kee- 
per og skjøt løst i mål.

Fram gjorde en utmerket inn
sats, og det var ingen som lå tyde
lig under gjennomsnittsnivået. - 
Forsvaret er godt, men det må tre
nes mer i sprint. Fram-guttene 
kom ofte sørgelig til kort overfor 
Pors-løperne. Løperrekken har en 
utmerket venstreside og god c. f., 
men høyresiden skuffet. I. v. Einar 
Anthonsen var lagets beste mann, 
og særlig i annen omgang arbei
det han godt. Han har allerede 
sterk kondisjon, og en vid aksjons

mål etter et godt angrep. Bernt
sen setter ballen i nett-take fra 
kloss hold. Fram tilriver seg spil- 

, let og allerede etter 12 min. re- 
, duserer de etter overspill fra 
, venstre. Fram beholder stilen og 

mot slutten av omgangen lykkes 
det virkelig å bringe balanse. En 
ball fra venstre springer Rein
holt ut for å møte, men en Fram- 
spiller er kjappere, setter ham 
ut av spill, og sender en løs ball 
i det tomme bur. Etter spill og 
sjangser er det ikke noe å si på 
resultatet.

Dommer R. Sundby, Urædd, 
kom meget pent fra debuten.

Veto/

I Larvik fikk ledelsen
I omgang ved et kanonskudd 
|rum og Gunnar Andresen.
I Etter pausen har Pors’crnc flere 
I
| gode skudd. Laget fikk sitt mål på 
I straffespark etterat Thor Berntsen var 
I stoppet ulovlig. Sverre Halvorsen 
satte ballen i nettet. 2 min. før slutt 
ble Gunnar Andresen «tatt» ulovlig 
innenfor. 16 meteren. Gunnar Thore
sen scoret.

Mastø, Ørn, 
[dommer.

Kampen på Pors’ stadion mel
lom Pors og Fram foregikk i 
herlig vårvær.. Omlag 800 men- 1

—1 — x-3 z-\ innfnnnpt. SPØ. DPT I /

t

r 1 Larvik Turn—Pors 
virkelige målsjangse f

- ■ - ’ 1

I 
J 

] 

for å
5 og Larvik Turn på Lovisenlund igår. 

Larvik Turn stilte med sitt sterkeste 
lag. Pors hadde en del ommøblcringer 
fra Urædd-kampen, således var Olav 
Skilbrcd på plass i forsvaret, tross 
hånden hans ikke er frisk ennå. Half- 
rekken bestod av Wåge, Sv. Halvor
sen og Ove Augestad. I løperrekken 
spilte Øivind Johansen ytre venstre, 
mens Arne Hansen gikk indre ven
stre i første omgang. I annen omgang 
spilte Thor Berntsen i center, mens 
Lindstad og Skifjeld var indre-vinger.

Kampen ble ganske livlig, men ik
ke god, dertil hadde Larvik for godt 
tak på kampen i første omgang. Al
lerede fra avspark satte de opp en 
ganske god fart og beholdt i grunnen 
ledelsen hele omgangen. Selv om Pors 
av og til fikk i stand et angrep var 
det likesom ikke noe brodd i det. 
Larvik-guttene var meget kjappere på 
ballen og hadde bedre avleveringer og 
adresse. I annen omgang kjente vi 
nesten ikke Porslaget igjen. Allerede 
fra avspark , ja hele den første halv
timen, var Pors de toneangivende. En 
rekke friske angrep burde vært bed
re utnyttet, selv om Førlie i Larvik- 
buret straks satte seg i respekt.

Pors b.—UræiW b. 
• 3—2.

Ved en privatkamp 
igår vant Pors

orgen. >
Urædd og Pors har truffet av

tale om å spille en treningskamp-t 
på Vestsifien lørdag. Da det blirj 
klubbens generalprøve foran se
riestarten neste helg -imøtesees 
kampen med stor interesse i fot- 
balleiren.

Pors har også dennegang 
valgt å eksperimentere med lags- 
oppstilingen. Enling Olsen er så
ledes trukket ned som back mens 
Arne Hansen prøves på indre? 
venstre og Thorbjørn Svåendsen. 
på ytre høyre. Laget er fra målj 

Itil ytre venstre: Paul Steen, Er-! 
Iling Olsen, Olav Skilbred, Alf 
Mikkelsen, Sverre Halvorsen, 
Trygve Kristiansen, Thorbjørn 
Svendsen, Lindstad, Thor Bernt
sen, Arne Hansen n<* r- ’

var cn

gjestene, at det unge 
' 1 • ^1.

—r —

kjappe og viste gode 
men de overdrev små- 

__  . Dette ble for smått og 
ballen gikk for meget tvers over 
banen. Porselaget spilte endel 
bedre enn sist søndag, men spil
lerne virket periodevis sene, dog 
var det flere gode kombinasjoner 
å se.

Første
har Pors allerede i det 5. min.,H 
men Skifjeld faller i skuddøye

----------o 
nesker hadde innfunnet seg. Der 
ble spilt 2 omganger a 40 min. 
Vi vil heller ikke denne gang giL 
noen kritikk av de enkelte spil
lere, men om lagene i sin helhet 
kan man si, for* å begynne med 
gjestene, at det unge Fram-lag 
burde ha gode muligheter. Spil
lerne var ' 
takter, 
spillet.

D



A. -

"^^53

til eliteserien?Pors
ordNoen

I

[

er
o

og

>~

w

»

I

1

„ ■ ■■

1

1 
1

r 
> 

t
i

r

I 
s

<
I

I
!•

I

■

I
i

s
2.

I 

i

Vårens
Dg avsluttende i 

(førstnevnte

ansees!
divisjonslag fra høsten

var
T«a, mens .

atøen, yørU
Be® t annen
J B°m var

r—■' 1___

med fotballgruppas formann 
Th. Aasland. 

• w

seriekamp holdes 1. pinsedag (16. 
mai) mot Ørn på Horten.1

Pors har som kjent gode ut
sikter til å bli med i den nye eli
teserie. I alt er det 4 av avdelin
gens 7 lag som aspirerer til de to 
ledige plasser i eliteserien.

Odd leder i dag med 9 k. og 14 
pts. Klubben har kamper igjen 
mot Pors og Ørn i Skien og Lar
vik Turn på Lovisenlund. Ørn 
har 10 k. og 13 pts. og kamper 
igjen mot Odd i Skien og Pors i 
Horten. Vi har selv 9 k. og 12 
pts. og som nevnt 3 kamper igjen. 
Larvik Turn er nr. 4 med 11 pts. 
for 9 kamper. Turn har utekam- 
per*mot Ulefoss og Tønsberg 
Turn og Odd i Larvik. Som en 
ser er det ikke lett å tippe de to 
som blir med i eliteserien.

Forøvrig har vi’ ingen andre 
planer foreløbig, sier Aasland. En 
får heller vente og se- tiden an ! 
til resultatet av seriekampene fo
religger. Norgesmesterskapet be
gynner jo også i vårsesingen.

ruster

e Kristiansen. 1
■ . framtid kommer 

fatt med løpetrening i

■r----- ' ' ?*,

1 li I• IKi kj ent

tredje divisjon.
1. avdeling:

8/5: Siljan—Fossum.
8/5: Gulset—Eidanger.

15/5: Fossum—Herøya.
15/5: Eidanger—Siljan.
Gulset leder med 7 k. 10 pts., Eid

anger G k. 9 pts. (13—5), Herøya 7 k. 
9 pt. (9—10), Fossum og Siljan G k. 
og 2 pts. hver.

2. avdeling:
8/5: Bamble—Herre.

15/5: Hei—Bamble.
Hei leder med 3 k« 4 pts. (14—3), 

Herre 3 k. 4 pts. (6—5) og bamble 2 
k. 0 pt.

Minst 3 av Grenlands 3. divisjons
lag rykker fra høsten av opp i 2. di
visjon. Hvorvidt det blir fler avhenger 
av utfallet i 2. divisjonslagas kvali
fiseringskamper for 1. divisjon.

Corner.

avdeling leder Storm med 
- 1 12 pts., Grane 10, 

og Fram 
og de øvrige

i hver pujle deltar 
fra høsten av i eliteserien. De sterke
ste aspiranter til disse plasser 
Storm, Sandefjord og Grane i A-pul- 
jen og Odd, Ørn, Pors og Larvik 
Turn i B-puljen.

ANNEN DIVISJON.
1. avdeling:

9/5: Herkules—Skotfoss.
9/5: Gjerpen—Sportsklubben 31.

16/5: Skotfoss—Rjukan.
16/5: Sportsklubben—Herkules.

fotballgruppe 
~ 1 innspurten i hgaen 

forteller formannen, 
’ - Treningen

innendørs av 
■ dertil har 

våre yngre

I ---------:-----------
■ i - ' -- *

1 Turn vant 3—11 @v®r Ihws
I

God første omg. av Turn, mens Pors var best i annen.
Treningskampen på Lovisenlund

1 går kveld mellom Tura og Pors 
hadde samlet bortimot 1500 til-

1 I

skuere.
Turn stilte med følgende løper-

rekke fra høyre til venstre: Kjell

et par 
fra mi 

I nungsen og Trygv 
!den nærmeste - 
en til a ta - 
terrenget..

— Er det noen spesielle, pla
ner for sesongen?

— Isdekket på stadion er for
lengst vekk og får vi mildvær 
framover håper vi at stadion kan 
tas i bruk allerede 18. april. Vi 
har da avtalt en treningskamp 
med Fram i Porsgrunn. Også 25. 
april er det meningen å benyt
te til treningskamp.

2. måi spilles så en usedvanlig 
betydningsfull seriekamp mot 
Odd i Skien, 9. mai kommer Ski- 
ens Ballklubb hit, mens vår siste

Harald O. Jensen leverte en sik
ker kamp på backplassen, mens 
Lysebo var noe mer uj evn 1 denne■ 

. I
kamp.

Halfrekken spilte godt i forsvor, 
men oppleggene var mindre gode. 
Danielsen var i godt slag og Lse- 
rums form er stigende.

Ljostveit fant seg Ikke tilrette 
på venstrevingen. Karlsen på høy- 1 
revlngen, ble noe klekk mot det ; 
solide Pors-forsvar.

Gunnar Thoresen haddo en rek
ke gode skudd og Gunnar Andre- 
sen viste pene ting, men holdt vel 
lenge på ballen.

Walter Christiansen viste dot 
beste av dø som hittil er prøvd i 
senter, men kom alt for ofte 1 
offsldeposlsjon.

Pors var et jevnt lag og kvikke 
var spillerne på ballen, V, back le
verte en særlig god kamp, likeså 
senterhalf og y. venstre.

Mastøe, Ørn, var en god dommer.
T.n

berammet 
niekamp);

Første divisjon: 
A-puljen: 

27/4: Fram—Grane.
2/5: Borg—Snøgg.
2/5: Grane—Urædd.
2/5: Fram—Sandefjord.
•75: Sandefjord—Urædd.
J/5: Snøgg—Fram.
9/5: Borg—Storm.

14/5: Urædd—Borg.
16/5: Storm—Snøgg.
16/5: Sandefjord—Grane.

I denne ; ‘
16 Pts., Sandefjord 7 

nøgg 9, Urædd 8, Borg 7 
• Storm har hatt 10 k.

9 hver.
B-puljen:

27/4: Skiens B.K.—Ulefoss.
2/5: Odd—Pors.
2/5: Ulefoss—Larvik Turn.
2/5: Skiens B.K.—Tønsb. Turn.
9/5: Tønsb. Turn—Larv. Turn.
9/5: Pors—Skiens B.K.
9/5: Odd—Ørn.

16/5: Larvik Turn—Odd.
16/5: Tønsberg Turn—Ulefoss.
16/5: ørn—Pors.

Odd leder med 14 pts., Ørn har 13, 
Pors 12, Larvik Turn 11, Ulefoss 6, 
Tønsberg Turn 4 og Skiens B.K. 4 
pts. Ørn har spilt 10 k; og de øvrige 
9 hver.

De to beste lag

seriekamper fastsatt
XliSharTHTk 1“ Sl,orts-
og Skotfoss 2’P1S RMaG’hGj'er'>C'n 5 

Øvrige 6 katnper F ’

2. avdeling:
Skidar—Langesund. 
Kragerø— Skidar.

9/5: Langesund—Brevik.
•75: Sundjordet—Tollnes.

16/a: Brevik—Skidar.
16/5: Sundjordet—Kragerø.

/5. Tollnes—Langesund.
nes har'7 “ Pt3- To"-
? .. ,9> Langesund 8, Kragerø 7, 
^"djordet 7 og Skidar 1. Langesund 
øvrige s” 7 mOt de

.Beste lag i hver avdeling går direk
te opp i i. divisjon, mens 2-erne i 
hver avdeling må kvalifisere seg mot 
2-erne i de to Vestfoldavdelinger. I 
alt blir det G annen divisjonslag som 

jiykker opp i 1. divisjon.
I Rjukan og Brevik I.L. kan 
som sikre 1. 
av.

seriekamper er nå 
lag har hjem-

F 

I

■ 

1 ■
i Karlsen, Gunnar Thoresen, Walter 

Christiansen, Gunnar Andresen og 
Per Ljostveit.

Første omgang var Turne og la- 
| get lå bra over 1 spill og en fikk 

80 flere pene ting. Etter 10 mi
nutters spill scorer Egil Lænim på 
et godt skudd fra 15—20 meter. _ 
“&1 nr. 3 for Turn kommer etter en 

thnes «PM. Walter Chrlatlan- 
’en har et « «kudd som målman- 
“e» jedder. BaUen havner imldler- 
M ta totoløa >om

Pl 8P«ket og 1 Ira 1B 
“eters hold.
PoH’De£LOmB&ng 61 1 61010 trekk 

komijon^1 UgeT
Pa straffespark 1 L «
Straks lør Blutt ..det

„ lutt fir Tum 8eg tU- 
reøen setter' baT °? GUnnar Tho' 

°et v„ enb^ k0nt^ 1
! av æurn, men. & ftote oaiBang 

b°rte 1 annen yTu &V 8tøden var 
«8 Prøve flkk nk-

1 da det som 01asan8: 08 om mulig 4 ta,

il
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Det kan med andre ord ikke bli tvil ••

om at kampene Odd—Ørn, og Ørn— 
Pors blir nøkkelkampcne her. Det vil 
si: For at den andre kampen skal bli 
avgjørende, må Odd avgi poeng i den 
første!!

Pulje B.:
Odd—Pors 1—3.
Ulefoss—Larvik Turn 1—0.
Skiens B.K.—Tønsberg Turn 1—0.
Stillingen i denne avdeling er: 
Pors 10 k. 14 pts. (23—11). 
Odd 10 k. 14 pts. (17—12). 
Ørn 10 k. 13 pts. (28—19).
Larvik Turn 10 k. 11 pts. (16—10).
Ulefoss 11 k. 10 pts. (18—22). 
Skiens B.K. 11 k. 6 pts. (5—23).
Tønsberg Turn 10 k. 4 pts. 13—24).

---------------

Og Odd kl
Helgens seriekamper . 

usedvanlig stor interesse.» 
dette tilfelle med kampene i 
sjons B-avdeling. Pors 
i kampen mot Skiens 
men laget 
ren på forhånd, 
ler med sine 
kert folksomt

Utfallet r.v kampen Odd 
Pors interessert i. Vinner Pors 
sine kamper kommer de

plasser tøi

- Turn OlScnjS^

Tolli 
aspiraif^’ 

c.s 
3 . 

fe

<>*>•

H
i

=^==

de: ååi vinneta&

.••••. »

1

j
)

•sn

9. mai: - ■
Laryik Turn—Tønsberg Turn. , 
Odd—Ørn.
Pors—Skiens Ballklubb, 

•i ' ■ ’

■x • 16. mai:- • • <*.

Larvik Turn—Odd. 
Ørn—Pors.

Med andre ord —. den siste seriesøn- 
dagen vil de fire klubber møter hver- 
andre innbyrdes, et- bedre klimaks 
kunne sikkert ikke Vestfold/Gren- 
landspublikumet ønsket seg. 

■

er det altså spørsmål om

3
Bnl

w

Def blir dramatisk 
IV. distrikts avd. B

Hvor Pors synes å lia en fordel - 
og Ørn spiller to nøkkelkamper!

’ • . I e • ’ . • X . • • •

Vi antydet mandag at den hardeste 
kampen om hovedserien ■ ville komme 
til å stå i 4. distrikts B-avdeling. 
Dette ér sikkert ikke for hardt tatt i, 
når vi ser på stillingen blant de fire 
klubber som i dag har faktisk sjan-

!•

pa 1G Hans jf;.. ’

• <

Men så
1 - • • .I .___________

vik ||J 

Or siK. 
sion, l * 
ytter

■ .<

Kye seriekam 
Er Pors o? Ctrldir^, 

«r lor 
omfattes 

j Særli 
- - i 1. 
er klar f 

Ballklubb i 
må for all del ikke ta 

Begge klubber mø. 
beste lag. Det blir sik.|k 

>}t på Vestsiden i dag.

—Ørn er 

og Odd
begge 

poeng og det strekker til for • 
i eliteserien. Ørn eller Larvik 
kan ikke nå høyere enn 15. Vinner|Steen 
Ørn blir Odds sjangser til å rykke opp|stcnse 

ytterst små. Spiller Odd og Ørn uav
gjort blir spørsmålet om hvem som 
går til eliteserien først avgjort i sis- Sundjq 
te runde som holdes i pinsen. Larvik knepej 
Turn møter Tønsberg Turn på uteba- ’ 
ne i helgen.

Stillingen for de 4 
helgens kamper er:

Pors 10 k. 14 pts. (23—11).
Odd 10 k. 14 pts. (17—12). 
Ørn 10 k. 13 pts. (28—19). 
Larvik Turn 10 k. 11 pts. (16—10).

■ Det synes med andre ord d bli 6f. 
til Odd å sørge for begge poengene 
Skien — eller er det akutt fare f> 
at vi skal få en skrue los noen c 
hver.

satt al de to nevnte kamper går hjem, 
og at Odd avgir poeng til Ørn i Skien, 

Hvis vi så sier at hver av disse va
riantene representerer 5 556 procen\ 
av de samlede muligheter, kan vi stil
le opp denne tabellen over de tre klub 
be-rs sjanser: 

1. Ørn 
X. Odd 
3. L. T.

••

per i

DISTRIKT 4.

.Helt
/ ‘ . . .

såvidt ha blitt hvis Larvik Turn had- .............. . f .
de vunnet sin kamp mot Ulefoss,. og 
dermed også kommet opp på 13 poeng 
— nå synes jo klubbens . sjanser å

• « • • . .1. ,»

være nokså reduserte.
Imidlertid, la oss ta for oss stillin

gen som den er —vi har visst, dra
matikk og spenning , nok, , uten å

• /

tenke • oss • tilfeller. • •
Disse kampene gjenstår blant- tet- 

klubbene:

W7

■

av 1.

L arv ik

••

w 
a

<

i

ws

Blllll

' Vi har to muligheter til (nå forut- 
• * •

setter vi stadig fåvorittselre 1 kam
pene’ Pors-—Skiens -Ball og Larvik 
Turn—Tønsberg Turn): 1) Odd-seier 
over Ørn sondåg — da.'blir det to 
Grenlandsklubber i Hovedserien! Odd 
kommer da på 16 poeng — og det 
har ingen av Vestfoldklubbené sa an
ledning til å nå.’— 2) Ørn-séier i 
samme kamp 5— da ligger Larvik 
Turns sjanser, overfor,øm, i deres 
egen seier over .Odd søndagen etter, 
og klar Pors-seier over Ørn i Hor
ten!

I A-avdelingen får Storm sin se- 
songdebut mot Borg på Borgestad. 
Det blir sikkert en usedvanlig hard 
og jevn kamp om poengene. |

Urædd skal til Sandefjord imorgen. 
t

Vestfold-laget er så å si bomsikker 
på å bli med i eliteserien, Men Urædd- 
erner bør gå inn for å gjøre sitt bes
te dennegang. Det ser ut til at laget 
er på marsj framover.

Snøgg får besøk av Fram.

Odd.
Snøgg møter Borg på hjemmebane, 

og bør vinne en klar seier. Noe større 
vanskeligheter må en vel regne med at 
Grane får i kampen mot Urædd. Sande
fjord møter Fram, riktignok på borte
bane, men de vil vel sikre seg begge 
poengene uten særlig anstrengelser.0

I avdeling B blir det atskillig vik
tigere oppgjør. Pors som ligger på 
tredjeplassen skal spille mot serielede
ren Odd i Skien. Pors har en kamp 
og et poeng mindre enn Ørn som holder 
annenplassen. Hvis Pors slår Odd, ryk
ker de opp forbi Ørn og på samme piass 
som Odd. Ørns sjanser vil således bli 
betraktelig redusert ved en eventuell 
Pors-seier over Odd. Sist laga møttes

Under fonitflctnring

a) Porsseier over Ørn:
Turn til serien med. seier over 

9

Odd i hjemmekampen'. Odd til se
rien med seier eller uavgjort!

b) Uavgjort Pors—Ørn: : Larvik 
T u rn til serien' med seier i hjem
mekampen .— og Odd opp med 
seier eller uavgjort!

c) Ørnseier . over ■ Pors: Larvik 
Turn til serien med seier i hjem
mekampen, Ørn til serien hvis 
denne kampen ender uavgjort, og 
Odd til serien med seier!

det på det tidspunkt er like sterk 
spenning — om ikke førstkommende 
søndag vil utløse det hele.

En bør sikkert ikke ta noe for gitt 
i denne avdelingen, men det synes 
som om Pors har en ørliten fordel 
fremfor konkurrentene. Samtidig 
med at klubben i dag leder avdelin
gen. har den nok også de letteste 
kampene igjen — i motsetning til f. 
eks. Odd, som sikkert får det hardest 
av. de fire... •

For å holde oss til .Pors, bør man 
ha lov til å tro at laget sikrer seiren 
over Skiens Ball; og dermed • når 16 i 
poeng. Hvis Ørn- samme søndag av
gir poeng til Odd, er det over 
Porsgrunnsklubbens vedkommende. -- 
Da kan bare Qdd komme på samme, 
poengtall -— og det er som kjent' to 
klubber som går opp.* ■

Om vi fortsetter denne linjen — og 
videre forutsetter L. T.-seier over T. 
T., vil vi altså foran de to siste kam
pene få en poengstilling .på henholds
vis 16 — 15 — 14 — 13, i tabellens 

• • 

rekkefølge. Og så skal det spilles.
Det er da fristende å tro på Larvik 

Turns seier over Odd på Lovisenlund: 
15 poeng på begge klubbene — meh 
overvekt til L. T. p. g a. målavera- 
s>n! : . • , . . .

Og så kommer Ørn—Pors! 1) Vin
ner Pors, går L. T. opp, 2) blir det 
uavgjort — går* Ørn opp takket være 
bedre .målaverasje, og 3) vinner Ørn, 
går klubben opp på poengovervekt.

K.

li

Forutsatt at dette skjer, synes det 
....cn 

°f Jap ‘6061 ’sr -AirT

23—11 14
17—12 14

1 3 28—19 13
1’ 4 16—10' .11 

* ;: ( : : .

rdamatisk , ville det jo. for-

C

N
k **»

irIr
U!

j!

Turn til serien med seier i hjem- , 
mekampen, Ørn til serien hvis 
denne kampen ender uavgjort, og 
Odd til serien med seier. 

• • I

b) Uavgjort Pors—Ørn: Ørn til se
rien, hvis Larvik Turn vinner sin 
hjemmekamp, eller spiller uav
gjort. Hvis kampen vinnes av Odd.

sifre, går Odd opp 
går 0 r n, opp.

c) Ørnseier over Pors:
Det foreligger med andre ord 18 

ulike muligheter —r hele tiden forut-

. .. •’ • 1 : ' ; - . • 

ser på en av de to plassene som her
står til disposisjon:

• • « "s • , ■

Fors 10 7
Odd' .,10 ’6
Ørn 10 6
Larvik Turn 10 5

Under forutsetning av 2.
a) Porsseier over Ørn: Larvik

0 3
2 2

med
er

di vj.
avoritt

^,1’

det 1') • 

l;ane, v
Pi r 

morgdl 

sliller I

sen]*1

w
■ ■
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3—1 over 
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Første omga 
Pors lå dog ov 
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Pors-Skiens B. K.iI
Svak Pors-innsats denneg^—<■»

i

% tf

n

ia®
Alf Mikkelsen,

Pors-lagets kaptein.

7*"4
i’

9

1

slo ODD

deYig å ’ 
rende la 
i går.

fra Arne | tren
._ _ • °g

vippet han ballen kaldt og ro- 
over Odds målmann som da

av

s.

fotballkamp i Lange
sund seiret Stag 4—0 over Lange-

Så

■ 9

det I

—

for høyt og Odd-kee- en headding fra Thor Berntsenl Ballklubb 
flir: slått ballen ut. Sam- med hendene på målstreken. Karl

‘'j ellers flere bra Skifjelds knallhårde skudd halv- 
Pors-skudd. Midt i klarte Kihle, men da han ikke.

 hadde forholdt seg rolig til skud- 
foran Odds bur. Odd det var tatt dikterte dommeren 

Denne gang 
satte Thor Berntsen skuddet me- 

.1 denne 
forbindelse bør Porserne tenke

g: ®
• Wj
i «
/ V

Slim

^1021

i nettet. Seiner-1
 endel sjangser. I

Ivar Kristiansen) utliknet Per Ar.
klubben. Angr 
vært avblåst foi  j. 
venstre Rasmus.4

Alf Goberg, S 
helt patent i ha 

; or
Pors for et st 
klubbens angrep 

| ret, skulle v.

kampene | omgangen sendte ArneHansen en
•A *A4» -kWA.

Harald Andresen forsøkte nytt straffespark.
I 1 ■ rr^’ 4

den ningsløst langt utenom.
*VA ÅA tUVii,

i nettet, alvorlig over straffespark-prob- 
lemet. La en av løperne spesial

te på straffespark, så en slip
per å se gjentagelsen av < ’ 
gens hendelser.

Trygve Dahlgren, Urædd, slapp# b7{” /•' godt fra dommervervet. pykket i
Corner. I p}asSt Olsen var påny lagets bes

temann. Alf Mikkelsen og Karl 
Skifjeld var vel de som kom nær-1 
mest ham. Olav C” 
seg også bra. Løperrekken skuf
fet atskillig dennegang. Arne 
Hansen hadde dog noen gode til
løp for pausen. Feilen ved Pors’ offside, 
spill denne gang var at samspil
let klikket og at en forsøkte å gå 
med på Skiens-lagets hurtige 
spill. Porserne burde istedet lagt 

' an på et roligere tempo. Laget 
: må nok vise et ganske annet og 

langt mer effektivt spill på Hor- 
’ ten fk. søndag hvis en skal nå 

målet: en plass i eliteserien.
Skiens Ballklubb overrasket 

ved energisk spill i et høyt opp- 
drevet tempo. Laget nyttet seg 
hovedsagelig av lange, drivende 
baller fra backs og halfs fram 
til løperne. Ballklubben hadde 
sin styrke i forsvaret med sen- 
terbacken Harald Karlsen og 
Harry Balchen i spissen. Venstre 
back Finn Iversen kom også godt] 

 fra kampen.

poeng. For en som 
«

helg ble «forestillingen» lørdag)klubb-periode 
en stor skuffelse.
glød og kampvilje så en ytterst dersen hadde bl .i

• • ---------- 1 L-«on

at Pors hadde tatt Pors tok så led .
. Js forskudd, min. på en corr 

Klubbens senterback Sverre fjeld som^ Thor .
710.’

e I

Serietotballen
Årets 2. seriesøndag talte 21 første 

omgang tryg—| divisjonskamper. For å ta de lokale 
__i en ny SCO-] kamper først så er Pors’ overbevi

sende og vclfortjente seier over Odd 
mest bemerkelsesverdige. Det blir 

ingen liketil affære å nekte Pors’erne 
pn nlass i eliteserien.

lig møljespill innenfor Odds 16- 
meter, men stadig var det ett el
ler annet Odd-ben i vegen på de 
mange Pors-skudd. Omlag et 
kvarter ut i annen i 
get Pors sin seier ved i— v 
ring av Th. Svendsen. Mot slut
ten av kampen oppnådde Odd den 
corner på høyresiden, Odd Jo
hansen la eh høy ball over Steen 
i Pors-buret og Frank Åsheim 
som stod ved målstreken hadde 
ingen vansker ved å nikke ballen' 
i nettet. Odd gjorde nå flere for
søk på å endre resultatet men 
det lykkes ikke. Istedet var det 
Pors som fikk en ny kjempesjan
se idet en av Odds backer reddet

I

■ >
1 ’

>1

HÅNDBALL I BREVIK
Brevik I.L. piker vant 

Langesunds piker. Heis 
vant 1—0 over Brevik småjenter.

PORS C — EIDANGER 0—0
Ved en fotballkamp på Vestsiden 

fredag spilte Pors c og Eidanger uav
gjort 0—0.

Odd skuffet sine tilhengere 
atskillig dennegang, og en må 
uvilkårlig stusse endel etter de 
store ord som er gått om lagets 
spill i de foregående kamper. Det' 
var først og fremst takket være 
Ewald Kihles spill mellom sten
gene at Skiens-laget ikke fikk 
ennå mer stryk i går. ■

Ellers spilte forsvaret for 
: åpent og Pors-løperne slapp ofte: 
' y2 skuddhold. Av løperne ( 

viste Per Jacobsen endel fikse 
i første om

gang, men ellers virket rekken 
for tam og langsom.

Om selve kampen skal 
meldes i korte trekk at Porserne 
allerede fra begynnelsen -av had
de flere målsjanser og resultat
løse cornere. I det 12. min. fikk 
Pors straffespark. Lindstad skjøt 

fylle plassen, f ~

• tydelig at alle som 
gets spillere 
for seiren og 
poeng. 

’ S
«lød og seiersvilje i
mot Skiens B.K. i Porsgrunn søn
dag og mol Ørn i Horten om 14 
dager blir det ytterst vanskelig 
å nekte laget en plass i elitese-

I motsetning til Odd var det 
ingen svake punkter på Pors-la- 
get dennegang. Det ser ut til at 
Pors har funnet fram til den ster
keste oppstilling og foreningens

på laget i de kommende kamper. ]Var ute på banen. I slutten
Best i går var uten tvil Erling omgangen fikk en se et forierde- 

Olsen, som gjorde en bemerkel
sesverdig innsats på høyre-back- 
plassen. Han startet usedvanlig 
hurtig Og var ytterst vånskelig å 
komme forbi enten ballen kom i 
lufta eller langs bakken. Sverre 
Halvorsen var en treffsikker og 
robust senterback. Olav Skil bred 
gjorde også en bra innsats. Paul 
Steen hadde en usedvanlig rolig 
dag og ble ikke satt på noen'vir
kelige prøver, men han feilreg- 
net dog Odd Johansens corner på 
slutten som skaffet Odd trøste-' fram på 
målet. Alf Mikkelsen var atter 
en av Pors beste folk. Trygve ting ute'på banen i 
Kristiansens spill tyder på at han 
er i framgang. Leif Lindstad 
overrasket sine oppassere kolo- 
salt i går på grunn av sin store 
radius. Hans kondisjon var prima I 
og den tillot ham å være med bå- 
- e i angrep og forsvar. Karl Ski- 
Jjell leverte Også en av sine bes- 
ru arPPer- Arne Hansen på in- 

e venstre har utvilsomt store
muligheter for- å : 
få?a^an b0r bestrebe seg på å' 
så var det?11'!-6 .slrekcr'opP °8 

bli h kondisjonen da, som
Sen Og ndr>renTho<rbjørn Svend’ 
giske Alt- B^ntsen var ener- 
del>g å^værp11 E1’ det ytte?St Sle“ 

rendn gnist-gspili Og atøri gien Opp

Seriekampen Pors — Skiens 
----------  • i Porsgrunn lørdag 
sluttet til stor overraskelse for 
de 1200 tilskuere uavgjort 1—1. 
Pors mistet derved et særs viktig) cornere. ,
£ v, I annen omi—:
sats i kampen mot Odd forrige) atter best, men

Pors’ seiers-| sjangser. Indre 
Q “ “ “ “

sa en O o * — •-
lite til og en kunne nesten være kjempesjangse | 
fristet til å tro u.Z. / " 1“
seiren og poengene på forskudd.) min. på en corr 

■I

Halvorsen måtte gå ut på grunn] 
av ryggskade midt i første 'om
gang, reserven

inn som høyre back, mens 
i Erling Olsen overtok Halvorsens 

•» 1-1_______

Atemånn. Alf Mikkelsen og

Skilbred klarte) og det spørs

5S ’

•r4

Seriekampen i Skien i gar
,inm avdelingslederen Odd og 

Pors på Pors sladion 1 går hadde 
r®let 3-4000 tilskuere.

Kampen resulterte i en klar 
0« helt fortjent Pors-seiei pa 
qL1 Resultatet kunne gjerne 
vært ennå større på bakgrunn av 
d® mange sjangser klubben had
de Seiren bevirket at Pors tyk
ker opp på lederplassen i sin av
deling på grunn av sin bedre mal- 
averasje. Klubbens sjanser til a 
sikre seg en plass i eliteserien er 
steget betraktelig. .

Porserne startet kampen i et 
usedvanlig hardt tempo og det 
var tydelig at alle som en av lå

re gikk helt og fullt inn hårdt, men 
de kostbare serie- peren 

<ne Kihle hadde 
piller Pors med den samme redninger av 1 

lang ball inn 
backen  
å få den ut, men han satte her
under ballen i brystet på 
framstormende Thor Berntsen, 
hvoretter ballen spratt L  
Etter 38 min. var stillingen 2—0. 
Et nytt langt innlegg . 
Hansen oppfanget Lindstad 

o ‘ ”

   sa
k. gjør neppe noen endringerj
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det ble mer 
var de

>

1 
I

1 • 
t

Ved
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used- 
begge

1 V 4. A . blir avdelings- 
liteserielag. Selv med 

Pors tiltopps 
: målave- 

idlertid impo- 
to siste kam- 

det 
sterk 

' holder 
helt til slutt-

godt
landslagsmannen

I I

; I
i

Han virket 
pause, og spilte 
omgang, men 
ståclse har 
UK ville 
nøye seg med 

Boye. Karlsen 
i fin form, men 
ble litt ujevn.

Som rimelig er 
trukket å

Skien

seier 
jeg virkelig trodde skull tens grusbane 

lederen 
vanlig 
lag-

2.V

matte Eidangei
_______ i j

: har Pors fore- 
vanlige 

' ‘ Leif

pm Brevik IL . 
lljukan søndag. £ 
hn linjemann hver. ’

I

•r

• % *

IS
’v

med knapp seier for Skiens Ball 
r 

—Vest.

w

Sigurd I 01av Chnstottt^.
ørnme «distrikt^ 

' ■ bm Brevik IL av Ørn at —-y-
Får de tilbake 1»

kan høst-

Resul tåtene av seriekampene igårj 
var (førstnevne lag hadde hjemme- j 
kamp): . i

Kjør ikke Bredesen for hardt.
Det sier seg selv at Per Bredesen 

uttagningen til treningskampen fulgtes 
med særlig bevåkenhet, og det var 

' også tydelig at han var seg dette be

visst. At han er et særdeles lovende 
emne, kan der ikke herske tvil om, 
men er han sterk nok til å bli lands
lagsspiller .allerede i denne sesong? 
Her stiller jeg meg meget skeptisk.

fold avdeling < 
klar, og vi må vel kunne regne 
med at Sandefjord sikrer seg dep 
annen plass. Granes måldiffr» -I

på kokepunktet, men
og en kan vel backs 

omgang innfridde for-' ett brett.

var imidlertid på-
svært primi-

Avdeling A.:
Sandefjord—Urædd 4—2.
Snøgg—Fram 1—1.
Borg—Storm 1—2.
Stillingen er nå:
Storm 11 k. 18 pts. (22—13).
Sandefjord 11 k. 1G pts. (27—14).
Grane 11 k. 12 pts. (19—17). 
Snøgg 11 k. 10 pts. (17—21). 
Borg 11 k. 9 pts. (13—15). 
Urædd 11 k. 8 pts. (22—24). 
Fram 12 k. 5 pts. (8—24).

Avdeling B.:
Odd—Ørn 2—3.
Borg—Storm 1—2.
Tønsberg Turn—Larvik Turn 
Pors—Skiens B.K.
Stillingen er nå:
Pors’11 k. 15 pts. (24—12). 
Ørn 11 k. 15 pts. (31—21). 
Odd 11 k. 14 pts. (19—15).

Odd, men 
kondisjonen er 

hvis Pors^rne 
i bånd» L.

ca yvcåtltt av 
" AUogwA

Ørns 
ter etter 
hans gjen 
kndemn

Ørns 
lev på 
som 
a

Larvik Turn 11 k. 13 pts. (18—II).
1 Ulefoss 11 k. 10 pts. (18—20). 

Skiens B.K. 12 k. 7 pts. (G—24). 
Tønsberg Turn 11 k. 4 pts. (14—25).

Pors’ gode vårfor
Et lag som har imponert stoi 

i vårens kamper, er Pors, og kr< 
nen på verket var naturligvis de 
overbevisende seier over Ode 
som 
komme for alvor nu i år.

Etter Larviks uventede nedei 
lag på Ulefoss, må vi vel regr. 
med at denne klubben har sm 
utsikter til å bli med i hovec 
serien. Klubben kan i best fall f 
15 poeng, og både Pors, Odd o' på grunn f 
Ørn henholdsvis 18 og 17, og ir 
gen har mer enn to kamper igjer

Det er tydelig skille mellom d-

i

tivt, og lange høye baller med gjen
nomgående dårlig adresse var lagets 
særpreg. Bare i cn ting var de sinc 

' motstandere overlegne, nemlig i hode
spillet, men straks Ørn fikk spillet til 
å gli langs bakken, var Pors slått, og 
bortsett fra noen rush på høyresiden, 
hvor Thorbj. Svendsen ikke var ufar
lig og et ypperlig skudd av Skifjell, 
var Ørn egentlig ikke i fare, trass i at 

er tilbøyelig til å sotte alt på 
f

eliteserieplassen 
usikker og dertil måtte en 0

late Odd plassen som kretsfinalisr 
med 8 poeng, mens Pors hadde 7.

Ørn vant en knepen men helt for
tjent seir over Odd i Skien etter 
angrepsspill
Boye Karlsen og junioren Bredesen.

Stillingen i denne B-avdelingen er 
etter disse resultater blitt ennå mer 
bråket for de fire eliteserie-kandida- 
ter: Pors, Ørn, Odd og Larvik Turn. 
Hvilke lag som får gleden av å rykke 
opp, blir først avgjort 1. pinsedag. Da 
spiller Pors mot Ørn på Horten mens 
Odd møter Larvik Turn i Larvik. Det 
er en vanskelig oppgave Pors står for
an, men klubben har hevdet seg used
vanlig godt over Hortenslaget i de inn
byrdes kamper i de senere år.

Larvik Turn vant en knepen seir 
over jumbolaget i Tønsberg. I A-avde- 
lingen er Storm temmelig sikker av- 
delingsvinner, idet klubben neppe lar 
Snøgg få anledning til å knipe poeng 
i den gjenstående kampen. Storm er 
også finalist i kretsserien. Snøgg 
fikk sin 6. uavgjorte kamp hittil i 
serien. Sandefjord vant som ventet 
over Urædd.

De fem Vestfold-lag har laget en 
ujevn innsats i serien. Mens Sande
fjord er 'sikker eliteserielag, har såvel 
Ørn som Larvik Turn også sjangser 
til å bli med i denne nye storserie. 
Kretsens øvrige 2 lag ligger på jum
boplassen i hver sin avdeling.

Av de utenbys kamper var Strongs 
seir på Geithus uventet. Opplands- 
klubbene som hadde seriedebut for
1 år, kom likeledes med overraskende 
klare nederlag for de fleste av favo
rittene. Ellers nevnes Brodds store 
seir over Vard, Rollons 2—1 over Åle
sund og Ranheims nederlag for Frei
dig.

I 2. divisjonskampene i Grenland 
øket Herkules’ sjansger til å bli nr.
2 i serien, idet laget slo Skotfoss 
stort, samtidig som Sportsklubben 
tapte sin kamp mot Gjerpen.

Brevik I.L. vant atter «derbykam- 
pen» mot Langesund, mens Tollnes og 
Sundjordet delte poeng. Kampen om 
annen-plasen i denne serie blir av
gjort til helgen da Tollnes møter Lan
gesund, mens Kragerø spiller mol 
Sundjordet i Porsgrunn.

I ' 3dje divisjon r " 
dessverre gi tapt overfor Gulseth 
kampen om avdelingsmesterskapet.

Corner,

En lang rekke hjørnespark preget 
også omgangen — særlig hadde Ørn 
mange, men Pors la de bedre opp.

Omgangen var preget av stor fart 
og harde tacklinger. Den som kanskje 
i forsto rekke anga tonen i Ørn, var 
den ytterst lovende høyre half Per 
Bjørnø, som både hadde god ballbe- 
handling og ypperlig forståelse 
kombinasjonsspillet. «En teskje» 
temperament ville dog ikke skade.

MU

Pk

awtn.i
et 20

Paul St^Vl 
eg pk.

{reåsståteMe. \\

Dortvmer var (V

sett kam w

passÆrA'

Helgens 24 1. divisjonskampe
brakt, en rekke overraskende resulta 
ter. Ennå er det bare 4 av de 10 elite 
serielag som er kåret. Det. er Storm 
Mjøndalen, Vålerengen og Sandefjord 
Ballklubb.

Hva de lokale kamper i vårt 
strikt angår så var uten tvil 
Balklubbs uavgjorte kamp mot. avd< 
lingslederen 'Pors den mest bemej 
kelsesverdige. Det var neppe no< 
som hadde ventet et sådant utfall 
Pors’ siste hjemmekamp i denne 
rie. Det var et meget kostbart po< 
Pors ga fra seg her. For det føi 
er sjangsen til 
mer

2 prøMrøål ga Ørn fivtLmJ
Men Pors er intet Hovcdsérielag

Fra vår utsendte medarbeider
TIIV. E. J.

Horten, søndag.
Da undertegnede sammen med ven

nen Nils kom slentrende opp til banen | spillet, 
time for kampen skulle begynne, 

var det kø, og den ventede nye rekord 
ble da også et faktum. Det var drøye 
3500 tilstede.

Interessen var
tilliten til Ørn var stor, 
også si at 1.
ventningene. Pors
fallende svak. Spillet var

nærmest 
for halv 

ballbehandling 
han i fullt mon.

gjøre fornufti
en

virket helt 
innsatsen

Alt i alt 
lertid god, og hans mål

Den største positive 
siden av Bjørnø var absolutt 
re Odmar Andersen. Han spilte 
ypperlig 1. omgang og hans 
kanskje enda flottere, 
skutt som det

h
| *

*Sroggy> 

niaékin i
«ff for- 

J«ff tror 
g & la han 

omgang onsdag.

skrapet og 
denne gang 

var han imid- 
var t>PP topp.

overraskelse ved 
ytre høy.

I 

en hetl.
mål var har 

enn Boye’s — spi11 f>kk
r-KULt som aet \ar på «direkten» — ett Vaf verre.han8 
av de mål vi ikke ser hver måned. ^onsekvente.

Også centerhalfen Oddvar Andersen 
kom godt fra kampen — men han """
spilte litt stygt et par ganger.

Svake på laget var ccntcren l 
Olsen og ytre venstre Bjørn Kock.

Alt i alt ble inntrykket 
laget er meget lovende, 
fjorårets store funn Dorum 
sesongen bli meget fin.

Annen omgang trakk imidlertid inn
trykket ned, men en får ikke glemme 
at ledelsen da var 2—0 og at innsatsen 
i første hadde vært krevende.

Som sagt var Pors en stor skuffelse. 
Spillerne her bor først og fremst trene 
i ballbehandling. Det var synd å se , 
hvor vanskelig de hadde for å få ballen 
under kontroll. Når oppleggene som 
her er så tilfeldig plasert, er det nød
vendig å kunne stoppe en ball ordent
lig, men noe slikt så man sørgelig sjel
den. Lagets beste spiller var venstre 
back Olaf Skilbred, som slet som en 

1 helt og plaserte seg bra. I loperrekken 
begynte som sagt y. h. Thorbjørn 
Svendsen bra, men det varte ikke / 

lenge for Fritz Kristoffersen fant ut 
hvorledes han skulle tas. Ellers så vi 
et par glimt av venstreløperne Lind- 
stad og Skifjell — og et skudd av 
sistnevnte var nesten i klasse med de 
to som ga Ørn mål, men ellers var 
det mye poler og svært få ganger at 

enn to trekk. I hodespill

Pors til elite- I 
serien? ’

endringer på- P°rs‘ 
laget.
seriekamp På Ho1' 

mellom avdelmgs-
Pors og Øi'n> er 

betydningsfull f01 
Seierherren — - 

vinner og e- 
uavgjort kamp gar 

o -..... av sm beclie
rasje. Ørn har im 
nert kraftig i sme 

fem topplag og de to bunnlag per mot Pram^ g 
som avgjorde sin «lille» finali spørs om 
med knapp seier for Skiens BaD

I den annen Grenland—-Vest 1
fold avdeling er Storm som kjen( signalet l>'t • 
VI Qr ner tr? i---------

beholde den



■■iji i-’’
i

over

for å

Det

ikke til sin rett søndag. Periode- Boye Karlsen får fri bane

(

i

av foi

I

Corner.

t

41

riii

Ørn

>

> | dertil

• 1- 
o 
cl

seg for
eventuelt

Ja selv

som
En

I 
»

e

1
var 2—0, 
merkbart

i 
I
l

?

j X l/l O WA

, pert søndag. 
t Olsen og C

Pors, 
Og

Myhre, Urædd, dømte kam-

en gan" 
ser faktisk ut til 
sesong. Alf Mik- 

’ om han ik-
omgang var jevnspilt.

J var Reidar Sørense 
_J som Steen :

fra Arvesen tok han

' Pors vinner målvalget og spil
ler med solen imot (fra siden). 
Begge lag åpner nervøst og in
gen finner seg helt til rette. Pors 
gjorde et par snarvisitter i Ørn- 
feltet og Lindstads heading et
ter corner i det 6. min. hadde 
nær gitt ledelse. Ørn kom etter-

ninger. Pors byttet inn 
Ivar Kristiansen som pådro 
muskelstrekk i 2. omgang. 
Svendsen tok hans plass.

mellom Pors 
*t Urædds 

ble ikke god, 
: det altfor meget «sparking» 

hadde Langesund 
lå endel over, 
maktet å score.

omgang skaf- 
ved Johs Realf- 

fra venstresiden

I

i | ritt i
I nærsagt bare 

I i som har 
i inn på seier 
j kamp denne 
[ skulle hl i

•p.ioj. sum.[
ipnsos

‘øjpquo uop soq 
OLUIUOJJ. IIA

Skal Pors dyrke 
j ord ?

Departementet i tvil om det er 
høve til å sette noen vilkår for 

baneutvidelsen.
Saka om ekspropriasjon for 

utvidelse av idrettsforeningen 
Pors’ bane på Tollnes skulle vært i 
behandlet av Solum herredsstyre 
i går, men ble utsatt da en mang 
ler endel opplysninger. Det før
ste vedtaket var feilredigert, sa

1 * pr denar-
J JSAqiO Bd JBASUB 
•Sipiiiuus uaui

-Uø/ sann m nn?j’

Waage. 
med hos 

overtatt av 
hatt en

løpet
Pors og 

med 
var 

omlag 1400

voktet buret hos
Skilbred

- > om retten aSuotø' ■_
i østlandsmesterskapet j - - 1 1

ci. _______

en saknet Olav 
Kristiansen.

nsen og Ivar 
var ikke 

og hans plass ble 
_, som har

Fotball. •

Rolf Gunnérød, Pors, på 
stlandslaget.

(N.T.B.) Norges Fotballfor
bund har tatt ut følgende junior- 
Jandslag for Østlandet til å spil
le mot Vestlandet på Bislet:

Anker Hansen. Sparta, Tor
bjørn Wi 11 berg, Gjøvik-Lyn. Ei
nar Odd Johansen, Skeid, Rag
nar Rygel, Asker, Finn Larsen, 
Sinsen, T. Løberg, Odd, Rolf 
Gunnerød, Pors, J. Wettre, As
ker, Odd Vangen, Strømmen, 
Per Bredesen, Ørn, Erling An-
OP> gon

Ørns beste folk var Sjanta 
Kristoffersen, samt indreløperne.

Pors’ forsvar kjempet tap- 
Paul Sten, Erling

• Olav Skilbred, samt 
Sverre Halvorsen spilte energisk. 
Løperrekken fikk aldri ordentlig 
tak på spillet. Periodevis gikk 
det bra, men den falt altfor of
te ut av stilen og dette skyldtes 
tildels de skadede folk. Thorbjørn 
Svendsen var det som arbeidet 
mest energisk av løperne-

og Pors ble eliteserie-Iag
_ ■ ■- ■ ~ZZ3 ■_____L.

Pors på Horten søndag.
Ørn—Pors i Hor- hvert bedre i gang og gjør noen 

> imøtesett med visitter i Pors-feltet. I det 10 
g Z1000 menensker min. hender det. En tilsynelaten- 

p ” se de helt ufarlio- hnli

minutter, 
god var kampen ikke, 

noenlunne jevnspilt inntil re- 
men senere slappet 
av samtidig 

tempoet betraktelig, 
atskillig fikst angrepsspill 

v j. «.o-oenen var fortjent om enn 4—0 Stedfortredere ‘J var i største laget.

Pors’ bestemann var atter 
Han 

gå mot sin beste 
var egså god, selv 

var i toppform igår. Leif 
også svært aktiv. Ellers 

som 
sen brøt 
Svendsen 

han 
Junioren 

utvil- 
er

Karl

Jeisen Gundersen
har påtatt seg å fungere som 

trener for Pors for resten av se
songen. Han bør jo ha betingelser 
for å drive et lag og hadde da og
så farten på topp da han debat
terte tirsdagskvelden.

I Ørn vant 2—0
I Seriekampen
Ilen søndag var 

■ stor interesse o.
hadde innfunnet seg 
dette oppgjøret.

I Kampen ble ført
I tempo og begge .

ilmålsjangser C
:|ke Uw—
Inærmest en oveiTumpling.
Ivar --

| Iste omgang, men etter 
Imin.s spill falt laget 
Isvært av, så resten av 
Ivar noenlunne jevnspilt 
Isjangsene < 

t

(vis gikk spillet ganske bra, men
stort sett virket hele laget tregt, lav omgammn Imen en ma ta i betraktning at 2 Pors /.>• F” er 

ja 3 mann på laget ble ødelagt og ' ‘ JgJen et blaff,

jlsiden spilte disse bare for 14 ma- 
Iskin. Vi tror nok at med lf fris- 
Ike spillere i annen omgang kun- 
Ine resultatet like godt vært uav-
I gjort som Ørns seir.

ædd 4—01
av 24

Overvettes 
Den var 
sultatet 
Urædd 
Pors øket 
fikk da se 
Pors-seiren 
var i største laget.

Erling Olsen, 
u r* 
kei sen ■ 
ke akkurat 
Lindstad var < w_.. 

ns | hadde Paul Steen 
reddet. I burvokter. Sverre 
...i og-1 angrepene bra.

på ytre høyre 
ruschet i veg påomgangs 5. min. fikk Pors 

.. usedvanlig hardt skrå- 
Thorbjørn Svendsen. Ba- 

senere fikk Pors straffe- 
Rolf Ahlbom 

harde skudd
----- å stop-1 Men det 

etter hvert mer 
og mer tak på spillet og innen halv
timen var passert lå ytterligere to 
baller i Uræddnettet. Det var Gun
nerød og Skifjeld i fellesskap i 
ordnet nr. 3, mens Thorbjørn Svend
sen var mester for det fjerde.

Et nytt straffespark for ' ' 
tackling satte Lindstad hardt uten
for (med vilje?).

Finn Arvesen hadde et par harde 
langskudd som Steen slo til

I Pors, Ørn eller Odd til eliteserien ?
I Søndagens seriekamper blir avgjø-. 
Irende for hvilke to av B-avdelingensl 
11. divisjonslag som skal bli med i eli-l 
1 teserien. Pors leder foran kampen med I 
115 pts. og 24—12 i målaverasje. Ørn 

| har også 15 pts., men litt svakere mål-1 
laverasje (31—21), Odd 14 pts. (19—15)1 
log Larvik Turn 13 pts. (18—11). Allql 

| disse fire har i morgen sin siste sjan-1 
| se til å sikre seg en plass i den nye | 

hovedserien fra høsten av. I■ 9 I

I Pors skal som kjent til Horten forl 
I å mote Ørn, mens Odd spiller mot I 
(Larvik Turn på Lovisenlund. Kam-I 
I pene spilles på samme klokkeslett.
| Ekspertene holder Ørn som favo-l 

. i Horlens-kampen, men det er jo I 

en fordel for Porserne, 
bestemt seg for å sette alt

— eventuelt uavgjort 
gang? Ja selv om det

som 
legger inn en “i og i nettet (feilpla- 

■ keeperen). Midt i omgangen 
Langesunds ytre venstre ba- 

at Pors-keepercn hadde 
; hadde det meste 

i denne omgangen, men 
hadde flere farlige sjan

ser i 3iu<,<.vo kampen som nær 
hadde gitt dem retten til deltaking i 

Best hos Pors 
indre forsvar. Keeperen mis- 

et par ganger, men ellers 
; meget god kamp, med 
redningen Også hos Lan- 

forsvaret som kom 
ordinære indre 

, var dennegang
• viste han gode tak- 

litt dristig i sine utrykkin-

hva ham i forkjøpet. ' _______
angikk. Forslaget kom senere _fikk Ørn sitt annet mål.

j og 
satte ballen i nettet. Mot slutten 
av omgangen faller Ørn av og 

Lind- 
stads skudd fra venstre var godt. 
Omgangsresultatet 2—0 til Ørn 
var rettferdig.

Spillet jevner seg mere ut i 
annen omgang. Det er tydelig at 
Ørn på det nærmeste har satt 
alt inn før pausen for å sikre seg 
ledelsen. Av og til glimter Ørn, 
men det blir ikke noe helt av 
det. Begge lag har flere gode 
målsjangser, men ingen makter 
å score og rmed 2—0 til Ørn en
der kampen.

Dommer Gullik Hagajordet, 
Tønsberg, burde blåst mere.

Veto.
J

Det hersker selvsagt stor spenning1 
i fotballleiren om utfallet av kampe
ne. Enhver holder på sin klubb, men 
det er altså bare 2 av de 4 lag som 
rykker opp.

Porserne er klar over at det er en 
. vanskelig oppgave en går til sondag, 

men ledelsen og spillerne har slag
planen klart for seg. At Lindstad er 

’ j flyttet over på venstresida burde be- 
_| virke at angrepsspillet blir langt ster- 
| kere da en får Skifjeld og Lindstad 
[•sorn «parhester». Spørsmålet er dog 

"I først og fremst om Pors-forsvarernc 
I kan holde landslagskandidatene Boye 
I Karlsen og Bredesen i sjakk.
I Har Pors imidlertid samme kamp- 
I glød og seiersvilje som mot Odd så 
I er det muligheter for at slagplanen 

.Ikan holde. Det ville være synd om 
i I Porsgrunn ble uten representant i 

starten av, nå da Pors-

Spennende og avgjørende 
seriekamper søndag

tlPors slo Ur 
Alle mål kom i

Fotballkampen mellom 
Urædd på Østsiden igår sluttet 
en ny stor Pors-seir. Dennegang 
resultatet 4—0. Det var 
tilskuere.

Paul Steen 
mens r 
Trygve 
var Ivar Kristia

Even Hansen 
U rædd » 
Fred. Lundberg, 
pause.

Første r— 
en husker best 

i knalharde skudd 
En skruball 

' så pent.
I annen r 

ledelsen ved et 
skudd — av 
re 5 min. 
spark for hands, 
borti Lindstads ------
hendene, men han maktet ikke a 
pc ballen. Pors fikk

nasjon på venstre siden blir plut-
J0g 

Skuddet, 
på spille- 

og Sten hadde 
_ Pors 

„ : det 20.
301 min. Skifjeld skyter fra venstre, 
-Ir---- — ■' - _ å na

kampen ballen, men målmannen kommer 
hva ham i forkjøpet. Bare minuttet

en grei jobb 
Halvor;

Thorbjørn 
var cfarlig» når 

vingen.
Gunnerød på indre venstre har 
somt gode muligheter, men han 
ennå for lett for A-kamper.

var Skifjeld er nok betydelig skarpere 
med som ytre venstre enn som midtløper.

er muligens klokt av Pors 
og la ham prøve seg påny ved et an
net høve.

Urædd-lagets spill bar preg 
mye tilfeldigheter. Det ser faktisk ut • 

som til at løperne er redde for å skyte 
_■ selv. Eksperiment-oppstillingen igår 

falt ikke heldig ut. Forsvaret klarte 
ulovlig seg bra i første omgang, men etter 

___ ■ pausen ble det alt for mye pusling 
med ballen og plasseringen var også 
så som så. Lyspunkter var Tormod, 

corner. Ellefsen og Reidar Sørensen, l men 
Ahlbom hadde også et par gode red- også disse har levert bedre kamper.

reserve for Ahlbom kan neppe lastes for noen av I 
seg et målene. Finn Arvesen hadde en del 
Ragnar skudd, men retningen var ikke god I 

nok. Kjell Thorsen bør flyttes ned il 
forsvaret igjen. I

fra Pors’ side. Når resutlatet ble så Alf Goberg, Storm, kom bra fra 1 
stort skyldes det delvis svakt og usik- dommerjobben.
kert forsvarsspill fra Urædds side.-

Finalen i juniorcupen, >
Pors og Langesund spilte) 
uavgjort

Finalen i juniorcupen 
og Langesund, ble spilt på 
stadion i går. Kampen 

. var ..
I første omgang 
fordel av vinden og 
men ingen av lagene 
l begynnelsen av annen 
fer Pors seg ledelsen 
sen, som helt ute

’ ball som gar over Lan-
gesundskeeperen 
sering av ! 
skaffer 7 
lanse etter 
mistet ballen. Pors 

>av spidet 
| Langesund 

i slutten av 
■ ; dem retten 

"østlandsmesterskapet. 
var det i- 
tet ballen 
leverte han en 
ir.ange flotte - 
gesund var det 
best fra det. fagets 
høvre. Rolf Amundsen 
keeper Også hel
ler, men
^Det blir altså omkamp 
til deltaking 
for juniors 

r-Tpnrv

I det 10.
-------— V/ -•v.tvwll-

de helt ufarlig ball etter kombi-

i voldsomt selig lagt over til høyre ytre 
lag hadde gode denne fyrer løs i mål.

/ørns mål kom ik- kom overaskende både 
ette/gode" sjangser. Det var re og publikum,

..i overrumpling. Ørn ingen sjangse til å redde, 
nok de toneangivende i før- har et godt angrep i 

ca. ™
igrunnen I Lindstad forsøker forgjeves



I

i uten Torbj. Svcnd-

l

»

til Sande-

Trym.

00 0

JF7 ot ba II
h

Kretslaget og Presselaget uttatti

Endel spillere får sin første store prøve.
f

et

Odd,

Olsen,i.

- 1‘■■ ’ "■ 

mol Danmark lordag. Bal- 
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Gode blaff, men mye rot på Stadion.
Ballklubben beseiret sympatisk Pors-lag 4-3.

I
ti

I •

var 
og Sverre Halvorsen i 
i løperrekken var ven- 
senter og ut best.

a. .d.

5, som var 
i iåv.

søndag.
Pors, 

på Sla- 
slutl den 

som Ball- 
skal all-

Norge b — Sveri 
1-1.

siden 1940 da de 
norgesmesterskapet.

, men del har fall 
og sommcres regn siden 

og lagenes spillcslyrke

fi s

Ski ens Ballklubb skal på Dan
markstur. Brevik ; _ 

Pressens representanter valg-1 striktsfinalc på Rjukan 
te denne gang å lansere endel 
yngre lovende folk. Laget blir fra 

Olav <
Gjerpen, Erling Olsen, Pors, Kri-

T„

T .

spiller di- 
otiiJtvLsxAiiciiu ptt njuKan, mens 
Herkules er opptatt med omkam
pen mot Eiker. Ingen av disse 

Jamtveit,|3 lag kunne derfor avgi spillere 
‘ denne gang.

Kampens dommer er Nils A. 
—’ Goberg, 

■S Qlri

—1.
, 1 Vestsiden 

L og Urædd b.
«;r ...

1 ledelse vedl 
• Etter pausen lå I 

- J* hadde en rekke I 
’ “*'"J skyteferdigheten var Pnuddelbart før slutt lyktes I 

aim å utligne. Beg- 
med sterke lag. Hos 

ved bur vokteren
al gullene vil gjore

•v . ,

1

Pors oldboyslag ble lørdag slått 
2—0 av Donns oldboys fra Kristian-1 
sand. Kampen ble holdt på Vestsiden. 

* • . .•

foss, Tormod Ellefsen, Urædd. 
Bjørn Johansen, Gjerpen.

Reserver til begge lag: Ronald 
Moen, Grane, Kjell Thorsen, 
Urædd, Magne Helland, 
Sverre Halvorsen, Pors, Anker 
Braathen, Tollnes ,Ingolf Braa
then, Tollnes og Per Jacobsen, dømte.

1 - ■' • ‘ 1 • ’ *i f* ‘ *

Mikkelsen, Pors, Hans Olsen, Kretslagets selvskrevne mål- 
Storm, Petter Svennungsen, mann Tore Simonsen, Storm, er 
Storm, Reidar Sørensen, Urædd, reserve i B-landskampen samme 
Z___■ Gundersen, Borg, Finn dag.
Evensen, Odd, Leif Lindstad,

I dre tak på spillet. Etter 20 minutter 
Ifår Pors sitt første mål ved Øivind 
Johansen etter en pen kombinasjon.

Fra avspark går Sandefjord di- 
ved

Kampens gang.
Det hele begynte i grunnen svært 

bra — kanskje nesten for bra. — 
Faktum var i alle fall Sandefjordsle. 
deise etter bare 5—6 minutter. Pors_ 
guttene kom imidlertid til hektene 
igjen etterhvert selv om Ballklubben 
stort sett dominerte omgangen. Lin
gen sikret ledelsen med en flott hea
ding — velplasert i lijornet og Arne 
Pedersen laget nr. 2 etter et flott for. 
arbeide av Ole Johannesen. Etter 20 
min. spill reduserte Pors etter som
mel i forsvaret, men øyeblikket etter 
gikk Ballklubben fra avspark og rett 
opp til 3—1 ved Arvid Havnaas. Pors 
fikk imidlertid ennå en redusering før 
pause.

Annen omgang var bare 4 minutter 
gammel da Johannesen øket til 4 
■—2, men dermed var det også slutt 
med scoringene for Ballklubben. — 
Porsspillerne begynte et pent veks, 
lingsspill der satte Ballklubben svært 
mye ut av hele gamet, men det ble 
ingen gjennomført gode angrep fra 
noen side. Pors maktet å redusere tli 
4—3 etter at en god halvtime var 
gått, men det var også alt som ble.

beid mellom rekkene, selvom det pe
riodevis ble vist ganske pent spill.

De som kom best fra kampen
0. Skilbred 
forsvaret og 
stresiden fra

Fotballkretsens uttagningsko- 
rnite (Olaf Gulliksen, Storm, Si
gurd Johansen, Borg og Jens Nil
sen, Urædd) tok i går ut laget 
som skal møte «Pressen»s utvalg
te i Skien søndag. Kretslaget 

% | ble fra mål og høyre: Dagfinn 
Danielsen, Skidar, Nils 
Storm, Erling Lunde, Storm, Alf | Odd. 

Pors, Hans Olsen, 
Petter

KARL SKIFJELD, PoVs
en av Norges beste

K a r 1 s 11 a d (NTB fra TT):I 
Den 13 B-landskamp i fotball 
mellom Norge og Sverige ble al
dri noen stor kamp. Resultatet 
1—1 er rettferdig etter spillet. 
Begge mål kom i første omgang 
Norge tok ledelsen allerede ettei 
5 min. spill etter scoring av sen- 
terløperen Karl Sebak på en re-

Nils Evensen spilto ordinært, mer 
klarte ikke å skape den rette ro ove: 
lagets indre forsvar. Av backene vai 
det bare Borgersen som spilte begge 
omganger og han er i alle fall i god 
framgang.

Karl Thuve klarte ikke å fylle tom. 
rommet etter Thorbjørn, men det 
kunne en heller ikke vente. En kan 
ikke forlange for mye av en spiller 
første kampen i sesongen på bestela
get. Men innsatsviljen og gåpåhumø. 
ret har Karl fremdeles i fullt mon.

Vinghalfene overbeviste ikke. Det 
er hos Harald særlig, en tendens til å 
gå for lenge med ballen slik at det 
ikke blir noen kraft og presisjon over 
avleveringene.

I løperrekken var det Ole, Arvid og 
Lingen som kan settes på plussiden. 
Det var pene vekslinger og god for. 
ståelse. Arvids sikre tilrettelegging.

• Oles evne til å forsere og Lingens 
innsats og gjennombrudd er oppmunt
rende. Gjertsen spilte ytreløper i går 
og så ikke ut til å like seg særlig. 
Arne Pedersen ble svak som indre
løper.

Pors.laget besto av unge spillere 
som var teknisk gode og som spilte 
med stor forståelse. Laget er et av 
de oppadgående i Grenland og vi ser 
gjerne de sympatiske spillerne igjen 
i Sandefjord.

Dommer Qullik Hagajordet, T. 
var god.

Pors slo igår Brevik 4—0 i 1. rc- 
servelagskamp i Brevik. Pors har et 
meget sterkt lag.

rekte opp og scorer sitt 3. mål
I. Havnas,

Fem minutter etter er det Pors’ 
tur til å score, dennegang ved Torbj. 
Svendsen.

Halvtidsresultatet 3—2 
fjord.

Pors mot BaEiklubben 
på Stadion
Søndag skal Ballklubben mote 

Porsgrunn til cn vennskapskamp 
dion. Pors hadde ved seriens 
samme plasenng i sin avdeling 
klubben hadde i sin, 2. plassen og 
så fra hosten spille i hovedserien.

Pors har i våi hall flere gode kampe 
og man husker selvsagt lagels seier ove’1 
Odd i Skien i den første seriekampen 
var. I pxivatkamper har lagel blant ann«n 
slått plasskonkurrenten Urædd 5—0 
spill uavgjort 2—2 mol Tonsbcrg Turn 
Tønsberg.

Ballklubbe 
hverandre 
i 2. runde i i 
vant Pors 5—0, 
vintres sne 
kampen. 

' andrcl en del.
Til kampen søndag 

unnvære Thobjorn Sven 
i landskampen 
klubbens forsv, 
'orsvakel, men vi iror u. o-„v., 
dl for å få <*l hederlig resultat.

j half Arne 
Rolf Gunnerød. Tollnes- 

tz Olsen \ Brevik,
4 /j£j

1 terløperen Karl Sebak 
tur ba 11.

Spillemessig sett var sven
skene overlegne, men de mang 
let skyttere, Aake Hjalmarsoi 
som scoret for Sverige, var dei 
drivende kraft i' løperrekken.

Norges lag bestod av sympa 
tiske spillere og det er tydelig a 
fotballen er på frammarsj i Nor
ge. Nordmennene visste et kvikt 
og fyndig spill, men også på det 
laget saknet man god avslutning 
på angrepene. Venstresiden Karl 
Ski f j eld og Ragnar Larsen viste 
fint kombinasjonsspill og hadde 
god assistanse av senterløperen 
Karl Sebak og den overmåte hur
tige ytre høyre Erling Gripp. Det! 
norske forsvar gjorde et bedre 
inntrykk enn det svenske. Fram
for alt stoppet det effektivt. Den 
svenske angrepsrekke støtte her 
hodet mot en forsvarsmur som 
•rar vanskelig å forsere.

4—3 vant Sandefjord Ballklubb over Pors i går i en temmelig rotete 
kamp på Stadion. Thorbjørn Sve lissens fravær gjorde seg sterkt gjel
dende og eksperimenteringen falt ikke bare heldig ut. — Etter første 
omgang var stillingen 3—2. Gul lik Hagajore var dommer.

Spillet og spillerne.
Stort sett ble kampen en skuffelse. 

Begge lag viste gode tilløp til effek
tivt vekslinga.. og angrepsspill, men 
noe helt ble det aldri av det. Ball
klubbens lag hadde ikke vunnet ved 
eksperimentet og det ble ofte gapen
de hull i forsvaret.

Sandetjord-Pors 4-3
Til kampen i Sandefjord igår stil

te Pors uten Lindstad, i hvis sted 
Rolf Gunerød spilte. Ove Austad gikk 

venstre half.
Sandefjord spilte

sen.
Pors hadde fordel av vinden i Iste 

omgang.
På tross herav var det Sandefjord 

som var de toneangivende i begyn
nelsen av kampen, og scoret 2 mål 
allerede ottei- 6 minutter.

I den første periode av kampen 
spilte Pors’ forsvar svært åpent og 
usikkert, men etter hvert fikk de be-

junior-serien.
Pors jr__ Tollnes jr. 7—0.

, Ved kretskamp i junior-klassen pa 
| Tollnes igår vant Pors hele 7—0 over 
| Tollnes. Målscorere var Helge Jacob- 
i sen (2), Johs. Realfsen, Rolf Gunne- 
' rød, Rolf Grohs, Arvid Lønning og 

selvmål.
Pors’ beste var venstre

Stenquist og 
laget var jevi

' ?!

De fleste trodde nok at Pors ville 
bli de underlegne i annen omgang på 
grunn av vinden, men det var langt 
fra tilfelle. De fikk tverimot godt

1 tak på kampen etter hvert. Men for- 
I svaret virket heller ikke nå patent og 
I Sandefjord scorer sitt 4. mål igjen 
I etter 4 minutters snill ved senterlø-

per.
I Etter en halv times spill får Pors
I sitt 3. mål. Tor Berntsen bryter 
| igjennom og scorer pent.
I Begge lag har sine målsjangser, 
I Pors dog de beste og farligste. Spe- 
I sielt hadde Tor Berntsen et par gode 
I tilbud, men en god og heldig målmann 
I redder de gode skudd. — Gode skudd 
I hadde også Øiv. Johansen og Torbj.
I Svendsen. Begge lag har hvert sitt 
I skudd i sidestolpen.
I Kampen ble ikke særlig god.
I uavgjort resutlat hadde kanskje v-'ært 

• Imere rettferdig.
I De beste hos Sandefjord var kee

per, høyre half og indre ;venstre. Ju
niorspilleren på y. venstre var også

I ganske god.
I Pors-lagst gikk ikke riktig godt 
jsammen igår. Det var dårlig samar-

Pors b.—Urædd b. 1
Fotballkampen på Vestsiden iffåt 

mellom Pors b. og Urædd b. sluttev 
utvgjort 1 — 1. Pors, som var litt loi- 
an i 1. omgang, fikk 1—0 
Gunnar Brynhildsen. 
Urædd stort over og 
sjangser, men i 
skrall, 
det dog Zimmermann i 
ge klubber møtte 
Pors festet en seg 
Th. Solstad.

en og Pors har ikke spill mø”
lo lag motte?»

Dengana,
man«<d | Einar 

der»
" nok | Pors og Karl Skif jeld, Pors.

må Ballklubben
ssen da han spiller

ar vil medZu lli I °g h0yre’’ 
t •---------

_| stian Kristiansen, Grane (Doll),
Arne Simonsen, Langesund, Isak Nilsen, Grane med Alf C. 
Andersen, Borg, Even Hansen, | Storm og Asbiørn Tnllpf.cnn
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fjord — Fredrikstad.
29/5 Lyn — Freidig, Sandaker — 

defjord, Mjøndalen — Storm.

Langesund jr. til Østlands- 
mesterskapet.

Slo Pors 4—2 i går i
Omlag 200 tilskuere på Urædds 

stadion i går kveld, ble vitne til en 
! |fartsfylt og spennende omkamp om, 
* Iretten til å representere Grenland i 

|ø‘tlandsmesterskapet for jr. Det ble

Fredrikstad 
en langtur

Pors jr.—Vålerengen jr.
1—1.

, Ved fotballkampen på Vestsiden 
igår spilte Pors og Vålerengen juniors 
uavgjort 1—1. Johs. Realisen scoret 
ior Pors.

i
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! .Ernst Korison

Gundersen
Svendsen,

Freidig, In-
Gunnar Tho-

I

q^rrhl oeTcTI Ragnar Larsen, Sandaker og Kai 
° ‘1 Skifjeld, Pors.

Reserver: John Olsen, Sarps 
borg, Hans Saksvik, 
Ame Natland, Skeid 
Hammersborg, Mjøndalen.

Karl Skifjeld deltok også 
fjorårets uavg jorte (2—2) 
landskamp mot svenskene i Osb

r
NQJ
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< en
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Norgesmesterskapet 3. runde

r
i.

! ■;:VCPc-*$> .safcfe-Éull fart fra første se-' 
fcumd, bg efter 15 min. er det 1—0 for 
Pors. Det/.var,indre hoire Leif Lind- 
stad sem stod’ ,bbak> goalen. Hau la 
an ønskeball til indre venstre ccm 
skjøt flott i nettaket fra spiss vinkel.

, I kampens begynnelse hadde Turn 3 
. nydelige inålchanser, men alle blev 

spolen.
I andre omgangen fiikk man se 

kampens beste spill, ikke minst fra- 
Turnguttene. Ikke desto mindre ei
det Pcrscentoren Thor Berntsen som 
skal bli neste målscorer. Et hurtig cp- 
lop omgjorde han i 2—0 for Pors, ct 
mål som iCoke alle var enige i, men 
bailcn var nu en gang innenfor (treiff 
jernstangen i nettaket) og da er det 
må'l, mine damer ag herrer. Turn 
hadde nu en star periode. Efter flott 
samspill mellom Gunnar Andresen. 
Egil Hclth og Kjell Stuen som til rlutt 
sender til udokkede Knut Nygaard på 
•høirevingen, er reduksjonen et faktum. 
Nygaard scoret flott i motsatt hjørne 
uten char.se for keeper til å redde. 
Kampens holdepunkt var feran neste 
Turnsccring. Ballen gikk pent fra i 
mann ti! mann i 5 trekk. Wigdahl 
brøt igjennem cg presterte en nydelig 
manlciluyper s-an suste «inn. 2—2. Og 
dennify’ v^deMdi:t bh. «...jj

•i Qjassø.tøW qsaui .10 atuosstt 
n aon an J

— —■—am— ■ „

i frisk oa velspilt kamp.i
■ ’ 1 1

Vi vil sikkert ikke møte noen mot-1
• i

■ siand uår vi karakteriserer kampen 
mellem Pors og Turn på gressbanen 

I

■lørdag som dan aller beste . Tønsberg 
hittil i år-. Man var spent på å se det 
hybakte hovedserielag Pors i aktivitet' 
møt T. T. som frc-mde-les skal spille 
som 1 divisjonsklubb, og vi må vel 
si at møtet falt heldig

Gundersen, 
* - -w

landslaget. — 
w

< r
• i

‘i i

deltar på B-landsIaget.
Svenskene melder at senter- ^lr 

skal løperen Gunnar Nordahl allike- nye hovedserie.
yel plir med mot Norge på Ul-, fikk akkurat den

Rjampens dommer blir dan-
mens n 
skal “r

| | Langesund, idet de seiret fortjent 4—2; 
over Pors. Begge lags spillere viste en; 
sciersglød av de sjeldne og det var! 

noe som gjorde- 
men jevn

i Ikamp om hver ball, 
; lat kampen ikke ble velspilt, 
' var den.

Langesunds målscorere var: Ivar 
Værvågen (2), Ernst Karlsen og Gun
nar Nesse (straffespark).

For Pors scoret A. Lønning og Rolf 
Gunnerød.

Hos Pors likte i
v.n, v.h. Ame Stenquist og fram for 
alle i.v.

Langesunds ;
roål: Odd Fjellberg, 
Bjornsen, Gunnar 
Thormodscn, Rolf 
Værvågen, Juel Andreass 
Karlsen.

Best på laget var c.h. Bjørn Bjørn- 
sen, v.h. Gunnar Nesse r

^n C.f. Ivar Værvågen og 
-i spilte også godt.

Gr var 0- Vinje, Borg.

«Nestor».
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Norges Fotballforbund sendte i 

Ut kaniplisten for den 
De to avdelingene 
■ samnie sanmicn- 
- gjengitt tidlige-

i avdeling A: Viking, 

Pors, Vaier- 1
• Avdeling B: 
Freidig, Lyn,
g, Sandefjord

— Kaniplisten såvel 
som neste vår ser slik ut:

.i A:

Ørn, Vålerengen — Brann, 
Algård.

Ørn—Viking,
• Pors.

. Vålerengen —
Mgård, Pors — Ørn, Viking — Brann.

12/9 Skeid — Viking, Øm — Vålcren-
6en, Algård — Pors, Brann — Sparta.

2G/9 Sparta — Pors, Skeid — 0/^, {
Viking — Vålerengen, Brann — Algård,

3/10 Vålerengen — Sparta, Ørn — I 
Brann, Pors — Viking, Algård — Skeid

10/10 Sparta — Viking, Ørn — Al
gård, Pors — Vålerengen, Brann — 
Skeid.

17/10 Sparta — Brann,
Algård — Vålerengen,

24/10 Skeid — Sparta, Vålerengen — 
Ørn, Pors — Brann, Algård — Viking.

1/5 —4.9 Skeid — Brann, Våleren
gen — Pors, Algård — Ørn, Viking — 
Sparta.

8/5 Pors — Algård, 
Brann — Vålerengen.

15/5 Sparta — Algård, 
Brann — Viking.

22/5 Vålerengen — Viking,
Skeid, Pors ----- Sparta,
Brann.

25/5 Sparta Vålerengen.
26/5 Skeid — Algård, Brann — Ørn.
29/5 Vålerengen — Skeid, Øm 

©paria, Viking — Pors.

Freidig — Sandaker.
30/4 —49. Sandaker
1/5

dalen
8/5 Lyn — Storm, 

drikstad, Freidig — Sarpsborg.
14/5 Sarpsborg — Mjøndalen.
15/5 Fredrikstad — Freidig, Lyn -

Sandefjord, Storm — Sandaker. !
21/5 Sandaker — Mjøndalen.
22/5 Fredrikstad — Lyn, Storm - 

Sarpsborg, Freidig — Sandefjord.
26/5 Sarpsborg — Sandaker, Sandt
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svenske-landskampen Hovedserien
Borg, høyre half på A- 

S Skifjeld, Pors og Erling

/iUTie, Storm,
... u. K. har 

Fotbanforhufl ;
tatt ut ^d!Xne
spille mot sve k 2 eIldringer 
pa A'13gf ndskampen idet Einar 
,-ra Pinnela, eisen), Borg skal væ- GundcrsenfJeise 1, Gunnar

hDVrCsa psboS mens Gun-
Hansen, Saip o° 8 tn ]ndre

eneste debutant, 
høyre g!^n Viking, blir ytre

høyre’. hersen, Viking, Johan

Fredrikstad, , Einar 
(Jeis6&)> Boig, 
Sandefjord, Moxnes.

Odd Wang
Sørensen, Sparta, J. > 
Dahlen, Freidig.

Reserver: Tom Blom, Lyn,
Finn Moen og Gunnar Hansen, 
Sarpsborg .og H. Nordahl, Skeid.

Gunnar Thoresen er lagets 
nestor i det han spiller sin 17. 
landskamp. Jeisen Gundersen 
har tidligere deltatt i 4 A-lands- 
kamper.

Q

Sandefjord, Fre-
■ Mjønda-

G2

I 

ut for Turn.' 1
I Det blev 2—2, et resultat som Turn 

fcan være tilfreds mel c-g
I ' *

gedt -for kampen mot Lyn, Oslo,- på 
gressbanen lørdag.

Pers viste sig å være et hurtlgspil- 
lende la.g med sin styrke i jevnheYen. 
Det var en fryd å se Porsgrunmsgut- 
tenes tilslag pi baC-len,'farten, gnisten 
og .smilet- ikke minst. Det var lek 
med 'lærk-uten slik man ccisker å se 
den, og når man attpå til fikk se lekre ■ 
scoringer, kunde ikke publikum være 
annet enn fornøiet. Turn på sin side 
kan registrere kampe-.i som årets be- 
ste JhittjL^er^rxT stoF fremgang i 

r séft^Sffiet og‘ i#kc, minst plaserin- 
^■éie- .menS' avslutningene fremdeles ;

&efér som de skal være. Får håpe

letning som vi har ei 
r‘e. Altså f

ann, Algård, Skeid, 
engen, Sparta og Ørn. 
Fredrikstad, Storm, 
Mjøndalen, Sarpsbor 
og Sandaker.
for i høst r'

AVDELING
—

— Skeid, Viking — 
8/8 Skeid—Vålerengen,

Avdeling B:
1/8 Fredrikstad — Storm, Lyn — 

Sandaker, Sandefjord — Sarpsborg, ■ 
Freidig — Mjøndalen.

8/8 Sarpsborg — Freidig, Sandaker
— Fredrikstad, Mjøndalen — Sande
fjord, Storm — Lyn.

22/8 Fredrikstad — Mjøndalen, Lyn
— Sarpsborg, Sandefjord — Sandaker, 
Freidig — Storm.

12/9 Sarpsborg — Fredrikstad, Sand-

sken Aksel Asmussen, 
Trygve Dahlgren, Uræckl, 
være den ene linjemann.

B-Iandslaget.
Til B-landskampen i Karlstac 

er uttatt fra mål og høyre: Arn
finn Ramm Johnsen, Kvik, Kar 
sten Johansen, Viking, Erling 
Lunde, Storm, Oddvar Hansen 1/8 Sparta 
Brann, Per Stokstad, Freidig Pors 
Odd Andersen, Fredrikstad, Er 
ling Cfripp, Kvik, John Sveins AI»ard — Sparta, Brann — 
osn, Lyn, Karl Seback, Årstac 22/8 Sparta — skeid, 

— • « _

aker — Freidig, Mjøndal 
Storm — Sandefjord.

26/9 Fredrikstad — Sandefjord, Sand
aker — Sarpsborg, Storm — Mjønda
len, Freidig — Lyn.

3/10 Sarpsborg — Storm, Lyn — Fre
drikstad, Mjøndalen — Sandaker, San
defjord — Freidig.

10/10 Sandaker — Storm, Mjøndalen 
— Sarpsborg, Sandefjord — Lyn, Frei
dig — Fredrikstad.

Sarpsborg — L
— Sandaker, Lyn — 

Storm — Freidig.
Sarpsborg — Lyn, Sandefjord | 

Mjøndalen, Storm — Fredrikstad, 

TsWberøs Tum I 
r'. .n, . jr on L-L '

w

en best c.h. Per Nil- i

. Rolf Gunnerød.
seirende lag

Finn
Nesse,
Amundsen,

_jen og Ernst

i
fFredrikstad — Sarpsborg, Mjøn

— Freidig, Sandefjord — Storm
Mjøndalen — Fre

»

t

I) “..“PV. O. 1U11UC.

rors - Sandaker, Oslo
Entre.a~°h søndag 15
' ver u-nUne kr 2 50 grk • 17-30’

Foth el( går 25 rP ass kr- i-50- barn °>75- 
a ^bundét^ e .^lre^e til vanføresaken. 

orig- billetter gir adgang.
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PORS MOT START
Th. Thorkildsen,

hal- 
backs 
Hans

Johansen
ving-

•l
il

Skeid-ihnsatS denne g

&&

•?

Pors slo Ørn 2—0
I ,

T
>i

Finalen holdes i
Porsgrunn

Pors og Langesund 
ret seg finaleretten i juniorcupen| 
i fotball. Kretsstyret . har 
lagt finalekampen 
stadion mandag 28.
Henry Myhre, Urædd, som dom-® 
mer. 
kampen 
tant i • juniorenes Østlandsmes- 
terskap.

over, og en ventet at laget skune vitni—. - 
Men Algårds forsvar spilte energisk og klar- |

Og sentei 
18-årir 

mye snu

k :
ti ;
L'h
hlsom

halfen Thor Hansen r 
løperen Sigurd Olsen, 
gen Per Bredesen viste 
penLjnen^han overdrev driblin 

ingen

&ang disse to

Th. Thorkildsen, Donn, 
oppnevnt som dommer i 2. run
dekampen i Kristiansand søndag

søndag,
2'’ien holcios 

avsted lørd«rr 
møte Brann i r g er førete -1 Bei'-

L« 
*

ingen heldig dag.
I en 

1919’s reservelag uavgjort

wTi i 1 i i l'H:ii e mryiirn 
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mandag.
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Fortjent seir på vanskelig bane.

Skeid-laget møtte dessverre 
med flere reserver og det hadde 
utvilsomt stor innflytelse pa la
gets prestasjoner. En saknet så- 

o I ledes Sætrang i angrepet, 
fen Knut Andersen 
Throndsen og J. Bøhleng.

jNordahl var dertil trukket ned 
venstre back og Natland i 

~ J half rekken..
b i ‘ •
e: 
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så til å være skrall. De beste 
laget var sidehalfene
og Natland. Backen Smedstai 
skjemmet sitt spill med my 
ulovlig armbruk. Nordahl haddl

. Pors fikk 1—O-ledelse i 1. om
gang etterat Olav Skilbred had
de forsert seg fram fra back
plassen og helt opp til Ørns 16 
meter. Hans overlegg satte Øi
vind Johansen i nettet. En 
lignende kombinasjon mellom 
Sverre Halvorsen og Landstad’ 
hadde nær gitt tellende resul
tat også. Kampens annet mål 
kom i de siste min. ved Lindstad., 
Pors hadde langt flere sjangser 
enn Ørn, men en var uheldig 
med skuddene. Paul Steen i Pors- 
buret hadde 2—3 gode rennin
ger av nærgående Ørn-baller i 
1. omgang.

Wilthil, 
stort sett

W

-'<1 K ’ i
til X

er fast
ett 

gang.

Poi-S 
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■ag: p 
bred, 
Wsn, 
stad, - 
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Fram, var
Corner.

, 1 n -Z: j\ $>:

til Urædds
juni ■ medgaiWBBSSr

Seierherren i denne slutt- p-rst: Einar Pedersen scorer Granes
blir kretsens represen-ldaff« Nederst: Fra rundekampen 1 r*

melde pass for Sverre Hah arkens
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Blir Pors slått
i Kristiansanc^

Start har seiersmuligheter mo
Pors i 2. rundekampen, men da mf .Ajgård’ hadde ensluttspurtT, de siste,mi 
der spilles ganske annerledes enn i iadde 2 gode sjanser som ble misbrukt. 
Egersund. Fordelen av' hjemme
bane og publikum teller ikke lite, og

ga. Boye Karlsen er nok 
landslagskandidat lenger. 
«Shanta» Kristoffersen var rask 
og treffsikker på backplassen, 
men alt for nonchalant.

Etter hva den 
spiler «Nurven» 
vil laget bli styrket 
ved at fjorårets gode senterlø^.Z 
Dørum atter kommer med 
neste søndag. Videre har en fåtl 
Falks gode back Bjerk som nytlp 
medlem av Ørn. Porseme

Po minst 
denne

■ v‘

Hw

på
resulta- rioder,

hele av etter pausen. Det så ut 
til at mange av spillerne hadde 
store vansker med den glatte ba- 

L?«'et hadde sine beste folk 
°ken Oddvar Andresen,

i*. ■ i

■ ■ ' i

morgen for å
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Trass i regnværet og den slei- 
f pe og vanskelige bane bød kam

pen tildels på meget godt bane
spill, ikke minst fra Pors’ side. 
Ja kampen var vel Pors’ beste i 
år.

Forsvaret hevdet seg atter 
meget godt med Steen og Olav 
Skilbred som de beste. Sverre 
Halvorsen spilte litt for non
chalant ved enkelte høve. Hal- 
fene Ove Austad og Ivar Wåge 
kom ogsa godt fra kampen. Wå
ge klarte å stoppe Boye Karlsen 
pent den tida han var indreløper. 
Karl Skifjell var en klar beste
mann av løperne. De øvrige im
ponerte ikke. Øivind 
lå stadig i senter, mens 
plassen hans stod tom.

Ørn hadde enkelte gode pe- 
men laget slappet bety-

si

Bl6®

Eliteseriekampen på Vestsi
den igår mellom Pors og Ørn 

, hadde pa grunn av regnværet 
bare samlet 1000 tilskuere. Hor

ur.

- • •’ : ■ :•>

v*-": A

det knep fen 
te å ri stormen av. — Resultatet må 
å være rettferdig etter Algårds gode 1. 
gang. Kampen ble ikke god. Begge 
spilte langt under pari. Vel var banen : 
skelig å spille på, men innsatsen man' 
Det var altfor meget sparking og pla 
spill til å være en hovedseriekamp. | 
Pors spilte keeper Sten, backparet < 
og Skjelbrcd best i forsvaret og senter 
ren Lyngstad og ytre venstre Skifj 
Ippcrrekken. — På Algårds lag kom | 
stre back Lothar Ravndal, senterhalf 
rik Ravndal og venstre half Tom He] 
.best fra kamnen. Løperrekken spilte 
ensidig. Indreløperne klarte ikke a 
opp og rekken spilte derfor som regel' 
bare 3 mann i angrepene.

Dommeren Davidsen, Trane, Bergen,> 
de en del merkelige avgjørelser og Ij

forkamp spilte Algård og 1 
3—3.

Skeid-spillerne uttalte seg me
get rosende om grasteppet på 
Pors stadion. Det var tett og fint 
og framfor alt jevnt, og det bes
te de hadde spilt på i år.

• * e> • t* % 

De nye seriekamper 
i fotball... . * .. s - J ' |\

Helgens seriekamper bød 
en rekke overra-skende 
ter. At Storm skulle tape 
5—0 i Fredrikstad var uventet

• l J » • « ’ < 4 ; • ' i • • »

og det samme må sies om Odds 
klare nederlag for Fram.

Skeid slo Pors knepent
. Q • 

Returskuddet hav- a imponere.
‘•

fiste Hovedserien

gode utspark, men han passer 
nok bedre -i angrepet. Senter-^ 
backen Odd Einar Johansen var ! 
en 
yte ganske annet spill, hvis det 
skal ha håp om å gå til topps i 
serien. Det var forøvrig intet å 
si på at Skeid knep begge poen
gene.

Hos Pors saknet en også skyt
terne dennegang. En rekke cor
nere fikk en heller ikke gjort 
noe av. Forsvaret klarte seg 
godt med Olav Skilbred og Sver
re Halvorsen som de sterkeste. 
Ivar Wåge var en meget ener
gisk vinghalf. Lindstad var best 't 
av løperne.

Nils Gundersen, 
dommer.

Skeid slo
I i I,------------ rrrw?M ■■■ ■-i »
I <

I Beskjeden
Sesongens .første eiliteserie- 

kamp ble ,holdt på Vestsiden 
igår mellom Norgesmesteren 
Skeid og Pors. På grunn av den 
sterke varmen og ferietida 
var det bare møtt fram 2300 
betalende tilskuere.

Skeid-laget møtte
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Ørn- 
oss,
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2. mål 1

h&rdø

Publikum ble ikke så lite 
skuffet over Skeid-laget denne
gang. Løperne kom flere ganger 
pent på skuddhold.

■ øyensynlig ingen som ville sky-Lg. og på° Åigårds iag var Xsiag Gjesdal
4- ixi °2 Karleif Skjæveland med igjen. Finnite. bKUdClieiCllgheten lot da Og/Thdgard spilte ytre høyre. De siste dagers

rkl C14 Ui^,V AV.fpAi 5JVAUV U U MilllV.ll • <-• » • « • *• W fc>
P* glatt. Kampen startet nervøst og oppjaget

Etter 13 minutter hadde Algård en god

• :: A x x

■<< /

Pors ti| Bergen

gen. Det i 
lag møtes.

Mil.

bra stopper. Laget må nok
.' tens guttemusikk ga flere
1 til beste for tilskuerne.

Ørn møtte med sitt sterkeste 
lag, mens Pors hadde satt Lind
stad i senter og junioren Roii 

f Gunnerød som indre høyre.

I Første omgang ble forholas-, 
[vis jevn, men felles for begge 

■I lagene var at avslutningen på 
[angrepene var ytterst skrall. De 

. svake skuddene som forekom 
gikk dertil som regel enten uten
om eller de var et lett bytte for 
målmennene.

Skeid tok seg en del opp i sis
te omgang, men angrepsspillet 
fortsatte i samme dur i den før
ste halvtimen.. Så plutselig ble, 
det mer liv over kampen i det 
siste kvarter. Skeids senterlø- 
per Christiansen la en pen s.tikk- 

• ball til Sverre Olsen som scoret. 
.Like forut var Pors’ ytre ven- 
Istre Karl Skifjell blitt 
lunder en nærkamp. Han 
lin igjen noen minutter ;
I Et Skeid-skudd satt i 
tverrligger og. like etter gikk en 

Iheadding fra Lindstad i Skeids 
liver r ligger. L.________ _ .. .
[utenom. Så var det atter Skeids 
Itur, men Steen Llarte å - :" 
Idet harde skudd over stangen.

o 

Algård vant
Det var møtt fram 1000 tilskuere på Al- 

mpn rlpb vorSård til hovedseriekampen mellom Pors og 
’ ... b L Algård 1 går. Pors motte med sitt beste

’ og Karleif Skjæveland med igjen. Finn 

kraftige regn gjorde at banen var våt og
— < J —  —     —   — — — — — r~ - - *

SundblaC rnec^ upresise pasninger fra begge lagene.
Etter 13 minutter hadde Algård en god 
sjanse etter oppløp på høyresiden. Thdgard 
skjøt hardt og velplasert, men Sten i Pors- 
burct halvklarte. Thøgard skjøt igjen, men 
Sten fikk ballen ut. Spillet bølget fram og 
tilbake foran Pors-buret. Et overlegg fra 
høyre tok Sigurd Ravndal på direkten og 
skjøt dagens eneste mål. Hjemmelaget had
de fortsatt overtaket og hadde flere tilbud, 
men Sten ryddet godt opp. Etter en halv 
times spill var Algård nær ved å øke. Et 
overlegg fra venstre ved Sigurd Ravndal 
skjøt Thøgard over fra kloss hold. Pors 
hadde et godt tilløp 1 det 40. minutt. Indre 
høyre Gunnerud gikk opp mot mål og le
verte til senterløperen, som skjøt hardt o; 
plasert, men Pitt As var på plass og reddet

Vnåtter av omgangen. Karleif Skjævelanf 

jmgangens siste sekunder hadde Algår 
gjen et farlig oppløp, som resulterte i m< 
/ed Karleif Skjæveland. Imidlertid gik 

rlot- Q* 1 ~ dommerens fløyte mens ballen var på ve
uet spillet btart fikk fram mot ørn inot mål. Etter 1. omgang burde Algår» 
Og Vigør var så bra at det burde kun- ” HadiVb omg?ng27æ™AigSrdS. var Por: 
ne Strekke til en seier, skriver Fædrp ovenpå i 2. Men Algård hadde en del godi 

tillpp i begynnelsen av omgangen. Ansgai 
Het land hadde et gjennombrudd, men skjd 
hardt over. Litt etter skjøt Karleif Skjæ 
vcland, men keeper halvklarte og Thøgar 
skjøt utenfor. I det 6. minutt sendte Her 
rik Ravndal ballen inn mot keeper ute 

‘ u oppdage at en Pors-spiller, Lyngstad, v 
e; langt innenfor Algårds forsvar. Lyngsti- 

skjøt Imidlertid i tverrliggeren, og Skifj» 
sendte returballen over rnål. Pors gikk r 
hardt inn for å utlikne, og i det 34. minv_ 
så det ut til å lykkes. Skifjell la flott or 
foran mål, men indre høyre Gunnerud skj« 
utenfor i god posisjon. Pors lå nå got 
over, og en ventet at laget skulle utlil..
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kjente Ørn. SPhLl 
fortalte oss,

betraktelig roi's b. r >

fra r All 
ag- 8oBalandsl

og 4
som nytt



t-rwra —1_

helgen
i helgerI

særlig

'g.'i

e

Skien

Nydalen I

1

lin

rt

*

i

Corner.

*

I

I

I

M-

:1-
I

f

L

f-lI It MÅ U* vawwBw—y ----------------- ---------

gl løperne alt for beskjedne
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Utfallet 
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tverrligger
a. et ny.
og Øivin]

markkryperi

og 
være sidehal- 

fer. Øivind Johansen rykker inn 
ny ytreløper, Karl Skifjeld 

som 
fat

er lagetj
— Reserver, er: 

Solstad, Trygve Kristiansen 
Th. Svendsen.

i
[n
I.
; I Etter at Pors-løperne 
>r i»— > —i — ... i. _ i__.

ie

som 
blir muligens flyttet over 
ytre høyre mens Johansen 
Skifjelds plass. Ellers 
uforandret.

■<).

nye serief
i hela

1i

Pors til Bergen.
Til eliteseriekampen mot

B
|
I«f ? 4

Norgesmesterskapets ] i( 2. runde i fotbfn 
i

fikk d, Urædd mot fjorårets Norgesmester Skeid i
J i Kristiansand 

StiaVsS0"611 aV Freidi§

0 ved et usedvanlig flot]
1 .

fjelds tur til å score. Før slud 
fikk en et godt langskudd fr. 
Ove Austad hvor ballen etter ;* 
ha sneiet <

han er tilbøyelig
spille ve] nonchalant ved 

. , I sin nye
half, ungdomsspilleren

"Per holdes fk. søndag (27. juni).

Skeid

Fotballforbundet har ikke 
spart på «konfekten» overfor 
Urædd dennegang. Klubben had
de jo en vanskelig kamp i 1. run
de, men na har en plukket ut 
fjorårets Norgesmester Skeid 
som en passende motstander.

Skeid stiller selvsagt opp som enn tilfellet 
storfavoritt, men det skal bli in
teressant å se Skeid-laget i akti
vitet påny. — Bortsett fra 
1. rundekampen i 1917 hvor Skeie 
(tidligere Kristiania Balklubb) 
ble slått 4—1 av Urædd har det- 
te Oslolaget aldri tidligere spilt poengdeHng, 
i Porsgrunn. Besøket dennegang finner «melodien», 
vil utvilsomt trekke «mann av abie resultater 
huse». Oslo-laget leverte jo ny- Sandaker slått 
lig en stor kamp mot Odd i Ski 
en og har ellers en rekke 
seire i år også. Urædd vil sik 
kert gjøre sitt beste for å slipp 
hederlig fra 2. rundekampen.

Pors skal møte Start på grus
banen i Kristiansand. Det er før
ste gang disse to lag møtes i run
dekamp. Pors bør ha alle betin
gelser for å komme hjem med 
seier fra denne Sørlandsturen. 
Start vant som kjent 1—0 over 
Egersund i 1. runde. I følge Kri- 
stiansands-avisene var det ute
lukkende takket være sin mål
mann at Start fikk retten til an- 
nen runde ved kampen på Eger- 
sunds-gresset. Det er allikevel 
ingen grunn for Pors til å ta 
seiren på forhånd.

Ellers bør Odd og Storm ikke 
ha særlige vansker med å sikre 
seg 3. runde-retten overfor hen
holdsvis Donn og Grane, Aren
dal.

Herkules har vinnersjang- 
jsen overfor seierherren i Moss 
—Tønsberg Turn.

Får Grane spillet til bør det 
bli seire i omkampen på Moss og 
mot Kongsberg i Skien.

Som en ser er det utsikter til 
at Grenland også får fyldig re
presentasjon i 3- runde.

Corner.

| som Rjukans ......
pent. Ove Austads '

å. ke over tverrliggern
ikke glemmes. Rjukans ytre høy
re.hadde et stolpeskudd og en
ball like over. Ytre venstres had- . to plasser, 
de dertil et hardt skråskudd li- r —

f. ke utenom.
? Asbjørn Tollefsen

dømte. •

----------

Porsgrunn. — Pors møter Start 
be-

■ fra 
Norgesmesterskapet til 

morgen. (Føstncvnte lag har 
hjemmekamp):
Moss F. K. — Tønsberg Turn. 
Solberg — Sprint, Moss.

innsats tidligere. Rakkestad — Nydalen
Lisleby — Lillestrøm.

Torsdag 24. juni møtes:

Pors.—Sancføker
Her i denne kampen skal man ikke 

ta noe for gitt. Begge klubbene tilhø
rer jo dem som har servert små skuf
felser i den senere tid — altså er. 
grunn til å se på dem som jevne kom- 
battanter hvor sjansene til gevinst kan 
gå enten til den ene eller annen side. 
Pors har sin store fordel dennegang i 
hjemmebane og akter ganske avgjort 
å rette litt på det svake inntrykk som 
festnet seg etter søndagens seriedebut 
mot Skeid. Dette oppgjøret endte som 
man vil erindre med en knapp 1—0 
seier for Skeid. Skifjeld på y.v. viste I 
ganske bra ting inntil han ble ska
det, men han blir forhåpentlig bra 
igjen til rundekampen mot Sandaker. 

t

At Sandaker vil få noen lett oppgave 
i Porsgrunn er ikke å vente. Det er 
nemlig mange som i årenes løp har 
hentet seg ubehagelige overraskelser 
sammesteds.

Sandaker har vist mange svakhets- 
symptomer i det siste. Jeg tror reak
sjonen etter det forferdelige psykiske 
presset med alle kvalifiseringskampene 
er hovedårsaken. En kan ikke vente 
at dette vil forta seg mer en gang — 
-nen man kan jo aldri vite. En vakker 

Ilag har laget overvunnet bølgedalen 
)g da blir Sandaker farlig for hvem 
om helst. 0—1 nederlaget for Lyn i 

siste seriekamp må skrives på samme 
konto. Skulle Sandaker mot formod
ning gå heldig ut av Kampen mot 
Pors, kan dette være nok til å skaffe 
Sandaker selvtiliten tilbake. Man har 
forresten merket en svakhet den senere 
tid i Sandakcrforsvarct. Oppdekkingen > 
har ikke vært patent. Det spors virke
lig om ikke litt instruksjon i sikrings- 
spill for det bakre foisvar ville gjore 
underverker.

Jeg tør ikke ta sjansen på et bank- 
garar‘ u tip, selv om jeg i skrivende 

___jpy r

i . hadde 
i åpnet med flere gode skudd, fikk 
klubben ledelsen i det 5. min. 
ved Thor Bentsens scoring. Un
der sin offensiv hadde Rjukan 
flere sjangser. Ved en anledning 
mistet Steen en høy ball, men 
en av medspillerne fikk den ut 
på banen igjen.

Etter pausen øket Lindstad

Ålesund — Fremad, Lillehammer 
eller Freidig — 

Nordlandet.
Clausenengen — Rollon
Kvik, Trondheim — Falken 

en Rjukan-sniller fcivl Ranheim — Rosenborg 
----- ’ ‘ Nesset •— Steinkjær.

Følgende klubber står over til
3. runde: Sparta, Mjøndalen, Vi- 

• ? • • f • • • •

0 I

lo Rjukan 4-(|
1 ventet

til a”ne’’d å slå det nye 1.
, ’"7AVB ukan I L. 4-0-
M visjons'8* w d kamp .

Noen viike b se. p01*3 ap-
ie 1400 .tilskuere kk me). --------o - .......................... .

net t nlerkbart av Fotballforbundet har
1- så slapP f&endc del før pausen. rammet følgende omkamper
1- den SJ oineang kom Pors erne runde i Norgesmesterskapc 
J 1 ^PdI en del gode angrep4 morgen. (Føstncvnte lag 
° igjeni akte tre scoringer og De- Vi i w» nlrn • i-|som braKte

rC£eSav Pors’erne har . levert

atsltilligv^eErling Olsen lagets
på ny va L n g y Q[av gkn

!- ,be9tie Sverre Halvorsen er en god Rapid, Moss — Grane, Skien. 
lt bred. , ... 4.;ik,xxroii<y< -rv
i stoppen ^men

l; enkelte apkdninger.
OwSAusU<i, hai- Pors et fia-l;

onnå jilt l«g- Au-I^æ*'-

eFredd for å fyre av langskudd’
■ når anledningen gis. Løperne)
har vi sett bedre før.

Rjukan som spilte med 4 aal- 
fer, overasket med kvikt og kon
tant spill. En fikk også se enkel-

Foran den 
runden 

amrx-ne fortsetter 
runde.

Pors mot Brann
av Bcrgenskampen mellom 

Brann i eliteserien imøtesees
-.ping i fotball-lciren. En 

nar jo intet sammenligningsgrunnlag 
a bygge på, men Pors har tidligere 
vist at de makter å hevde seg godt 
overfor landets fremste lag.

Brann skuffet endel i Oslo, 
var forsvarsspillet usikkert. Det gjel
der derfor at Pors nytter seg av det
te. La det bli skutt langt flittigere

var søndag mot Skeid. Brann holdes som favoritt av eksper
tene, men Pors vil iethvertfall bite 
godt fra seg og det spørs om ikke ber
genserne må gi fra seg iethvertfall del 
ene poeng.

Storm får Oslo-laget Lyn på besøk 
’.jmpen er det muligheter for 

hvis Storm-forsvarct 
Lyn har hatt vari- 

i år, men søndag ble 
4—0.

De øvrige eliteseriekamper er Skeid 
Vålerengen, Ørn—Viking, Algård— 

pen< Sparta, Sarpsborg—Freidig, Sandaker 
-■y —Fredrikstad og Mjøndalen—Sande

fjord.

I
J
I

Var egg — Vard.
2. runde:

Forbundet har også satt opp 
kampene i 2. runde. Disse kam-

1 • -----------------

. Han har god 101oLaeA Førstnevnte har hjemmekamp: 
virker ennå litt treg. Au- Urædd — Skeid

stad har den fordel at han iKKei gtart Kristiansand — Pors
- ■ " . - langsKudd Qdd _ Donn

gis. Løpei ne) gtorm — Grane, Arendal
■ Moss eller Tønsberg Turn — 

Herkules.
Rapid eller Grane, :

- . . .. Kongsberg.
te bra skudd, men stort sett vai Fredrikstad — Strong 

j ay- Rakkestad eller 
Målmannen hadde Drafn.

flere brå redningen Det var for- Lyn Oslo —
øvrig et forholdsvis jevnt lag: - -
med den smarte indre høyre somjKjelsås eller Geithus — Frigg.
den beste- 'Lillestrøm eller Lisleby — San-

-defjord.’ * ' ■ ■
Hamar I. L. — Sarpsborg. 
Vardal — Drammens B. K.
Solberg eller Sprint — Larvik 

x Turn.
Ørn — Kapp
Stag — Jevnaker 
Ålgård — Djerv
Sif., Stavanger — Flekkefjord.
Nymark — Brann
Aarstad — Voss
Hardy — Vard eller Varegg

skudd. Senere vaVdet Karl Skil Kristiansund 
' ......  score. Før slut

Gve Austad hvor ballen 
ha sneiet \ 
j.J]e^et like under 
Ellers husker en bl. 
nott Lindstad-skudd 
Johansens harde markkryper.1' ' 

. - -- målmann reddet
langskudd li

kør heller

Brann i Bergen søndag har Pors 
endret laget fra Skeid-kampen 

. Ove Austad
, Ivar Waage skal

n, Skiens B.K
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Etter Pors-lagets gode innsats 
eliteseriekampene mot 
har klubbens «U.K.»

t 
I

1

beste 
reel 
Bergen.
uten f 
til Pors å.

*

‘il;
! .

i

II'
li < h

V 

—i

slo Pors 2—

1
I

■I Igang. Ellers

Ålgård—Pors 1—0

over

I
og sjangse r. 
vekt til. Pors 
beste bilde av

«■ som

c.- 
ren-

•'5-

Dommeren om 
er ikke til å kjenne igjen. Sei
ren kunne like godt ha vært de
res.

Pors’ seir var fortjent *

fvwrrP

get som har vært i Sarpsborg i 
år.

kampen: Pors ■

dømte godt, mæ 
være vel mye p~‘l
høve.

Ift

J’ i des half ene

fortjent 3-!
Stori

1 f 
1 I 
1

Men alld 
etter tar Ålgård ledel 

gått tran 
guri

song, og 
filel serien, men

bite fra seg,

gjenstod 7—8 minuttter.Efl 
utliknet så til 2—2 medr?!* 
vanlig godt skudd. Itø å 
slutt scoret Øivind Jr’ 
seiersmålet for Pors. I

Grenlandsklubben kanl_
så man kan innstill^ | 

seg på stor innsats fra begge sider 
Sarpsborgkampen.

og hans scoring var pen. Paul Stet 
virket pålitelig.

Alt i alt var Pors et lag en gjem 
ser oftere her i Østfold, selv om dc 
er vanskelig å beseire.

av Pors.

Noen ord med «U.K.»- 
formannen.

Andreas Skilbred, formann i Pors’ 
«U.K.», forteller at en synes 
oppsetningen for disse to lag 
merkelig, all den tid vi skal spille 
eliteseriekamp mot Sparta i Sarps
borg 26. september. Det blir således 
2 kamper mellom klubbene i Sarps
borg i løpet av en snau måned.

—. T-Tvo tror De * om utfallet

— — — ,

Det er i år 14 år siden Pors /
1 Sarpsborg sist, også dengar/ 
det 4. rundekamp, men motst/ 
het da Sarpsborg Fotbalklubj?^ ’
2 timers kamp var slut/ 
uavgjort 3—3. Lindstad, 
bred og Erling Olsen var

|Sparta
J østfold-laget vant en heldig seir 

■ I

LJ I overvær av 6000 mennesker 
H «foregikk kampen mellom Pors 

«cg Sparta i Sarpsborg igår. —
) i Sparta vant 2—1, et resutlat som 

dett ikke står i forhold til spill
Et par måls over- 
ville ha gitt det 

kampen. Pors,
H som leverte sin beste kamp til 

dato, overrasket Sarpsborgfolket
d fullstendig.

Sparta vant målvalget og fikk 
en hard vind og sol med i første 
omgang. Etter en jevn åpning, 
tilriver Pors seg mer og mer av 
spillet som de beholder den før
ste halvtimen. Godt oppbygde 
angrep går fra mann til mann 
og en sitter bare og venter på 
det første målet. Dette kommer 
også, men blir annullert for off-

* side. Det var et frispark fra Ski- 
‘ fjeld til Lindstad som headet 
J flott i mal. Det er bare uhellet 

’• at ikke Pors scorer på nytt. En 
f! kanon like utenfor fra Lindstad 
? og Skifjelds gode skudd pa «di- 
!j( rekten», som en back fikk for- 
i‘tindret retning på og skudd i 
; .tverrliggeren, er ting en husker

best. I de siste 15 min. truer 
!; i| Sparta spillet mer 
ji

ten» hevder dog at 
kampen er vanskelig å

PoTS

. lielse idet Pors-keeperen 
i *- ■ ■■ i _ii

Ørn søndag 
valgt å beholde 

fra kam-laget uforandret til 4.
mot serielederen Sparta

rett i armene på keeper, 
rede minuttet < ' 
sen. Etter at ballen har 
og tilbake foran Pors mål, får Si 
Ravndal scoret.

Så er det Pors tur. Indre venstE 
er helt igjennom, men skuddet gå 
utenfor.

>

Ålgård har stort sett spillet d. 
flere sjanser byr seg. Karluf Skjå, 
veland er to ganger igjennom, mé 
skuddene mislykkes. Han komml 
igjennom tredje gangen, og da lig 
ger ballen i nettet. Men dommerens “ 
fløyte har gått for omgangens slutt.

I annen. omgang er spillet jevnere. 
Ålgårdsspilleme virker trette, men 
de klarer da å holde målet rent og 
kan gå av banen med 2 både vel
komne og velfortjente poen^.

Dommeren, Danielsen fra Fana, 
var både og.

se 
leder sin avdeling i hoved-^ilplasert

gode redninger og utrykninger, 
backparet spilte støtt og likele- 

...........--j Austad og W'aage, 
som behersket store deler av 
midtbanespillet. Øivind Johan- 
nessens 1. omgang var glimren
de, men han falt litt av i 2. om- 

var Skifjeld og 
| Lindstad fullt på høyde med sitt 
I beste. I Ltolf Gunnerød har Pors 
| et emne av de store.
i På^Spartas lag var keeper, 
J back og brødrene Wang-Sø 
Isen best. Karsten Hansen over- 
I beviste ikke. 1
1 Dommeren Bjarne Beck, Oslo, 
I var ikke alltid heldig.■u

Østfold-røster om kampen. I

rundekampen 
i Sarpsborg, 

senterlø- 
også med 2—1 etter å ha ledet 1—CPer °£ junioren Rolf Gunnerød indre 

n høyre. Reserver er Th. Solstad, Tryg
ve Kristiansen og Thorbjørn Svend
sen.

Den kjente Oslo-donimer Bjarne 
H. Bech skal skjøtte dommervervet.

ham. a
Pors bekreftet påny at m 

ben joet-i
Olav Skilbred var l. 
mann i __ 
sen L__ 
te påny en 
han var en av 
Austad var ogsa 
var Lindstad o;
Høyrevingen 
Roif Gunnerød spilte 
fiksl i 1. omgang, m< 
■pere etter pausen. «Storms bestemann var ■- 
tappen» i forsvaret Hans 
Nærmest kom vel brod^. 
lTø.yre halfplassea og Kei • 
ihansen av løpeine.

Ounnar Andersen, , 
mm han s.

vel mye prkete ve

1. kamp mellom hovedseriela-| lingen var uforandret 
ga Pors og Storm om retten til å 
møte beste 1. divisjonslag i fi
nalen om kretsmesterskéapet ble 
holdt på Pors stadion lørdag. Det 
var om lag 850 betalende til
skuere.

Regnværet bevirket at banen 
ble glatt og tung å spille på.

Storm som møtte med reserve 
for høyre back Erling Lunde, 
hadde dessuten endret på løper- 
rekken som bestod av «Lolle»

8 Nilsen, Kåre Nilsen, Reinholt Jo
hansen, «Gutten» Pettersen og 
Kåre Pedersen.

Allerede etter 10 min. spill 
jkk Storm en lettkjøpt 1—0 le-

Paui
Steen slapp en løs ball mellom 
>ena på seg. «Lolle» Nilsen satte 
leretter ballen i det åpne bur. 
'Joen minutter seinere ble Gun- 
icrød stoppet ulovlig innenfor 
eltet. Sverre Halvorsen1 satte 
traffesparket kontant i nettet og 

dermed var stillingen 1—1. Pors 
var avgjort, best i denne omgang 
og tilskuerne ble vitne til pent 
og godt banespill fra lagets side.

Etter pausen slappet Pors noe 
o x ... , av for så å komme med en sterk 
Som ventelig er holder de fleste avsiu|njna

«Morgenpos- ^tter lykkedes det for Storm 
Spalta Pors-ta ]ec]e]sen | c]et ytre venstre 
tippe. Sparta ^re pec|ersen scoret med et 

/lott skudd. Paul Steen var dog 
. denne ball. Stil-

Sarpsborg-avis 
kampen.

4. rundekampen i Sarpsborg ble en 
spenningsmettet og hard kamp, hvor 
hjemmelaget vant, men det holdt 
hardt, heter det i «Sarpsborg Arbei
derblada ti tel på referatet i dag.

I referatet heter det bl. a.: Skulle 
noen ha seiren i det tekniske opp
gjøret, var det i orden at den gikk 
til Sparta. Pors hadde en tid strupe
tak på Sparta, men laget utnyttet 
mulighetene dårlig. Hadde Pors lagt 
en demper på- sitt spill og forsøkt å 
spille et mer varierende lagspill, kun-’ 
ne resutlatet vært omvendt. Det ble 
til sine tider ren måking med lange 
og høye baller på «direkten» fram
over og framover og av den grunn 
ble feilprosenten for stor.

Pors’erne var gode hodespillere, 
og sterke i tacklingene, men adresse^ 
ne var dårlige.

Pors’ vingbacks skal ha ros da dc 
satte Spartas ytreløpere ut av funk
sjon de gangene dc forsøkte seg. Sen- 
terbackcn Sverre Halvorsen var den 
svakeste og han var skyld i de tc 
mål. Mot Wang-Sørensen må det spil
les hardt og kontant. Sidehalfene var 
jevne. I angrepet var Leif Lindstad 
hele tiden farlig, ikke minst på grunr 
av sine forflytninger ut til sideno 
Hans fordeling av spillet i 1. omgang 
var noe en husker. Karl Skifjeld vai 
best av de to drivende vinger. Al: 
Mikkelsen var best i banespill, men:

Pors’ | Gunnerød var frisk i angrepet-

Pors til Sarpsborg
Jeg tror det skal gå bra 
mot Sparta, sier «U.K.»- 
formannen Skilbred.

kampen.
I «Aftenpostenes referat

I pen heter det:
I Sparta var stor favoritt og seiret Lindstad blir således pany
I I --  — — --- — -  ---  —
Ived pause. Men Pors’ innsats var si
I god at det ikke hadde vært noe å s|
Ipå om resultatet hadde vært omvendt
Kampen ble en typisk cupkamp me I I
stor fart fra først til sist, med har 
de tacklinger, kanskje vel harde, o/

I spekket med nervepirrende situasjo
I ner foran hvert mål. Pors var et me Oslo-aviser på Sparta.I
get behagelig bekjentskap, jevne god<
spillere på alle plasser. De var me-

| get hurtigere på ballen enn sine mot|har hatt en imponerende jevnt 
standere, og vant så å si hver duell
Sparta skuffet stor igår og 
ikke spillet til å gli.

— Pors innsats var bemerk el se^ 
verdig, og resultatet kunne med hei. 
vært uavgjort, sier «Arbeiderbladet'.

♦

min.
over på Pors’ 

banehalvdel, men forsvaret ar- 
h beider utmerket og det ser ut 

som de skal holde målet rent i 
I den harde motvind. I det 43. 

[| min. scorer Wang-Sørensen godt 
hjulpet av vinden.

2. omgang ibegynte Sparta 
med noen farlige angrep og i ett 
av disse ble Wang-Sørensen 
felt ulovlig innenfor straffefel
tet og Steen ble ikke levnet sto
re sjangsene på straffesparket. 
Dette var i det 5. min. Resten av 
omgangen er totalt Pors’, avbrutt 

som

rest,hatet var for snaut. Mi ikke^ ble flere mål skylde I 
delvis at Porserne skjøt f,| 

at Lindstads medspill6::,- 
lovlig sene i sine avlevef^:

--- I ‘ '[ '-71IV 
har et usedvanlig gcci1

A MA U va atter W f

i forsvaret medEfe' 
nærmest. Ivar Wåge^ 

*. meget god is
lagets bs-' 

så bra. Av 
Skifjell

Øivind

en n^,f
etter pausen.

bestemann 
tappen» i forsv 
Nærmest kom 
liøyre

r' \ 
lov sutvx \ s.‘yB 

xcivl W.'- v.

tv WJJ. \

A \

Vov»

i

i
i

v av enkelte Sparta-oppløp
1 blir kontant av vist av

forsvar. Så i det 15. min. scorer 
Pors. Ove Austad dribler 2 mann 
og spiller til Lindstad som igjen 
spiller til Gunnerød, som dribler

J|sin mann og scorer flott. Tross 
*-1 store anstrengelser lykkes det
i ikke for Pors. Lindstads] To Oslo-aviser

■ u heading i tverrliggeren, Skil- 
jbreds gode langskudd og Øivind
I Johansens store sjangse i det si- 
Iste minutt var nære på å for- 

j i| andre resutlatet.

f fli

«1la * .

i

Seriekampen på Ålgård hadde ba
re samlet om lag 1000 tilskuere, og 
dette skyldes nok for en vesentlig 
del storkampen i «byen». Det var 
synd, for Ålgård Fotballklubb gikk 
dermed glipp av det pene overskud
det de hadde regnet med.

Det var opphold under kampen, 
men banen var såpeglatt. Og spillet 
ble deretter. Mange fall, upresise 
leveringer og sleivespark.

Ålgård var avgjort det beste lag og 
burde ha vunnet med f. eks. 6—2. 
Begge lag hadde mange scoringsjan- 
ser, men den vanskelige banen og en 
god del uflaks gjorde at det bare ble 
et mål av det.

På Algårds lag spilte det indre for.- 
svar godt. I half rekken spilte Bj. 
Hetland ganske bra. Henrik Ravn
dal var svakere enn vanlig og Tom 
Hetland var energisk, men avlever
ingene var dårlige. Løperspillet lee 
under at angrepene som oftest bP™»1*™ 
ført fram i senter. Vingene gik 
store deler av kampen arbeidsløs 
men både Aslak Gjestal og Fir 
Thøgård viste gode takter når de i 
sjelden gang fikk en skikkelig ball 
arbeide med. Men felles for h( 
Algårdlaget var liten Innsats og 
bedagelig tempo, særlig i annen or 
gang.

Pors skuffet en god del. Ettter d 
vi hadde lest og hørt om laget, v 
forventningene store, men laget v. 
ganske ordinært. De beste v 
keeper og venstre back. Særlig sis 
nevnte var virkelig god.
Kort om spillet.

Ålgård åpner best og ligger hele 
omgang tydelig over. Etter 12 ml 
har Ålgård en god sjanse. Thøgå 
skyter hardt, målmannen halvklar 
men returballen setter samme mai

På Pors’ lag gikk alle mann 
inn for kampen, så det er van
skelig å framheve noen spesielt. 
Det er lagspillet som er satt i 
høysetet nå og det gir også re- 

(sutlater. Paul Steen hadde flere

Uten \ 
her har 
kupongens 
opp sin form 
— skjont det 
& «hvile» ut 
og bading - . 
til å opparbeide k 
rere omvendt. :4en 
det være vil. Brann « 
som tidligere i år har 
jevneste spill i hele ses

Pors på den annen i 
opp og ned, og ^gkan ^ ̂ A 

vilje tro at 
mulighet for' å ’

, Jeg setter f- 
gardering. Det får \ .-.A 
— ’ wlu! ( |

9 H
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Pors

over-

runde er denne:

— Sarpsborg

som kommer

(Forts 7. side).Brann 
utligne.

o
o
0
0 5

5
4
4
4

6
6
6
5
4
3
3
3

8 Sarpsborg
8 Sandefjord
8 Mjøndalen

•

6 Lyn
4 Sandaker
3 Fredrikstad
2 Freidig
1 Storm

o o

6- 2
15-14

5- 8
7- 5

11-12
8- 5
6- 8
4-9

f

rekke oppgjør 
utvikling, 
interesserer 

meget i

14-4
9-4
9-8
7-7
6-6
5-9
9-11

11-18

------- - AIJ.1U u 

ble Pors tilkjent 
da Alf Mikkelseri 

ulovlig innenfor fel- 
satte dessverre 

presset 
man

■ og, der 
meget, i bunnen.

. Viking 
i både oppe 
del. Vinner *

VIF overtar sann- 
er utgangsposisjonen 

Men vi kan vel gå 
poengene — Viking 

å rad.

i
i
2
2

0 1
1 3
0 5

4

O)

I Sparta 
Vålerengen

I Ålgård
I Skeid
Viking 

ilPors «•
'I Ørn 
I Brann

II
ling A. I den førstnevnte avdelin kamper- |l -

10. min.
Etter 20 ....... uci

ytre venstre å _ - -
forståelse i Pors-f or svaret, xo 
min. før pausen fikk Pors ledel- 

1 . Berntsen scoret.

v_____ iiitu. en
på begge sider — de

byr på dette programmet:
Avdeling B:

Sandaker—Storm
Mjøndalen—Sarpsborg 
Freidig—Fredrikstad

2 o
2 2

1
3 1
0 3
1 2
1 2

1

så å si alle klubbene 
overraskende resultat her, og vi kan fak- 

over hele fjelen. Storm har igjen 
Fredrikstad. De to siste i Skien, Frei

dig har Storm, Sandaker og Fredrikstad. Så her er ihvertfall ut
gangspunktene så like som de overhode kan få blitt. Begge har 

til og med to hjemmekamper!

og Kampv.. her vil avklare en ae 
kampen opp for alvor, og

Vinner hjemmelaget
ennå tryggere for klubben.

ut fra at det blir kamp om 
å dårlig innsats to søndager på

9

4
4
4
3
2
1
1

5-0 1

det rolig mot Lyn,
.j ikke Ålgård hjem

IFO . -I Norgesmesterskapets
4. runde fastsatt
skal møte Sparta i Sarpsborg. — Storm 

mot Viking' og OfM mot Freidig i Skien. 
(I;a]|forbundet har fastsatt Sparta beseiret Ørn

T -gesmester-1 gr
i fotball. Run- ‘

B. 
4 2 
6 2 
4 3 0 

1 
2 
1 
1 
0 3

Vel, søndagen
Avdeling A:

Sparta—Viking
Ørn—Ålgård
Pors—Vålerengen

. Brann—SkeidAllerede her får vi en rekke oppgjør som kan virke sterkt be
stemmende for den fortsatte utvikling, både i toppen — 
hvor det i øyeblikket nesten interesserer vel så :

SPARTA—VIKING blir en meget interessant affære, 
ligger jo faktisk og vipper med muligheter for plass 
og nede i tabellen — os- kampen — Ha1.

Viking, tar klubben 
'synligvis lederplassen, 
for vårsesongen 
nokså sikkert : 
’9?-er ikke sf

remgar ganske klart at avdeling B er jevnere enn avde- 
t R & bar ingen klubb klart mer enn

o poeng, og det er bare 3 poeng mellom topp- og bunnklubb. I 
A-avdelingen står hele tre klubber med bare to avgitte poeng og 
det er hele 7 poeng mellom nummer tre og nummer åtte i avde
lingen.

Nå brenner det nok blått lys for både Brann, Ørn og Pors. 
Viking har heller ikke overvettes med poeng, men her er jo 
kampantallet så lite, at det neppe er noen grunn til å regne klub
ben med blant nedrykningskandidatene.

Brann har dette høstprogrammet: Skeid, Sparta og Pors. Den 
første hjemme. Ørn har Ålgård (hjemme), Viking 
og Vålerengen. Ingen av disse programmene virker særlig opp
muntrende. Ørn kan nok knipe poeng fra Ålgård i Horten, men 
for Brann ser det straks mer problematisk ut. Pors har Våler
engen (h), Skeid og altså. Brann (h). Den siste Porsgrunnskam- 
pen kan gi to poeng, og da overvintrer Pors ihvertfall ikke direkte

1 i faresonen.
I den andre avdelingen er det straks vanskeligere å antyde 

kandidatene til nedrykning. Her ligger jo 
a poeng — og bare et •_ 
tisk få noe nær poenglikhet 
Sandaker, Freidig og L_

Pointsdelingen og det uav- 
gjorte resultat var det ikke noe 
å si på.

Av Pors-spillerne leverte Paul 
Steen en av sine aller beste kam
per med en del virkelig flotte 
redninger. Olav Skilbred spilte 
meget godt. Også Ove Austad 
kom godt fra half-plassen, men 
Skifjeld og Lindstad var best av 
løperne. Øivind Johansen kom 
bra fra kampen som ytre høyre.

Brann hadde sine beste folk 
i høyre back Berge, landslags- 
halfen Oddvar Hansen, y. h. 
Gunnar Skagen og senterløperen 
Zachariassen.

Det var 4300 tilskuere som 
var meget saklige. De applauder
te de beste prestasjonene en-

■_SERIERUNDE|
I Gleder og sørger vandrer tilhobe. Det får man visst sanne i 
I fotball —- kanskje ikke minst. Se nå f. eks. på Mjøndalen som 

M søndag etter søndag har valset opp med de aller fleste av sine 
I motstandere, og så møter klubben Sandaker hjemme — og blir 
I slått regulært knock down.
I En skal ha meget god hukommelse for å huske et mer
I raskende resultat i norsk fotball!
I Ellers bød vel ikke den siste serierunden egentlig på overras-
I keiser av de store. Bislettkampen ble vel regnet «hipp-som-happ»
I på forhånd. Hjemmelaget vant, og det er ikke noe å si på det. 

samlet møysommelig to poeng i Sandefjord — de satt 
, men så trengte jo begge klubbene i aller høye- 
poeng de kunne få. Ørn klarte Brann — men 
godt stykke før klubben har reddet seg fra fare- 

a n gå, men da må nok alle gode makter stå Hor- 
, Fredrikstad tok det rolig mot Lyn, og her var 

nærmest gevinst. Skeid klarte ikke Ål^rH

nok holdt som I 
hos ekspertene,, men 

Pors ser allikevel fram til kam
pen med godt mot. Klarer for
svaret å holde den spurtsterke 
og smarte Odd Wang Sørensen i 
sjakk, er det muligheter for et 
gunstig resultat.

Storm skal møte fjorårsfina- 
listen og semifinalisten i årets 
seriemesterskap Viking på Klei
va. Det spørs om ikke Kvam- 
mens gutter må melde pass den-i

— — — negang.
Fotballforbundet har denne- Endelig skal Odd ha selveste 

gang vært særs hard med de 3 Norgesseriemesteren Freidig på 
gjenstående Grenlandslag. besøk. Trønderne har ikke over- 

Pors skal mote Norgesse- bevist i høst. Det er bunnlag i 
rie-finalisten og lederen av pul- serien etter 3. runde og har ba- 
je A i eliteserien Sparta i Sarps- re scoret 1 mål på 3 
borg. Landslagssenteren Odd trass i at landslagstrioen Moks-' 
Wang Sørensens klubb impo- nes, Sørdal og Dahlen er Frei- 
nerte riktignok ikke i Skiens- dig-spillere. Spiller Odd like 
kampen mot Grane, hvor det friskt som mot Sandefjord, så er 
bare ble en ytterst knepen 3—2 utfallet uvisst.
seier. Ellers har laget hatt walk -Alt i alt er det muligheter for 
over i de foregående runder i at Grenland blir representert i 
Norgesmesterskapet. I høst har kvartfinnlnn

— Brasiffl
■ ■■ _I_ ■— ■ ,,

Bergenserne utliknet i siste minutt. — Pors 
satte et straffespark utenom.

Fra Bergen meldes til vårt 
blad:

Det var sleip bane, men opp
holdsvær da Pors og Brann møt
tes til kamp i eliteserien på 
branns stadion igår.

Brann hadde en farlig sjang
se allerede i det 2. min., ’ men 
sverre Halvorsen reddet. I det 

scoret Karl Skifjeld. 
min. lyktes ‘det Branns 

å utligne etter mis-
«in. før' ‘ Por^orsvaret- 

. «n. idet Thor ~ 
deTSi1 \ai; jevnspilt> med flest/^vi begge sider — 

gikk dog utenom. •
Ve^slendA 0Tngan£ begynte med WdS/P’1- Karl Skifjeld 
«alstolnén'iSkudd som sneiet 
den sil ?<e.på utsiden- I 
tl'akk p01..haKtmen av kampen 

Bra>« ffl av1 , 1 f°™ og ?Pill nå pk av,den grunn mye 
* onigangen i ban^aivdel. Midt 
j^affespark —rs Skjent 

«tatt»
ba k Lindstad

i4 0-1

/ FotbiilllorbunucL 
de 8 kampene i Nor 
skapets -1. runde i _ 
den spilles først kommende søn
dag. Førstnevnte lag har hjem-

/ mekamp.
/ Sparta, Sarpsborg—Pors. 

Fredrikstad—Ørn.
I Lyn Drammens B.K. — Ran- 
heim.

Mjøndalen—Brann.
Storm—Viking.
Odd—Freidig.
Si f., Stavanger

F.K.
Kvik, Trondheim —S k eid.

Stillingen var uforandret til 
det bare gjenstod 1 min. av 
kampen. Da ble en forholdsvis 
ufarlig ball lagt inn foran Pors- 
målet. Forsvaret lot ballen gå 
til Paul Steen, men han var,, 
så uheldig å miste den. Yttf 
høyre Skagen var kvikt framrY ’ 
Og scoret. Det var stor begejV 
ring for dette Brann-målet. ?

4f f-

4—1, Aal< 
gåard 2—0 og Skeid 3—1.

Pors har aldri spilt mot Spar
ta tidligere.

Sparta blir 
favoritt

i 1 Freidig
I I riktignok hardt, 

■ Iste grad, hvert
l ennå er det et 

' I sonen. Det k . 
i tensklubben bi.
) I hjemmelaget

> I i Ålgård.
i I Stillingen etter søndagens 
'' A.

5
5
6
5
3
5
6
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MjøndaJen 
Lyn, Oslo 
Sarpsborg 
Fredrikstad 
Sandaker 
Sandefjord 
Storm 
Freidig

3—3
2—3
5—6
2—3
1—5

I

0—3
1—3
0—3
5—
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på Pors Stadion 
Billettpriser: 
Ståplass kr.

■ gens

Heia Pors!
Seieren over Odd 

hei! Flott gjort! Gutta
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seriekamper
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■ ■ ått ut 

isinsatts

2—1 
4—0 
1__2 Sparta

iSkeid 
Vålerengen 
Mgård 
Riking 
Brann 
Pors

/['Ørn

Hovedserien

Skeid—Pors 
søndag 1. august kl. 16,00.

Tribune (nummerert) kr. 2 50 
1,50. Barn 0,75. Pors juniors gratis ;

Pors Fotball
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Resultatene av kampene 
(Førstnevnte hadde 
kamp): 
Sparta, Sarpsborg — Pors 
Fredrikstad — Ørn 
Lyn, Oslo — Ranheim • 
Mjøndalen — Brann 

(2 timer)
Sif., Stavanger — Sarps

borg
Odd — Freidig (2 timer) 
Storm — Viking 
Kvik, Trondheim — Skeid

mot med- 
Igruppc.

Trondheim, 
Skeid. — Lyn 

<*

A

satte runderekord mol 
tapte for Ranheim

fei

— løperrekken får ikke flyt over spil
let sitt og virkelig vingspill, så en sjel
den. I går var det igrunnen bare Zak- 
kariassen som fikk noe til — men han 
brenner av skuddene — uten å sikte 
de godt nok inn. Men først og fremst 
er det forsvarstaktikken som Brann 
må få pusset opp — hvis det skal bli lemskort 1948. 
noen framgang. _________ _____

4500 tilskuere overvar kampen som 
ble godt dømt av haugesundsdommeren
A ------ - - 1 ‘ ■ ■ 1 — I

Norgesmesterskapets 4. rund

' I runde:
6-0 
4—0 
2—1 
0-2 
2-5 
l-4
0—5 
0-3

Også 1. divisjonskampene bød 
på overraskelser. Hvem hadde vel 

Mjøndalen i Dramrnen var hellevcn^e^ cn Borg-seier over 
ikke etter oppskriften men ---------- ——
Fredrikstad og Sarpsborg F. K. ~~
vant klare seire. Til kvartfina
len gjenstår det 3 Trønderlag, il 
Østfoldlag, Viking og Mjøndaleii 
eller Brann. Freidig og Ranheim 
har aldri vært så høyt oppe før.

Corner.

Eliteserien
i fotball.

I Avdeling A.:
1 Skeid—Vålerengen 1—0. var 

hjemme-

vinne. Det ville Odd 
men Pors ville mest, 
porsene gikk hen og delte 
eng med S.B.K. — jo, det har 
sine farer å lage skippertak.

mye

ret. Borg har hatt en flott start 
i serien, mens Urædd må ta seg 
alvorlig sammen hvis en skal 
kunne hevde seg. U. K. bør legge 
sine hoder i «bløtt» for å finne 
fram til de 11 beste.

Herkules oppet seg påny ved å 
slå selveste Larvik Turn for
tjent 2—0. Skienslaget har bare, 
et nederlag på 18 kamper i år i 
Tønsbergkamr. vant stort i Hol
mestrand, mens Snøgg slo Skiens 
B. K.

Brevik måtte påny se seg 
slått på Rjukan. Det ser ut til at 
det er nærsagt umulig for Bre
vik å vinne der oppe.

I 2. divisjonskampene vant 
Skotfoss klart over Sundjordet, 
mens Hei slo Sandar og Lange
sund måtte avgi poeng til Store 
Bergan. Eidanger hevdet seg 
godt på Stavern-banen.

Corner.

også — | 
At ’j 
po-

N or gesmesteren 
på Ullevål.

Øin—Viking 0—1.
Ålgård—Sparta 0—2.
Brann—Pors 2—2.
Stillingen etter 2. runde er

4 pts.
4 pts.
2 pts.
2 pts.
2 pts.
1 pt.
1 pt.
0 pt.

nå:
6—1
2—0

ny bekreftelse på at Pors hi se^e j gang spesialtrening 
straffespark. Klubben har all 
ære av resultatet og det viser til- 
fulle at Pors setter alt inn på å 

m< hevde seg i serien.
Storm-forsvaret holdt igjen 

buret rent, men Lyn-laget var 
Dermed (forbausende tamt i avslutningen. 

°" ■ • | Sandaker som skal spille 3.
Våre 3 sis1rUnde mot Pors i Porsgrunn fk 

har ære av sisøncjag overrasket stort ved å slå 
Fredrikstad. Ellers var det favo- 

Trønderlagcritt-seire over hele linja i elite-

Avdeling B.:
Sarpsborg—Freidig 1—0. 
Sandaker—Fredrikstad 2—1. 
Mjøndalen—Sandefjord 3—0. 
Storm—Lyn 0—0.
Stillingen er nå etter 2.

4 pts.
3 pts.
3 pts.
2 pts.
2 pts.
1 pt.
1 pt.
0 Dt.

det var såvidt brann 
reddet et fattig poeng 
Pors ledet 2—1 da Brann utliknet i kampens siste minutt. 
Det var såvidt Brann berget 1 po

eng mot Pors i gårsdagens kamp i 
hovedserien. Pors hadde ledelsen 1-0 
ojr 2—1 og det var først to minutter 
før full tid at Brann klarte å utlikne.

Brann stilte med sitt ordinære lag 
unntatt at Marthinussen og Sigvaldsen 
byttet plasser, et ombytte som ikke 
gjorde stort hverken fra eller til — 
fordi generalfeilen i forsvaret — man
gelen på påpasselig oppdekning — var 
like stor i går som i lagets siste kam
per.

Pors var et behagelig bekjentskap
— et jevnt og frisktspillende lag 
med spillere som hadde en god start 
på ballen og tok vare på alle sjanser. 
Dertil et forsvar som taktisk sett var 
betydelig bedre enn Brann. Skulle en 
innvende noe mot lagets spillestil så 
er det den tendensen spillerne hadde til 
å hekte motstandene nåi* de selv ikke 
fikk til ren takling.

Første omgang var kampens beste 
og allerede etter 10 minutter skaffet 
ytre venstre ledelsen til Pors da han 
påpasselig snek seg inn mellom det 
stillestående Brannforsvar og nettet. 
Det så ut som Melby burde tatt det 
skuddet, men ballen tutsjet en av 
Brannspillerne og endret retning 
og dermed var Melby utplasert. 10 mi
nutter senere utliknet imidlertid Brann 
idet ytre venstre Bru nettet på et di- ; 
rekte overlegg fra Skagen på motsatt • 
ving. Brann fikk nå i stand det ene j 
■gode angrepet etter det andre og Si- | 
gurd Zakkariassen fyrte av noen rik
tig brennharde skudd, men alt prellet 
av på Pors utmerkete målvakt som 
alltid var der hvor ballen kom. Dette 
kvarteret var kampens mest spennende 
og burde normalt gitt utslag i minst 
to mål til Brann, men det hele endte 
med at Pors plutselig atter tok ledel
sen da senterløperen sto alene og helt 
udekket fikk en langball fram til seg 
og rolig fikk høve til å skyte. Melby 
som ventet at de andre skulle gripe 
inn — hva de altså ikke gjorde — brøt 
for sent ut og ballen ble passet forbi 
ham med det samme han startet.

Trass i at Brann lå endel over i 
resten av omgangen var det ikke noe 
sers sjanser som oppsto og Pors ledet 
2—1 ved pause. I annen omgang dab
bet spillet betraktelig av og det var 
først i kampens siste kvarter at Brann 
liksom begynte å våkne og satte alt 
inn for å ta igjen forspranget etter 
at Pors så nær hadde øket ved straffe
spark — som dog ble satt utenfor. 
Pors trakk i forsvar og det ble stort 
sett bare med press, men små sjanser. 
Imidlertid skulle også Pors gode mål
vakt komme til å gjøre en bommert
— på et ufarlig framlegg somlet han 
med ballen — mistet den og med det 
samme var Skagen der og stjal ballen 
som han rolig sendte i mål.

Som helhet var det hverken en stor 
eller god kamp. Pors flyter i første 
rekke på sitt gode forsvar hvor mål
vakten og venstrebacken utmerket seg 
ved sikkerhet og stor teft i plaserin- 
gene. Brann er langtfra i den form 
som laget var ifjor på samme tid. Av 
og til glimter det fram noe som viser 
at laget kan komme igjen. Men som hel 
het er det noe haltende over lagspillet |

Helgens 4 rundekamper bøi 
på atskillige overraskelser. Hven 
ville vel tenkt seg muligheten a’ 
at 1. divisjonslaget Kvik, Trond 
heim skulle sette runderekord

Mange overraskelser
største sensasjon. , . . . . , 1TT

Pors leverte en usedvanli Helgens seiickampei biakte | Uiædd, som spilte svakt i forsva- 
sterk og bemerkelsesverdig inn som vanlig en rekke tildels store 
sats mot storfavoritten Sparta p overraskelser. }
Sarpsborg-graset. Det meldes c Pors klarte som antydet lør- 
Pors var det beste lag som hs , . » , ■ , ■ ± • -d. . , o . . o s . KT dag a knipe et point i Bergen oggiestet Sarpsborg i ar og at Noi , &
gesseriefinalistens seir faktis mec^ støire foisiktighet kunne 
må skrives på lykkens kont endog Brann vært slått. Men 
Kampen har i ethvertfall gitt o: Porserne må nå gjøre alvor av å 
en ny bekreftelse på at Pors h< scf[e j gang spesialtrening på 
rer hjemme blant topplagene.

Storm skuffet oss dennegar 
ved å tape klart for Viking j: 
Kleiva.

Odd overrasket positivt
Norgesseriemesteren Freidig
Skien og burde hatt seir etter oi 
dinær tid. Freidig var atskilli 
svakere enn ventet. _______  .
alle Grenlandslag slått ut i Noi 
gesmesterskapet. Våre 3 sis!runde mot Pors i Porsgrunn fk 
representanter har ære av si > , . -, <>
innsats i årets mesterskap.

Rundens annen sensasjon fik
en fra Oslo, hvor 1
Ranheim vant fortjent over Noiserien.

• gesmesteren 1945 og 46 — Ly
— på selveste Ullevål.

Branns uavgjorte kamp mc
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1—5 (2) 
•1—3 (2) 
1—2 (2) 
1-0 (1) 

I Ncsevr-**..... 0—6 (2)

L WÉ l

[ skilt kvalitet. I det 14. minutt
I fikk en kampens eneste mål. Det ler 
; ble skutt fra nært hold.

store

22. spilleuke. — 
Ørn—Ålgård 
Pors—Vålerengen 
Brann—Skeid 
Sandaker—Storm 
J evn a k er—G e i th u s 
Slemmestad—Drafn 
Hamar I.L.—Hamar- 

kamr.
Raufoss—Kapp 
Odd—Fram 
Start-Vigør 
Neset—Kvik

Sparta — Pors 5—1.
En altfor stor seier. — To 

i av målene scoret fra off
sideposisjon

Ved hovedseriekampen i Sarpsborg 
var det 3200 tilskuere. Første omgang 
ble ført i et veldig tempo, men det ble 
Sparta som kom foran med 2 tilfeldige 
scoringer av Odd Wang Sørensen. Det 
ene kom på en returball etter skudd] 
fra hans bror på ytre høyre, som for-j 
øvrig var i offsideposisjon. I

Pors reduserte til 2—1 i begynnel-I 
sen av 2. omgang på straffespark. Det] 
var Sverre Halvorsen som satte ballen! 
i nettet. Porserne hadde nå helt tak] 
p-å spillet i 20—25 min. framover, men] 
det ble allikevel Sparta som fikk 2 nye] 
scoringer på et par spredte angrep ved] 
brødrene Wang Sørensen. Det ene av] 
malene ble scoret fra offsideposisjon.» 
Endelig laget Porserne et forferdelig] 

' selvmål tilslult. |
Porserne hadde flere sjanser bl a.| 

sto Øivind Johansen for klart mål,’ 
• elv målmannen hadde han passert, 
men ballen ble allikevel skutt over. |

SpoJL

10. okt. 
2—0 (1) 
0—2 (2) 
2—3 (2)
2— 2 (x) 
1—1 (x)
3— 1 (1)

Pors i Sarpsborg.
Pors får meget pen omtale i 

landets aviser etter 4. rundekam
pen mot Sparta i Sarpsborg søn
dag. Selv «Sporismanden»s . Thv.' 

•E. Johnsen, som i sin tid skrev at 
Pors ikke var noe eliteserielag er 
svært imponert i sitt referat fra 
kampen. Han skriver bl. a.:

LIAIErI
Kampdag

■ ■ “ ° * - 1 ______________
> •

poengene i returkampen i Pors- 
Pors, grunn til våren.

Dommeren Davidsen fra Tra
ne i Bergen, var ikke god. Pors 
fikk de aller fleste frisparkene, 

* også atskillige

i 
A
3—1
2—0 
0—2
2—3

HOVEDSERIENS AVDELING 
Sparta—Viking 
3rn—Aalgård
?ors—Vålerengen
Brann—Skeid

Stillingen er nå:
Sparta 6 k. 10 pts. 17—5 
Vålerengen 6 k. 10 pts. 11—4 
Skeid 6 k. 8 pts. 10—9 
Ålgård 7 k. 8 pts. 9—10 
Vikingg 4 k. 4 pts. 7—9 
Ørn 7 k. 4 pts. 9—13 
Pors 6 k. 3 pts. 5—11 
Brann 6 k. 1 pt. 13—20

Avdeling B:
Sandaker—Storm 2—2 
Mjøndalen—Sarpsborg 2—3 
Freidig Fredrikstad 1—3 
Stillingen er nå:
Sarpsborg 5 k. 8 pts. 9—4 
Sandefjord 6 k. 6 pts. 15—14 
Mjøndalen 5 k. 6 pts. 7—h 
Fredrikstad 5 k. 5 pts. 11—6 
Lyn «5 k. 5 pts. 7—5 
Sandaker 5 k. 5 pts 13 

\ Storm 5 k. 4 pts. 6—11 
jAFreidig 5 k. 3. pts. 7—11 
r ---- — -------

ikk ofte; pors ]aget en Llvente( gOcj jnnJ 
sals, og hadde Leif Lindstad hatt 
kondisjon nok til å holde dampen 
fra 1. omgang oppe i 2ncp, er det 
neppe tvil om hvor seiren vi Ild 
havnet, men han dabbet sterkt 
av. — Derimot holdt Karl Ski- 
fjeld stilen gjennom hele kam
pen og var ved siden av Wang- 
Sørcnsen kampens hovedfigur. — 
Vi kan vel neppe ha noen som 
truer ham som y. v. på B-lands- 
lagel? — Olav Skilbred laget en 

jetteinnsats.

Et resultat på 2—1 hadde gitt ct | 
bedre bilde av kampen. j

Hos Fors klikket det på samarbei-j 
det mellom halfs cg det indre forsvar r 
Løperne spilte seg ofte pent fram, mon 
skuddene uteble. Paul Steen i buret 
hadde faktisk ikke ct eneste skudd 
mot seg utenom de som gikk inn. |

Best hos Sparta var Odd Wang-Sø- 
rensen og det indre forsvar. Laget 
spilte .hårdt og kontant. '

Dommeren Eugen Hansen, Fred-] 
riksborg, var svak og neglisjerte sincl 
linjemenn. To. j

omgang og 
pausen

—. jfjeld satte returballen over fra det bare frammøttl kort hold. Rolf Gunnerød skjøt 
lere på eliteserie-1 også utenfor fra 4—5 meters 

~ xi-s---* ■ ■- £>en håpiøSe bane får ta

skylden. Pors hadde ik-
med seg i denne om-

• » ------ - V [Jcl
ku .upen Ålgård—Pors 
i går.

Ålgårdbanen var < 
hele midtfeltet virket 
som en myr. Den hadde 
felles med Ulefoss-1

Som ventet viste Ålgård seg 
som et meget hardtspillende lag, 
som i tillegg benyttet seg atskil
lig av ulovlig arm- og benbruk

I Dommeren lot 
j upåaktet hen.
I Ålgård hadde vinden med
li første r _ _ —
logså flere farlige sjangser. Pors-|løperne 
| (____ -r*' 1 ” '

I let som

1 
En Sarpsborg-røst om kampen | 

Vi talte etter kampen med en Spar-?

tamann.
— Resultatet er altfor stort og gir 

intet rettferdig uttrykk for kampen, 
sa han. Sparta var dog best i går. Vå- ’ r 
re spillere hadde bedre avslutning på i 

angrepene og skuddene var også be
dre innsiktet. Pors hadde også atskil

lige sjanser, men skuddene gl
over eller utafor. Jeg synes at denne 
kampen spillemessig sett var bedre 
enn rundekampen for en måned siden. 
Porserne var friske og pågående uten 
å spille hårdt. Best var venstre back 
Olav Skilbred. Laget er velkommen 

igjen til Sarpsborg.

på Ålgård hold. " 
en del av 

og We heldet 
gang.

Pors hadde 
naygjort kamp i går.

god. Olav Skilbred hådde 
bi yderi med ytre høyre — den 

mye av dette gå før pausen, m?n'ettapå fifc 
gard ikke noe til. Erling Olsen 

seg spilte også godt. Halfrekken fant
. Av 

var Karl Skifjeld atter 
. var sterk i tacklinge- 

... , ... .ne og hurtig. Lindstad var også
spill bar ikke preg av noen sær-1 god.’

Ålgårds og banens beste spil- 
var uten tvil senterbacken 

ble skutt, fra nært hold. Ellers Henrik Ravndal. God var også 
hådde Ålgård flere store mål- indre høyre Hetland. Laget var 
sjangser. I det 35. minutt scoret temmelig hardtspillende og det 
Leif Lindstad, men målet ble bekreftet seg påny at det er yt- 
annulert for en tvilsom offside, terst vanskelig å slå Ålgård på 
Ellers hadde han bl. a. et godt 20 hjemmebane, men Pors bør ikke 
meters skudd, som målmannen ha noen vansker med å ta begge 
reddet pent.

I annen omgang kom 
som et helt nytt lag og spillet fo
regår hele tiden på- Ålgårds ba
nehalvdel. Men mot en forsvars
mur på opptil 8—10 mann var det men han overså 
ytterst vanskelig å finne noen ulovligheter, 
åpning. Lindstad. hadde dog et 

B skudd i tverliggeren,’ mens Ski- 
----- — ■■■ — •—■ ■

underkjent et mål i 1. 
over etter

• e •

\ På grunn av kvartfinalen i
J Stavanger, var dj ’
/ 0—800 tilskuer

.1

.........
I • A ® .

Pors i Bergen,
Pors’ uavgjorte cliteseric-kamp I 

lot Brann i Bergen bevirker øyen-| 
ynlig at øylo-ekspertene har fatt ct 
nnet syn på Pors’ slagkraft. I siric 
ippekommentarer holdes 3. runde- 
ampen Pors—Sandaker fk. søndag 
v den grunn som rundens vanskelig- 
te nott for tipperne. Sandaker som 
øndag slo Fredrikstad (uten stølte- 
I-illere som Holmberg, Gunnar An- 
rcassen og Brynhildsen) har heller 
kke vært riktig i slag i h°st- <<Mor" 
enpostcn > anbefaler 1. og 2.cr, mens 
Vi rdens Gang» rår til helgardering 
v kampen.

Bergcns-avis om kampen:
I « Bergens Tidende»s referat 

kas—Brann-kampen søndag leser
J. a.:

Det var såvidt Brann Berget 1 po- 
ng mot Pors i søndagens kamp i ho
vedserien. Pors hadde ledelsen 1—0 
;g 2_ 1 og det var først to minutter
ør full lid at Brann klarte å utligne.

Brann stilte med sitt ordinære lag 
inntatt at Martiniusscn og Sigvaldsen 
jyttet plasser, et ombytte som ikke 
;joide stort hverken fra eller til —: 
ordi general feilen i forsvaret — man- 
vclcn på påpasselig oppdekning — 
/ar like stor søndag som i lagets siste 
:ampc-r.

Pors var et behagelig bekjentskap 
- ct jevnt og frisktspillende lag med 
pillere som hadde en god start på 
>allen og tok vare på alle sjanser. 
Jcrtil kom et forsvar som taktisk sett 
rar betydelig bedre enn Branns. Skulle 
n innvende noe mot lagets spillestil 
å er del den tendensen spillerne hacl- 
ie til å hekte motstanderne når 
elv ikke fikk til ren tackling.

Etter at stillingen var blitt 1—1 
ikk Brann i stand det ene gode an- 
;rcpet etter det annet, men alt. prellet 
‘V på Pors’ utmerkede målvakt som 
|r der ballen kom.

Etter at Pors hadde trukket ned i 
orsvar i slutten av kampen, våknet 
3rann, men det ble stort sett bare 
ned press, og små sjanser. Imidlertid 
•kulle også Pors’ gode målvakt kom
ne til å gjøre en bommert — på et 
farlig framlegg somlet han med bal- 

c-n - mistet den og med det samme 
var Skagen der og stjal ballen som 
han rolig sendte i mål.

Som helhet var det hverken en 
or eller god kamp. Pors flyter i før- 

rnålvattke På Sitt 8°de forsvar hvor 
seg vp iGn, ?g venstrebacken utmerket «ngene R ‘'h'1 °S S‘°r teft ‘ pll' 
Son lae?’ann er ,anglfl'a i form 

>=gel var ; fjor på sanqme

minst fortjent
__ - r * £»***’•

1 Pors-forsvaret var Paul Steen
J 1 ** • - - -

----- ->-*•** endel.
, bryderi med -

og benbruk. i tidligere Frigg-spiller Tøg
) •I .0 ■. -

til. Erling Olsen
_ _ CJ-------------------------

omgang og da hadde de seg ikke tilrette på banen.
r v» i«— - - - - R i •

erne fikk ikke den ro over spil-|best. Han 
11 en er vant til. Ålgårds 

• * -
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nen i Kristiansand
j i vgvt nmtben skjøi narat og 
kontant i nettet fra spiss vinkel. 
Pors-fors varet burde reagert 
kvikkere ved dette høve. Under 
et nytt Vålereng-angrep ble Steen 
satt helt ut av spill, men Våleren- 
gen-løperens skudd mot det tom
me bur havnet i stolpen. Etter 17 
min. var stillingen 2—0 for Vå
lerengen etter et skudd av ytre 
høyre Thorleif Olsen. Et nytt Vå- 
lereng-skudd gikk via et Pors- 
ben til corner. Så hadde Pors et 
par gode sjangser.-Øivind Johan
sen slapp igjennom Oslo-fcrsva- 
ret og skjøt en høy ball mot bu
ret, men Vålerengens målmann 
reddet. Like etter hadde Lindstad 
en kjempesjangse, men fra 3—4 
meters hold skjøt han utenfor.

Etter pausen øket Porserne 
tempoet betraktelig og det ene 
opløp avløste det annet gjennom 
hele omgangen. Allerede i de før
ste min. hadde Porserne flere helt 
gode sjangser. Lindstads head
ing var imidlertid altfor løs. Et- 
terpa fulgte en farlig corner som 
Andresen i Vålereng-buret fikk 
slått ut og 3. gang gikk skuddet 
utenom. Når Porserne ikke klarte 
å score i denne omgang skyldes 
det først og fremst det kjempear-y 
beide som Qslo-Iagcts senicrback' sjon.

9 pts. 17— 8
9 pts. 19 -15
8 pts. 10—TO 
8 pts. 10—12 
6 pts. 9—1G 
5 pts. 15—20 

•

Fire Grenlandsklubber fikk’ 
byieier i rundekampene i går og er. 
fordilr for 3‘ runde’ nemlig Pors og* 
gelen iensklubbene Odd, Storm og 
pg® ^rcules. Dessuten har Skiens- ‘ 

Poi ’ * m Grane sjangse til 3. run- 
-“de etter å

(Pors—Start 2-1
Til rundekampen i Kristian

sand stilte Pors etter program- 
met: Paul Steen, Erling Olsen, 

------ w- - . .... Halvorsen, 0. Skilbred, 
ha spilt uavgjort mot Trygve Kristiansen, Ove Austad 

piKongsberg i går.
P®som ventet i kampen mot fjor- 
oP I 

injårets Norgesmester, Skeid, Oslo, 
er& Fredrikstad—Stronff 7—0. 
filTønsberg Turn—Herkules 0—1.

F. o—o. meget dårlig forfatning,Skiens-Grane—Kongsberg- 1.
°8Rakkes(ad—Drafn 1—0.

Lyn—Raufoss 7—0. 
gt^andaker—Selbak 1—0. 
DcKjelsås—Frigg 0—1. 
^Lillestrøm—Sandefjord B.

‘Hamar—Sarpsborg 0—1.
wVardal—Drammens Ballklubb 1—1. 
idSolberg—Larvik Turn 0—0. 
r®Ørn—Kapp 5—L 
«J^tag—Jevnaker 0—L 
gfU rædd—Skeid 0—5.
tijødd—Donn 6—2.
a5storm—Grane, Arendal 2—1. 
JStart—Pors 1—2. 
og^l^ård—Djerv 1—2. 
to lavanger I. F.—Flekkefjord 2—1. 
mr<ymark—Brann 0—3.
U(^.rstad—Voss 4—L 
ogjardy—Vard 2—3 
scMesund—Fremad, . 
*nylausenengen—Rollon 4—1. 
^Ranheim—Rosenbborg 5—0.
Neset—Steinkjer 1—1.

resc Følgende klubber står over til 3. noe Særlig. Karl Skifjeld har vi j 
|®r,nde: Sparta, Mjøndalens Idrettsfor- sett bedre fdr. ' 
b(ning, Viking og Freidig.

luet ble utsatt 
^Janeforhold. 
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bai’e noen Å 
de™e ^>ga W 

ut s°m om ]ang

Pd den sleine 

«^5
scoring, strandet det 

bestemann X'|„ 

mot den 
^nterback. Sid^ 
giske. Forsvaret r- 
“sifkyl og fan,^ 
bedret seg ettGrllVl' 
kan ikke last* 
lene. Olav SkiTb 
sen var vel de 
det.

Oslo-laget ov^. 
dennegang Og angrr 
nok bedres betrakt^; 
lerengen fortsatt skak! 
avdelingens topplag.; 
Rolf Svendsen var k' 
nens beste spiller. Haj 
alt hva han eide av r 
fikk Tippens avløser. 
«pust» for å berge ic- 
dresen ikke vist seg: 
Høyrebacken 19-te 
Heisen var en god w 
Ragnar Sørensen skre 
vinghalf, men hanral 
på slutten. Trygve M. 
bare har noen få kan 
treningskvelder bak st ( 
del gode tilløp i 1- °:1 

Håkon'Jensen.
Var en myndig og^v 
Det var hyggelig å s

Urædd tapte| Thbj. Svendsen, Leif Lindstad, 
Thor Berntsen, Alf Mikkelsen, 
Karl Skifjeld. Det var litt over
sky et vær til å begynne med og 
vind på tvers av banen. Grusba-j 

er nå i en’ 
ujevn 

og full av groper. Det er meget 
vanskelig å’få til noe første klas
ses spill på den.

Pors var meget flinke til å 
holde ballen nede på bakken, 
[men ballene ble, særlig i første 
omgang, litt for lange. Laget 
gikk inn for kampen med en 
gnistrende energi og kan være 
godt fornøyet med innsatsen og 
seiren var fortjent. Helt godt ble 
spillet ikke, men i en cupkamp 
hvor så meget står på spill kan 
man ikke forlange alt av gutte-l 
ne. I annen omgang ble banen' 
fryktelig tør og støvplagen var 
til stor sjene.

Leif Lindstad gjorde i gårs-' 
(dagens kamp en flott innsats og 

Lillehammer 2—L hans mål er noe av det beste som 
er prestert i år. Knabbe spilte 
{også i stor stil. Torbj. Svendsen 
‘og Thor Berntsen fikk ikke til

Sandefjord spilte uavgjort 
mot No.rgesmesteren — Vi
king slo- Skeid i Oslo.

Ved gårsdagens seriekamper fikk 
on flere overraskende resultater. — 
Storfavoritten. Skeid ble slutt 3—2 av 
Viking i Oslo. Denmcd fikk Stavan- 
gcr-laget revansje for fjorårets ne
derlag i Norgesmcsterskapsfinalen.

1 Sarpsborg spilte Thorbjørn Svend- 
sens lag — Sandefjord Ballklubb — 
uavgjort 1—1 mot Norgesm esteren 
Sarpsborg F.K..

Freidip; cg Lyn, Oslo, spilte uav
gjort 0—0 i Trondheim, mens Fred- 
likstad vant 4—2 over Sandaker.

nå:
I

Avdeling A.:
8 k. 13 pts. 13— 5
8 k. 12 pts. 22—11
9 k. 12 pts. 25—15
9 k. 11 pts. 10—10

7 pts. 12—14
5 pts. 12—17
4 pts. 7—20
2 pts. 15—24

Avdeling B.:
7 k. 11 pts. 15— 6
7 k.
8 k.
8 k.
8 k.
7 k.
8 k.

Skeid vant 5—0 over Urædd i ■Porsgrunn,
get godt angrep på venstre, 
det 18. min. har i. h. i Start et 
farlig skudd, men i nettsiden. 
Like etter slår Starts c. f. inn 
et mål med hånden, men dom
meren er plasert og blåser for 
frispark. Spillet veksler nå 
fram og tilbake og det hender 
ikke noe særlig før i det 39. min. 
Knabbe legger en flott ball til 
Lindstad og denne fyreer av og 
scorer et flott mål.

Har Pors vært de toneangi
vende i L omgang blir spillet 
mere jevnt ut i 2. omgang og fo
regår mye midt på banen. Start 
har et farlig oppløp i 18. min. 
men Erling Olsen rydder opp. 
Straks etter har Thbj. Svendsen 
en stor sjangse, men skuddet 
går rett på keeper. I det 19. 
min. scorer Start ved i. h. Pors’ 
forsvar stod for stille i denne si
tuasjon. Det blir nå spenning, 
og oppmuntret av publikum går 
Start til angrep, men Pors’ for
svar rir stormen av. I det 25. 
min. noterer vi et flott skudd 

I fra Lindstad. På slutten av 
kampen er det prekært ved Pors’ 

J mål, men Pors som har trukket 
j i forsvar greier brasene. Lind- 
I stad er en lei anstøtsstein i for

svaret og hans befriende skal
ler ut fra feltet var beundrings- 

■ vehrdig. Start har like for fløy
ten går en farlig lobb over mål- 
stangen og Pors kan gå videre 

,til 3. runde. 1800 tilskuere.
Ove Austad, Svi "ru . JK

Halvorsen og Erling Olsen laget errasMae !
fotballresultater.

4 Grenlan s
DESSUTEN SPILTE GRANE, SKIEN UAVGJORT MOT 

KONGSBERG
Pors hadde helt overtaket * 

men maktet ikk
Hovedseriekampen på Vestsi

den i går mellom Vålerengen og 
Pors hadde på grunn av regnvæ
ret bare samlet vel 1200 tilskue
re.

Kampen ble ikke så god som 
cn hadde ventet, idet Oslo-laget 
var totafi underlegen etter pau
sen. Det kan da også trygt sies at 
resultatet 2—0 for Vålerengen 
ikke gir det rette bilde av kam- 
en.

Første omgang var noenlunde 
jevnspilt, men Vålerengen hadde 
dog noen flere sjangser. Etter at 
Karl Skifjeld hadde hatt et hardt 
skudd i tverliggeren, fikk en like 
etterpå dagens første : 
Trygve Arnesen skjøt hardt

Kampen Kristiansund—Nordlan- en god kamp Og Paul tok pent 
'L grunn av elendige det som kom. Målet kunne han

/ikke hindre. O. Skjelbred var 
litt dristig men ellers god.

På- Starts lag var det mål
mannen og ytre og indre ven
stre som leverte det beste. — 

. .Thorkildsen fra Donn var en ut-' 
merket dommer. 1800 tilskuere.

Spillet.
• Pors vant målvalget og valg

te å .ha solen bak.- Spillet'er til 
, å begynne med noe nervøst, men 
(Pors kommer først til hektene 
og har flere oppløp. I det 15. 
min. sørger Berntsen for 1—0 
etter overlegg av Thbj'. Svend
sen. Like etter har Pors et me-

r

er
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20— 8 
25—14 
32—19
19— 16 
13—14
20— 21 

9—27
18—37

mer eim.
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11
11
12
11
11
12
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I EN B-KAMP I BREVIK 
vant Brevik B 2—0 over Pors B.

i -------------------------- - 18
15
14
13
13
10

5
2

24— 9 
24—10 
16—11 
21—19 
13—22 
13—23 
10—29 
19—26

11
11
11
11
12
12
11
11

Jeisen reserve 
på Landslaget.

Landslaget mot England ble 
tatt ut i går kveld. Det ble som 
ventet éndel forandringer:

Torgersen — Spydevold; Boye 
Karlsen — Knut Andersen 
(Skeid), Svenssen, Odd Andersen 
(Fredrikstad) — Trygve Arnesen, 
Thoresen, Willy Andresen, Nor- 
dahl, Dahlen. — Reserver: John 
Olsen (Sarpsborg), Stokstad (Frei 
dig), Jeisen Gundersen og Ragnar 
Larsen (Sandaker).

Avd. A: 
Vålerengen 
Sparta 
Skeid 
Viking 
Ålgård 
Ørn 
Pors 
Brann

Avd. B. 
Fredrikstad 
Sarpsborg 
Lyn 
Sandefjord 
Mjøndalen 
Freidig 
Storm 
Sandaker

Sportsklubben 
mål 
på

Del lysne! for Slorm
------- —-r

16. MAI 1949

s fortapt

17
17
15
10

8

8 1
8
7

-------  °” Brann i Bergen — så her er nok 
situasjonen avklaret.

I 1. divisjon er Fram allerede 
avdelingsvinner. Borg vil være det 
med seir over Snøgg på Borgestad 
søndag. Snøgg passerte atter Ball
klubben , mens Urædd — som nok 
leverte helgens bragd. — har en hår- 

g. fin mulighet fremdeles. Stag og 
°,r Falk ER allerede klar for 1. divi

sjon, mens knivingen mellem Skot- 
foss og Sportsklubben først vil bli 
avgjort på siste kampdag kommen
de søndag. Her er situasjonen slik: 
For å bli best må ,

A

slå Ski dar på Notodden med 4 
Skotfoss slår Herre

Storm har fremdeles det ene be- Ørn har igjen Skeid i Horten 
net i Hovedserien etter sin seir i n 
går. Det er forøvrig lagets første 
her, og det er også første gang si
den i fjor sommer at Storm ikke inn 
tar bånnplassen. Freidig går for
an Storm bare på en brøk A f lest 
scorede mål). Hvis Storm hadde 
vunnet med 2—0 i går ville laget 
passert Freidig, og med 3—0 ville 
man også hatt Mjøndalen bak seg. 
Mer er det ikke som skiller nå! 
Storm har nå igjen Sarp i Skien 
og begge Mjøndal-kampene. Frei
dig har Sandefjord i Trondheim 
og Lyn i Oslo. Her ser det ut til 
at spenningen skal vare til seriens 
aller siste kampdag. — Etter sitt 
desiderte tap i Horten i går må 
Pors" skjebne ansees som beseglet.
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Det gikk dessverre galt med Pots i | 

den betydningsefulle kampen på Hor
ten, hvor Ørn tok fram sitt beste spill 
i år og vant hele 1—1. Pors, som på 
ny leverte en svak innsats, er øyen
synlig nede i en bølgedal i øyeblik
ket. Er det treningen som legges galt 
an eller er det taktikken og kampglø
den det er noe i veien med? Klubbens 
spangser til å bli i hovedserien er nå 
meget små selv om en skulle kun
ne makte å knipe «fullt hus» 
i poeng i de tre gjenstående kam
pene mot. Spart a og Viking (2). Storm 
fikk endelig sin første hovedserieseir 
ved å score i kampens siste sekunder

Kleiva igår.

pjennom

Fredrik-
r og etter | blir sikrere og sikrere for hver kamp.
. er Odd
re. Elleve
jigens mål | denne kampen, mens derimot Lindstad | 

Thorleif 
X

' •, mål-
\
\

Van

kamp mellom Ørn og Pors her på 
Lystlunden i dag. Det regnet jevnt 
under mestedelen av matchen, men 
spillerne mestret banen utrolig godt. 
Hjemmelaget sikret seg en solid og 
meget fortjent seier. Helt fra avspark | Jt 

K> 
fikk se en hel serie med såkalte opp- gc 
lagte målsjanser. Kampen var 7 rninut- st 
ter gammel da det gikk hull på byllen. H. 
Det var Per Bredesen som var mannen be 

den | for målet. Øm dominerte fortsatt stort de 
var i tur fremme fr 

de ble lurt av I lii
| la 

så j si: 
av flere 1 de

spilte seg godt opp i 2 .omgang. I 
i Dommeren kom meget codt fra kam- 1 
pen. i | *

en del og spillet jernet seg ut i en i pc 
kort periode. Det var imidlertid ikke 1 av 
mange skuddene vi fikk se fra Pors- I 

spillernes side.
Vi noterer i det -12. minutt et fint 

skudd fra Lindstad, men Nilsen i V 
Ørnburet redder.

I den førete perioden etter pause I 
leverte også Pors mange pene ting, Iw 
men noe positivt ble det ik?~ ut av 11 
det. Det var tvert ; mot Øm som I 
i det 15. minutt skaffer seg 3—0 le- | 
deise etter pene trekk av Oddmar An
dersen, Dørum og Lloyd Pettersen. 
Sistnevnte headet i vinkelen. Seks mi
nutter blir Lindstad spilt fri — og 
Nilsen kapitulerer for et perfekt skudd. 
Lindstad—Skifjell hadde også et par I f 

itegnende gode tilløp noe senere, men så slappet ] 
e spillere atter Porsguttene av igjen. Istedet blir | 

det Ørns Sjanta Kristoffersen 
scorer nr. 4 for hjemmelaget.

Dermed skulle Hortensguttene være £ 
pene | sikret en fortsatt plass i hovedserien, p 

Alle som en gikk hardt og energisk Y 
inn for kampen — og leverte en stor 
innsats. Spesielt må Per Bredesen 
fremheves. Han tilrettela en rekke an
grep — og var også i høy grad med | n 
i avslutningene. Av de øvrige må side- 
halfene få de største blomstene. Boye

Pors tapte 4-1 
Ørn i Horten.

Pors fikk lite til i Horten i går, 
•r hjemmelaget nærmest spilte 
'er evne og vant en fullt for
ent seir. 2—0 ved pause. Spil- 
t var noe jevnere i 2. omgang, 
rn scoret atter 2 ganger, mens 
jrs bare klarte å kvittere for et 
/ målene. Pors-laget hadde sin 
sarteste dag i år tross alle mann 
iorde sitt beste — stort mere er 
et ikke å si.

•svars- 
’ bedre 
hadde

e Ivar 
i . pi pent 
ck ikke tok Øm hånd om spillet — og man 
det var

Ire Nil-

serbacken 
i
som

>r Andre- og alle angriperne 
■rværende foran Porsburet, men 
p. Ramm banen i skuddøyeblikket. 
kningene, Etter 12 minutters '■nill scoret 
a match. Dørum etter pent forarbeid 
rukket og medspillere. Pors satte nå dampen opp 
;rep, men en del og spillet jernet seg ut i en 

ene. Laget knrt neriode. Det var imidlertid ikke 
to hurtige
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en stor blant .do yngre spillerne, distriktet - —.......................
om ]ag 3q seniorer møter til tre- mens flukt til fotballbanene — ct- 

men som De forstår er ikke ter endt arbeidstid.
ai G av A_rr>crv? Lagets beste fabrikker dagen lang, jobben. er 

dag er utvilsomt Karl både tung* og kanskje lite trive
lig. ålen på idrettsplassen moter 
de venner, kan boltre seg i fri
luft. Småbyen har nemlig ikke så 
mye å by ungdommen når det er 
snakk cm underholdning. I Pors
grunn f. eks. legger ikke kommu
nen to pinner i kors for a hjelpe 
Idrcttsungdommen. Riktig nok 
planla man for en tid siden et 
kombinert idretts- og frihifts- 
sentruin — Rolf Hofmo kof til 
Porsgrunn med planer og modeller 
og alt så riktig lovende ut — men

— ------------------------------------- ■ ■ --- —•— — ——*

.- _ — • ■ - - • r-»-’ -

svake. Skifjell er 
in. Jeg tror nok at 
eds tid ikke blir lett 
rne så kraftige og 
ir de har fått den 
ingen bak seg blir 
an må regne med. 
ell Karlsen var god.

P-ro.
ene må kom-'

1SF*

. www
W '
•7:/ •

utsendte 
-lem.

Por? k«mm« nfk”N- 1 mal- I ®P.iller 1

,c Vt
- Gu"‘- Ge(’, ^”U

1 *1R v «aken er 
erer f

' •nb.ste Iagefc

kan ,i
i de hellet med seg idet Fot

ballen i stangen så det 
Hansen trakk til 
magnet når han arbeidet 
tet. .Hadde- Pors mere ro over sine 
angrep ville nok Hansen ha blitt 
lurt. Etter spillet var seiren likevel 
fortjent.

Bapid har et godt spillemateriale 
å bygge på det er all grunn til å 
'6 ODP for dette laget i år. Pors had
de utmerkete løpere og tildels half- 
rekhuL-jjie.ii_c.pnterforward og bac- 

z 'i svake. Skifjell er en
H senen

••• • •>

pid-Pors 7-1
nynte lag i gål, ^en 
bl«ste faktisk tvers i 
og kampen man skul|e 
noksa ensidig 
overlegenhet.

Første ri.
av året. I I Rapids favø

e> ©

•■•r''-'-

< Si#' w

I

Det hender ofte i fotball at den
eno<
let, mens 
målene. [ 
Melløs i går, da Pors behersket 
første- omgang, mens 2. omgang 
var jevn. Kampen ble god og 
underholdende med stor fart og 
innsats fra begge sider. I lange

I perioder ble det vist friskt vari- 
i erende spill og skudd med den 
I rette snerten.

Por.s åpnet i stor fart og diri
gerte spillet i første omgang, men

I det ble Rapid som fikk ledelsen | Hansen 
ved selvmål av h. b. Pors hadde 
en rekke farlige sjanser som godt 
kunne ha brakt/resultat, men det 
ble litt for mye pirk foran mål 
så Rapidforsvaret med Ivar Han
sen i spissen ryddet unna etter
hvert. Lingstad ittlignet imidler
tid for Pors på et frispark fra 16

I m. Men Rapid kom straks ovenpå 
igjen ved Egil Jensen, som lå på
passelig fremme og snappet bal
len fra 3 porscre. Før omgang 
øket så Lauritzen for Rapid til 
3—1.

I 2nen omgang hadde Rapid 
. taket pa kampen i den første pe

rioden og sikret seg ytterligere 4
‘ I mål, satt inn i tur og rekkefølge I

.?°9b,QdeH i 
Knut E i d

fe
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Solid Rapid-seier over Pors.
Underholdende kamp med 7—1 seier.

av Egil Jensen, Paul

14^ 
fornøyelse å være

1 mellorn oven- 
sur sørvestvind 

gjennom folk, 
! ss på ble iø

5 grunnet Rapidg st0[.e 

omgang resulterte i
I «att inn bak Pors“nnen We 4 
bred omtale av :

> mteres.se idet spillet
' nervøst. Jeg trodde
, Gn treningskamp, men

'• Smeget om 'høstens Kupkamper. Rapid r
Både farten og humøret var i orden 
hk at guttene presset all luft u‘

? av eS r?™'
- forsøkte .Skifjell å' bygg^ o^ 
J ,iep, men ballen kom til Rapids 
Jbackpar og sa var det slutt. Man

1 " J°,°S5å innrØmn’e at Rapid had-
--’s smelte

sang og Ivar 
seg ballen som en

ute i fel-

v-
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PÆllaUog 
engbderøe s^ihe 

^-^^vgjorf 0-0
Det profesjonelle engelske 1 

divisjonslaget Middlesbroueh og 
prøvelandslaget spilte uavgjort 
0—0 i går. Det var 22,000 til- r 
skuere som så på. L

Det norske laget overrasket!1 
positivt. Selvsagt gikk det ikkeP 
som smurt hele tida, dertil var ’ 
laget ikke homogent nok, men b 
at stammen fra fjorårets landslag r 
blir minst like mye å bygge på i 1 
sesongen som kommer som den ’ • 
den var i fjorder sikkert.

Det var i første rekke Våre 
tre backs, Bjørn Spydevold, Har
ry Boye Karlsen og Thorbjørn 
Svenssen samt høyresiden i an-l 
grepet Gunnar Thoresen og Per| 
Bredesen som overbeviste. Bre
desen spilte usedvanlig godt og 
var en av kampens aller beste, i 
Sidehalfene Bjørnøe og Læruml 
holdt mål selv om de ikke over-| 
beviste helt. Odd Wang Søren- j 
sen og venstresiden var ikke hel
dig dennegang. Ingen av dem 
spilte direkte dårlig, men Ski- 
fjelds spill må delvis sees i lys av 
at han hadde en svak medspiller 
på indreplassen. Målmannen Øi
vind Johannesen skuffet stort 
dennegang og det er ikke sann
synlig at han får noen ny lands
kamp med det første.

Det engelske laget spilte kon-1 
tant og kraftig og hadde godt* 
banespill. Det var jevnt uten 
svake punkter og med sikkert ! 
forsvar.

. —, men ogstL Leif L i n d- sud __ HOm n& år j sitt 35 år 
, 110per til støttepilarene. Og så 

snål fotbailfolk notere seg navnet 
nye unge senterhalfen vår, 

"--isen, som i fjor høst 
3.-div.-laget Herre I.F.

niange hold kommer det 
- ------ over 

nngdommen driver for mye 
turett. Disse, damer og herrer 
nujde en gang ta seg en tur ut i

part har-tyngden i banespil- Lauritzen de 2 siste. 
"> den andre parten får trøste seg bare 
Det hendte faktisk på skudd, begge ved

I Rapid laget- 
sats i sin første kamp 
Især var oppstillingen 
Jensen i senter meget effektiv.: 
Han ledet angrepene godt oc^ 

1QeC\jdCl fordelin& av ballene.- 
Samtidig var han farlig foran ( 
mal. Av de øvrige spilte Knut 
Sørensen og Paul Ola vesen bra,

I og i forsvaret var keeperen Ivar 
--j meget sikker og aktpågi-, 

vende. John Olsen slet best av de 
øvrige.

Pors var ikke så svak som 
resultatet viser, men laget led i < 
under et meget svakt forsvars-1 
spill som stadig laget store lom
mer, og det var disse Rapids hur
tige angripere utnyttet fullt ut 
For løperrekken klikket det foran 
mal. Den «gamle» garde greidde 
seg best, Skifjeld, «Jeisen» Gun
dersen og Linstad var de man så 
tok mest i. Det var få tilskuere 
tilstede, bare ca. 100 stk. Kjell 
Carlsen, Rapid, var dommer.

P.

Oslo-avisene om I 
Karl Skifjeld

Karl Skifjeld var hurtig og 
djerv i duellene og skapte en del 
sjangser, men var ikke nok fremme 
på vingen når Norge angrep. Det er 
synd for Skifjeld at han nå som før- 
ste-divisjonsspiller ikke får den sam
me matchtrening som han før fikk 
med Pors i hovedserien, skriver Fig.
i «Arbeiderbladet». I

Karl Skifjeld kom ikke helt til 
sin reiS-, ' <l " ' l^n

1 / P°° 09
HZ / 5

3-1 i

keeper. Å gi noen 
ni indre 

opprevet og 
være 

minte

Ho.vedserien 7 

?LV'“bhen 
lønner r 
mannen r 
»agbladet7 ;

d|si>oner;7? £ den7 
«tort nier enn H A a? ,,<k« over 
fr absolutt 1 ^-spillere.

opp. Dagfinn J e n

e>w, 
te <7

-j x

•;V /V-';'
>.• •'/.* ’/ • •• 8

■:

folk nok: pd Porn-tr eningen. Her har en del av spillerne stanset opp for 
.fi^oi^jotografen. Foran fra venstre: Karsten Andresen, Jeisen Gun- 
Rnif‘ m-’ Vefall, Trygve Kristiansen, Johnnuy Nilsen, og Alf

c- Tor Skarnes, Gunnar Knutsen, Ame Hansen, Helge Amundsen, 
sen, Ivar Vaa.ge, Gunnar Haugland, Leif Lindstad og Karl Skifjell.

■f -

pd Pors-tr eningen. Her har en del av

rors føler seg
...
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Fram er et lag som har god trekk- 
kraft i Grenland nå. Anderledes 
kan det vel ikke forklares at møtet 
med Pors på Vestsiden hadde sam
let sine 1,200 tilskuere. Pors møtte 
med Halvorsen i mål, vanlig for
svar med Trygve Kristiansen og 
Stenquist som winghalfer og i an
grepet: Skifjeld, Lindstad, Jonny 
Nilsen, Jeisen, Mikkelsen. I 2. om
gang tok Mikkelsen Stenquists plass 
mens Arvid Johansen rykket inn på 
whigen. Fram manglet sin 3. back 
Bjarne Kristiansen (Marcus Bor- 
gersen), ellers var laget det ster
keste man kan stille i øyeblikket.

Mer enn en middels forestilling 
ble det ikke. Fram lå godt over i 
banespillet i begge omganger, men 
var merkelig tamme og farveløse 
foran mål. Pors-seiren må vel kal
les ganske flatterende — Fram had 
de nok tross alt fortjent den. Må
let ble satt inn av Jonny Nilsen 1 
det 33. minutt etterat Lindstad had
de gjort et meget smart forarbeide. 
Mens Pors Pors-forsvaret åpnet me
get svakt, spilte det seg etterhvert 
godt opp. Best fra det slapp 3. 
back Dagfinn Jensen (fin type som 
Pors sikkert får ennå større glede
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si ikke. | kamp i år. Mikkelsen klarte seg
: på half plassen. Av løperne 

var Karl Skifjeld den beste.
Fram må nok yte betydelig 

bedre saker i de kommende ho- 
vedseriekamper hvis det skal ha 
sjangser til å holde sin posisjon 
i toppen. Feilen ved laget i går 
var først og fremst at det lot til 
å sakne skyttere. Den beste av

rc

75 
ttf) > 
o

>—i
75

. X 
C 
CD 
Qh

I

[■(

■>

.1
•>
• \

Vn
i !
fi 1

GQ

w
CD

05 —*

•* •

b <D -*-* u cn w
1 *a5 cn

<d

&

05 W)
ti O o w

CD
Q 

o 
BP &

OX. r-j

o
’ S<T5 C 

CA 77' -j 
CD

!
CD r-

Oft fl Q)

< i .1V q i
3^ s

I -3* 
! ; »r—>

cA

I b.
s<
b

■> i

V£8

må sies å gi | kamp. /

Forslaget gikk ganske godt ‘ sam 
men, men det er altfor stort tomror 
mellom halfrekken og loperrekken. La' 
get må legge mer vekt på midtbane'-- 
spillot ellers blir det vanskelig'å få tr’
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Larvikslaget skuffet atskillig denne
. Privat kampen på Vestsiden mens reserven Arvid 
igår mellom Pors og lederen i rykket inn som høyre.

samlet I motsetning til de foregående 
kamper kom Pors’ indre forsvar 
bra fra gårsdagens dyst. Juni- 
or-burvokteren Arnfinn 'HJalvor-

— Isen hadde ikke noe særlig å be-

O 005 (D ,p °?J.

.8‘o

1 pasningsspillet.
Erling Olsen spilte en god matcL 

som back og Olav Skilbreds 2. omgang 
var frisk og feiende. Dagfinn Jensen 
som venstrehalf er i stor framgang og 
blir sikkert en spiller som Pors får 
stor glede av.

Pors forandret litt på lagoppstillin
gen i 2. omgang idet Stenquist da gikk 
ut, Knabbe gikk ned som half mens 
man prøvde en ny mann, Arvid Johan
sen, som ytre høyre. Ca. 1000 menne- 

} sker overvar kaninen. Ref.I
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Pors sio hovedserielederen Frau
*.

1—0 i Porsgrunn i går.
Hovedserielederen Fram måtte 

reise hjem med tap fra Porsgrunn i 
går. Pors sikret seg Larvlkslagets 
skalp i en middels bra kamp med 
enkelte pene prestasjoner, men hvnr 
også begge lag avslørte grove feil og 
mangler.
Pors vant 1—0 hvilket :

et godt bilde av kampen. Fram begyn
te godt, kom likesom før i gang enn 
Pors og de første 20 minuttene lå de 
stort over. Pors spilte seg imidlertid 
opp etterhvert og det lyktes Pors- 
grunnslaget å score et stykke ut i 
første omgang. Lindstad forserte, bal
len gikk fram og tilbake, og under 
klyngespill foran mål lyktes det Johny 
Nilsen å få satt foten på ballen så den 
trillet over streken.

Pors hadde en spesielt god periode 
i begynnelsen av 2. omgang og med 
litt hell kunne laget godt øket ledel
sen da.

Fram viste til dels ganske pent fot
ballspill, men laget var uhyre ineffek
tivt. Avslutningene sto ikke i noe ri
melig forhold til banespillet. Ytre ven-

1

hadde flere ypperlige redningen Det 
var også første gang han var nær 
ballen i år. Hefte hadde forfall et
ter en skade han pådro seg _ 
vik. For ørrig var 
Urædd. Laget henger 
og er alt for sene.
Per Lundgren samt Ivar Olsen le
verte god innsats. Kjøhl var også 
av de bedre. . ’

Lindstad var mann for begge 
målene. Det første 1 begynnelsen av 
1. omgang var et hardt skråskudd 
som Lohne reddet pent, men ballen 
traff Kåre Sørlie og gikk i nettet. 
Nr. 2 kom i slutten av kampen uten 
sjanse for Lohne.Birger Jahnsen dømte, og 800 til
skuere koset seg i sola.

ble vunnet av 
Urædd hadde 

fortjent seirén på sin gode 2.
9

o

R 
CD

. CD-g

D 
h- 

g- 
b; i

'd | - 
s< [ 
ir. i 

I n‘
I(1 

g-

hovedserien Fram hadde 
omlag 1100 tilskuere.

Det ble ingen stor kamp, men 
allikevel er det nok det beste som 
har vært levert herborte i år. ■ .,------- - 1 r.
Fram skuffet riktignok stort ved stille. Senterbacken Dagim Jen- 
sitt ineffektive angrepsspill, men Isen ser det ut til at rois 
laget åpnet i ethvert fall med glede av. Erling Olsen og ‘ 
stor fart og godt banespill. Skudd) Skilbred leverte ogsa sm 
forekom derimot så å bx 2XYIYC. | JTXO.1XX 

Etter omlag % times spill kom (godt 
kampens eneste mål. Det van 
Pors’ senterløper Johnny Nilsen 
som satte ballen i Fram-buret 
etler utilaltelig sommel i Lar- 
viks-forsvaret.

Ellers husker en bl. a. .en god 
headding ,av Eihdstad, men 
Frams målmann fikk dessverre 
ballen rett mot seg. Pors tok seg (lagets spillere van høyre hallen 
noe opp etter scoringen.

Heller ikke annen omgang bød | var i orden hos spillerne,
— - øg

det lengste strå met 
Vestsiden i går og seiret 

fortjent 2—0. Det var betraktelig 
framgang å spore hos Pors. Spesielt 
i 2. omgang kombinerte de ganske 
fikst. Innertrioen Jeisen, Jonny Niel- 
sen og Lindstad trakk opp mange 
gode angrep, men det skortet på 
avslutningene. Pors gjorde forres
ten en stor feil i denne omgang ved 
å la Skifjeld gå arbeidsløs på ven
strevingen. Vi vil ikke gi noen indi
viduell kritikk av spillerne enda, 
men de unge nye folk som Pors 
forsøkte vil sikkert hevde seg bra. 
Halvorsen i mål' ble ikke satt på 
noen nevneverdig prøve. Det mest 
gledelige var at «gamle» Lindstad 
ser ut til å komme opp på «forna 
dars» nivå. Kondisjonen var stort 
sett bra hos de fleste.

Urædd fikk lite tU og kan takke 
Lohne Tollefsen i mål for at resul
tatet ikke ble større. Han leverte 
en helt Igjennom prikkfri kamp og
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stre var kanskje den av gjestene som 
spesielt framhevet seg, men ellers er 
laget jevnt uten at enkelte spillere 
stikker seg særlig ut. Roald Thoresen 
i mål hadde et par pene utrykninger, i 
og av backene var Kruge jevnt god, 

| likeledes leverte høyre half en god’
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eldig seår for Pdrs.
Fram hadde spillet - Pors vant 1-0.

av når han blir lidt mor rutinert) 
og Kristiansen, mens keeperen var 
uhyggelig usikker et par ganger 
I angrepet hadde Lindstad mange ’ 
ypperlige detaljer med fremspill av 
gammelt godt merke, Skifjeld også 
nonelunde, men ellers var det tynt. 
Laget har liksom ikke funnet sti
len ennå, og særlig synes mange å 
mangle teften av å spille i lukene. 
Den hadde Fram langt mere av- 
— og særlig i 1. omgangs første 20 
min. gled det fint — men det stop
pet helt opp foran mål der skud
dene var både få og slette. Igår 
kom begge wingbacker og wlng- 
halfene best fra det.

Sundby, Urædd, kom pent fra 
fløytingen. Wessel.
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Pors’ beste folk var påny Lind- 

stad og Karl Skifjeld. Alf Mik- 
en bra innsats
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om lag 500 til-l 
så meget pen og 

og grasteppet klarte] 
_____ ; godt. I 

Pors hadde dennegang satt, 
Olav Wefald som målmann, mens 

_> ned 
som høyre half. Einar Gundersen 

som ytre høyre, 
atter indre høy-

LI LA V u dog pent| 
Juniorhalfen 

^1 x ikkert 
han gjør sikkert 

_ .. begrense i " ’ 1-c<v1- 
Ellers spørs 

strekker . ’ ' ‘ 
overUrædd-laget trakk cjårlig 

men og ikke minst var 
■“ •

Uavgjort 2-2 på nytt deilig gressteppe.
Arets første fotballkamp i Bre

vik spiltes lørdag mellom . Pors 
og Brevik. Kampen foregikk på 
Dalen Portlands nye gressbane. 
Det var et fint grønt teppe, som 
etter kampen viste seg aha be
stått prøven med glans. Kampen 
i sin helhet var kvikk og under
holdende, med Brevik et strå 
hvassere i første omgang, mens 
Pors var bedre i annen.

Straks fløyten hadde blåst for 
start, åpnet Brevik i stort tempo, 
med flere chanser for scoringer. 
Forsvaret til Pors får hendene 
fulle og sliter iherdig. I det 5 min.

— som Pors’ 
og Odd Øde-

og netter. Dette

p 'U

pausen 
også enkelte sjangser i denne om
gang, men det skortet på avslut
ningen.

fikk ett
Vestsiden i I prøve, 

dd ble enj i

I

(. ■ a

; av|
Uirædds mål- 

.... i reddet 
straffespark, som ble satt like 

på ham i begynnelsen av kam-

Arnfinnl pen..
ble ikke satt på noenl______

mål blir imidlertid annullert for 
offside. Spillet jevner seg ut, men 
så 1 det 20. min. er Breviks Odd 
Ødegård igjen fremme og scorer 
kampens første mål. Fremdeles er 
farten stor, og Kåre Odden legger 
seg godt frampå med et skudd 
som Pors v. half Trygve Kristian
sen hopper opp og sneier, med det 
resultat at keeper kom helt ut av 
spill og goal nr. 2 er et faktum. 
Straks etter hadde Breviks. c. f. 
Ulf Gulbrandsen et skudd som 
keeper feilregner, men denne helt 
opplagte scoring redder c.halL 
Dagfinn Jensen alene i goalen 
helt fantastisk.

I annen omgang åpner Pors 
best med flere farlige chanser, og 
i det 7. min. lykkes det også Pors 

| å score, idet Brevik v. back misser 
en ball som Jeisen Gundersen er 
påpasselig fremme og netter. Nu 
er det Breviks forsvar som får en 
hard tørn idet PPors forsøker seg 
med kjappe oppløp ved begge yt- 
rewinger. I det 12. min. spiller 
Pors seg flott opp på v. siden og 
Leif Lindstad er fint fremme i 
posisjon og setter inn goal nr. 2 
for Pors. Etter dette blir resten 
av kampen mest konsentrert om 
midtbanen, med mye sparking. 
Jeg vil ikke komme nærmere inn 
på enkelte spillere uten å nevne 
at keeper til Pors var bedre enn 
det vi sist så i kampen Pors — 
Odd. Dommer var Eivind Johan- 
sen, Larvik, Turn, som må sies å 
være god. Rci^

I? kom et hvasst skudd 
keeper halvklarer, 

f gård er fremme o 
___________________________  

l—.

Rjukan slo Pors 
2-1 på Notodden. ' 
Rjukan-laget som er delvis 

fornyet og forynget fra i fjor, 
gikk med en voldsom energi inn 
for kampen mot Pors på Notod
den i går. Riktignok hadde Pors 
taket på sakene i 1. omgang, og 
ledet 1—0 ved pause — men i 

omgang oppet Rjukan seg 
sterkt og scoret 2 ganger. Pors 
sDilte en temmelig ordinær kamp, 
langt under vanlig nivå. Man 

unnvære bl. a. Lindstad, 
var merkbart.

t fortjent
mål i hver omgang

, men han reddet 
feltet 2—3 ganger 

, Arne Stenkvist 
få glede av, men 
fornuftig i å 
tet sitt noe. 
kreftene 

_. riekamp 
voktet •

Stag — Pors 3—1
Ved seriekampen på Stags bane i 

Stavern lødrag spilte Pors med re
server for Bjørn Reinholt, Trygve 
Kristiansen og Einar Gundersen. 
Kampen var middels god. Deet var 
noenlunde jevnt før pausen, mens 
Stag var noe bedre i annen omgang. 
Stag scoret to mal i første omgang, 
mens hver av lagene fikk ett mal i 
siste omgang. Det var Dagfinn Jen
sen som scoret for Pors. Han spilte 
senterløper denne gang, men han 
følte, seg ikke hjemme på denne 
plass. Per Nilsen var senterback 
isteden.

Stag viste mer energi enn Pors- 
laget. Klubbens beste var høyre half 

. • v • • — - *

og Pors spilte uavgjort 2-2 
;l ny® grasbanen på Tangen 
] I • V | r"1 ~ 1

Brevik ledet fortjent 2—0 ved
Dalen Portlands nye grasba-.

1 ne på Tangen ble tatt i bruk vedl
1. divisjonskampen mellom Bre
vik Idrettslag og Pors lørdag. Det 
var møtt fram om lag 500 til
skuere. Banen så meget pen og 
tiltalende ut og grasteppet klarte 
påkjenningen forbausende godt.

~ dennegang satt
•>
---------- J 

;(Alf Mikkelsen var trukket 
i

. | overtok plassen
Ivar Waage var

t re. Ellers var oppstillingen den 
r I vanlige.
t - -B -o— — —''b
. get ledet fortjent ved pausen. Da-| friende utspillene av og til. Thor 
l : ijgj--* ”
.|i omgangen ved

'' /fyf/ forsvan 
pi f ■ Porserne 

Privatkampen på ^år mellom Pors og Ursean ytterst beskjeden foresti^- . 
særlig fra Urædds side. r i hadde reserve for Finn Arv^get og i hans sted rykket Kåre s ,n / 
inn som back, mens R0]r T ,0r ic-j sen tok den ledige ' vjP ,an~/ 
fJunkren Lohne rOllegSenn^ss. 

/ Pors jok straks hånri let og laget lå klart over SpJJ-
/omgang. Det ble dbg tøl'ste
ste scoring. Et skudd fra r ene~

. ben i nettet. Ellers U1'&dd.!nailgelf>

var PoJ
"0’-av Li ,e biadde n /

* 4

det Pors som det i det indre forsvar.
g allerede etter Gundersen bør avgjort få nyl 
stillingen 2—2. sjangse til å prøve seg som ytre, 

flere løper. Pors har forøvrig vansker 
men med laget i øyeblikket. Særlig 

forsvaret m'ed Hans Johansen i sakner man en habil burvokter. I 
siste instans klarte etter mye slit løperrekka 
å holde stillingen. Brevik hadde 1

•e| reddet to ganger da Wefald
VW — • *.  

sine sjangser, men skuddretnin-l som sidehalf, mens Erling Olsen 
gen var ikke god nok. T “ 1 *■

Etter pausen var •’ 
overtok spillet og ;
11 minutter var :
Senere så det prekært ut 
ganger ved Brevik-buret,

1
I 
f

i det hele
9 a

tU;bnettet° Ellers festet en seg 
,d (0 brennl"”-^ skudd i tver-

i annen <
avgjort Desi, 
re skudd hvorav 
om. Lohne Toll< 
til flere 
ten av 
etter som

Noen ‘ 
vi ikke in 

9

Halvorsen

4.

med laget i øyeblikket.

_r___’’ . er det også et par
uci «huller». Johnny Nilsen ligger 
— I stadig for mye i ingenmannsland

og Waage er nok ingen indre
løper.

Eivind Johansen, Larvik Turn 
dømte bra.

■ ■» — ■ ■•■■■ ■

Brevik I. L. leverte ’ 
en meget energisk innsats for 
bedre stillingen på poenglista og t 
laget klarte da også å sikre seg T 
et verdifullt poeng. Lagets bes- 1 
temann var målmannen Hans Jo- .< 
hansen som var sikker og stø pål] 
sin post hele tida. De to målene I 
kunne han ikke gjøre noe ved.l 
Det indre forsvar virket ellers 
noe usikkert. Pors’ første mål 
skyldes delvis svakt forsvarsspill.] 
” * . også de lange og be-l

» 1 

gens første mål kom om lag midtl Steen slapp best fra det av backs. I 
i omgangen ved Odd Ødegård. Sidehalfen Alf Odden var meget 
Samme spiller øket seinere til 2] god hele tida, mens halfreservenl 
—0. Brevik fikk dertil et målI Arne Larsen kom godt fra 1. om-\ 
underkjent for offside og Pors et gang, men seinere skortet det på 
for ureglementert angrep på mål-| kondisjonen. Løperrekka virket 
mann. Brevik I. L. hadde forøv- noe tam og dertil var innertrio- 
rig flere gode sjangser, men| en_for lite med j avslutningen. • 
Dagfinn Jensen og Alf Mikkelsen

. var
I satt ut av spill. Pors hadde også] kelsen leverte

og Dagfinn Jensen kom best fra
. Einar 

- o

vil Pors SIKKeiu 

arbeidsfel- 
_x 7 det om 
? til for en se- 

full tid. ■n ” | sam- 
iucxx angreps
spillet tamt. UK bør nok la Per 
Lundgren være i løperrekken da 
han blir for tung som sidehalf.

; Tollefsen viste trass i 
uuL trening at han uten * 
ir Urædds burvokter.

Birger Jansen, Tollnes. hadde 
lett jobb som dommer.
Kampen ble overværet

1000 tilskuere.
Pors b — Urædd b 1—0.
«.• • • * -I den etterfølgende b-kamp 

anixiB—. vant Pors 1—0 etter scoring c-
scoret Lindstad Herman Holtan. n °‘

u mann Jarand Jarandsen
skal et ’ ■"*

n av



Kleiva.
e.r

viste

og

To.

2o runde
N orges

S2® Snøgg 3—®

Snøgg-laget hadde mye av ba-fortjent seir for Pors. Resultatet

i

o

1 går var

II

iøi

Pors satte Snøgg] 
utenfor med 3-01

Trygve 
Nilsen,

Det 
bra.

o

K

3 M^BH

Pors slo Storm 3-0 I 
A 

Juniorsenteren Herman Holtan scoret alle målene

Etter pausen jevnet

esterskapet

Snøggs Ove Ødegaard som laget en 
virkelig god kamp. Han var full av 
forståelse for det riktige spillet og 
hadde en herlig ballfølelse og tek
nikk. Hos Pors var Reinholdt god 
sammen med D. Jensen. De øvrige 
var under pari.

Goberg, Storm, var stort sett bra.

Skiens-Grane, 
800—1000 til- '

Pors og Storm spilte igår en 
treningskamp på Kleiva. Resul-1 seg mer ut, HJoltan laget 
tatet ble en velfortjent 3—0 seir1'—1' —’ * --------
for Pors etter 2—0-ledelse ved 
pausen.

Pors møtte med følgende lag
oppstilling fra mål: Bjørn Rein-

delig inneffektive foran mål. De

det ingen kraft i. Indre høyre 
Ove Ødegård var lagets beste
mann. Det var e.n usedvanlig god 
teknikker. I forsvaret likte 'vi 
best høyreback Tomter som var 
meget påpasselig overfor Karl 
Skifjeld på vingen.

Storm slått 3-0 og 
| Det var Fors som stod for de po

sitive inntrykk og lysglimtene i tre
ningskampen på Kleiva igår kveld. 

| I godt og vel 60 av de 90 minuttene 
laget god samlet innsats, og 

I man fant hverandre ganske ofte i 
vellykkede kombinasjonsserier. Far
ten i laget var også god, likedan 
kondisjonen — helt til det i kam
pens siste del avslørtes leie svak- 

I heter nettopp i de to siste egen
skapene. Klikkene var dog ikke stør
re enn at det meste kan rettes opp 

I i løpet av uken. Pors var i begge 
I omganger desidert sterkere enn 
] hjemmelaget, som heller ikke denne 
i gang formådde å vise merkbare tegn 

på at det er på vei ut av den seige 
bakevjen det har befunnet seg i de 

| siste månedene. 3—0 lød Pors-sei- 
icn på. Og den var fortjent, selv 

I om vel Storm burde hatt et trøste- 
mål.

Nå må det i samfhetens interesse 
sies at Storm stilte et adskillig mer 
redusert mannskap enn sin mot
stander igår. Pors manglet vel bare 
Jeisen av sitt disponible mannskap 

' for tiden, hadde Reinholt i mål, 
Waage som back, Trygve Kristiansen 
og Mikkelsen som wirighalfer og den 
ne angrepsrekken: Jonny Nilsen, Er
ling Olsen, Herman Holtan, Lind
stad, Skifjeld. — Storm var uten 
folk som Rund, Næss og Kåre Nil
sen, og hadde dette mannskapet: 
Simonsen — Nils Olsen, Erl. Lunde, 
— Petter Svennungsen, Anker Ol
sen, Even Hansen — Roar Evensen, 
Juel Norfiby, Gutten, Thoralf Lø- 
berg, Rolf Nilsen.

Pors anga -tonen fra tidlig i 1. 
omgang og tok ledelsen da kampen

. .. ______________________

kampen 
trick ved å score sitt og°Pors ’ 
mål i det 13. minutt. Ivar Wåee 
ble skadet og Stenkvist rykket 
inn i stedet i denne omgang

Det heie var en pen og lovende 
optakt for Pors til den forestå 
ende høstsesong. Bjørn Reinholt 
var en sikker burvokter, mens 
Alf Mikelsen var bestemann i, 
forsvaret. Juniorspilleren Her
man HJoltan var en gledelig over
raskelse dennegang. Laget falt 
noe av etter pausen, men det 
skyldes vel at treningen ennå ik
ke er kommet i gang for alvor 
etter ferien.

Storm-laget leverte en beskje
den innsats. Det var mest spar- 
king og flying.

Nils A. Nilsen, 
dømte. Det var 
skuere.

1. rundekampen i Norgesmes- direkte mot buret 
terskapet mellom Pors og Snøgg Nettopp de.tte moment 
på Vestsiden i går sluttet med en f hans sterke side tidligere, 
fortjent seir for Pors. Resultatet F------ 1—4 --------
3—0 var dog i største laget. Det nespillet, men laget var forfer- 
var 1200—1400 tilskuere.

Noen riktig cupkamp var det|få skuddene som ble levert var 
ikke. Det var ytterst skralt be
vendt med skudd fra begge sider. 
Snøgg viste endel tilløp til bra 
banespill.

Pors-laget er tydelig nede i.en 
bølgedal for tida og det er dess
verre ikke den rette «gnisten» i 
angrepsspillet. Kontakten mel
lom de forskjellige rekkene i la
get er heller ikke som den skal 
være. Det skyldes delvis at de 
to vinghalfene ikke er nok med 
i spillet i midtbanefeltet. 
indre forsvaret klarte seg 
Reinholdt hadde ikke noe særlig 
å bestille, men reddet pent i fel
tet et par ganger. Olav Skilbred 
og Dagfinn Jensen var Pors bes
te dennegang. Ingen av løperne 
ydet sitt beste. Særlig klikket det 
i innertrioen. Junioren Karl Si
gurd Olsen følte seg øyensynlig 
ikke hjemme på vingen, men at 
han er et godt fotballemne ei
det ingen tvil om. Karl Skifjell 
er ikke så effektiv som tidligere. 
Årsaken er. vel først og fremst 
at han så å si «glemmer» å gå

med ballen, 
var jo

FrøS fthii

Først i kampens siste minut
ter kom kampens tredje mål. 
Gunnar Brynjulf sen fikk et pent 
overlegg fra Lindstad, hvoretter 
han nikket ballen i nettet. Snøggs 
målmann var merkelig passiv ved 
denne scoringen.

Alf Goberg, Storm, var en 
striks dommer. Han kom forøv
rig godt fra oppgaven.

Corner.
___——

Pors og Snøgg leverte en temme
lig ordinær forestilling på Vestsiden 
i 1. rundekampen som hjemmelaget 
vant 3—0. Seiren var fullt fortjent, 
kanskje største laget. Pors ledet 
2—0 ved pause etter scoringer av j Omkring 1200 tilskuere. 
Karl Skifjeld og Jeisen. Begge må
lene kom etter pent og variert spill.!

Gjennom begge omganger lå Pors 
over og det som ble prestert av fot
ball fikk man se fra den kanten. 
-Det lå nær å tro at med en så klar ; 
ledelse som 2—0 skulle Pors ha ' 
spilt adskillig friere og friskere i 
2. omgang, men det ble ikke tilfelle. 
Det hele ble stort sett tamt og til
feldig selv om det stadig var kamp 
om ballen. Gunnar Brynjulfsen var 
mann for Pors’ tredje mål 10 mi
nutter før slutt.

Banens bestemann

PORS sto for lysglimtene , 
'i treningskampen på Kleiva.1 

fortsatt under båten.
var vel 10 min. gammel etter et 
meget pent angrep, som ble fikst 
skapt av Lindstad og som via Skl- 
fjeld endte med en kontant flukt- 
ing av unge Holtan. 10 min. senere 
utnyttet samme Holtan (god teft!) 
en slapp tllbakespillhistorie — 2—0.

I 2. omgangs 12. min. var Holtan 
hat trlck-mann etter å ha misset en 
åpen chanse minuttet tidligere. — 
Storm frisknet endel til i kampens 
siste del og hadde da et par fine, 
men slett utnyttede reduseringsmu- 
ligheter. Pors fikk Waage skadet 
godt og vel midtveis 1 2. omgang, 
og Stenquist rykket da inn (1 an
grepet) .

Pors’ forsvarsoppstlHing igår tror ; 
vi bør holdes. Reinholt er ikke uef- , 
fen i mål, men virker svært usik- 
ker i utrykkingene. Dagfinn Jensens 
spill vil heves betraktelig om han 
bare vil legge an. på å få ballen 
hurtigere fra seg. Best på hele la
get igår likte-vi Alf Mikkelsen, mens 
junioren Holtan 1 center, var et i 
nytt navn å merke seg. Ennå er 
nok tyngden noe sped, men blik
ket hadde gutten mere av enn vi 
har sett av en A-debutterende juni- i 
or på lenge! — Også igår var Storm- 
laget fullstendig uten STIL, Og den 
gamle soliditeten i forsvaret er det 
bedrøvelig lite igjen av. ErlingaLun
de, Svennungsen og Nordby var med 
igjen, men samtlige viste tydelig at 
de har mye uavgjort i treningsveien 
foreløpig. Venstresiden Løberg—Nil
sen er altfor kraftløs, mens vi syns ] 
Roar Evensen periodevis hadde mye 
godt over seg. Han kan nok bli en . 
brukbar mann på plassen, og det 
kan trengs, for Kåre Nilsen hører 
ikke hjemme på wingen.

Nils A. Nilsen dømte. — 6—700 
tilskuere. WESSEL

holt, Ivar Waage, Olav Skilbred, 
Alf Mikkelsen, Dagfinn Jensen, 

Kristiansen, Johnny 
Erling Olsen, Herman 

Holtan, Landstad og K. Skifjeld. 
En saknet Einar Gundersen 
Gunnar Brynjulfsen.

Storm møtte med reserver for 
0. Rund, Jørgen Næss og Kåre 
Nilsen.

Pors lå godt over i første om
gang og laget spilte til sine tider 
ganske godt. Juniorsenteren 
Herman Holtan scoret kampens 
første mål etter 14 min.s spill et
ter godt forarbeide av Landstad. 
8 min. senere øket Holtan til 
2—0 på overlegg fra Erling Ol
sen.

Pors, som hadde en sjeneren
de sol mot seg i første omgang, 
sikret seg en 2—0 ledelse. Det 
første målet kom etter skudd fra 
Karl Skifjeld, hvoretter en av 
Snøgg,forsvarerne endret ret
ningen på ballen. Einar Gun
dersen noterte seg for den annen 
scoring med en markstryker.
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Sleip og 
tilskuere.
’ | 7 te 1—1 etter lonengei spuæi.

... friske-' P°rs stilte med Ivar Våge som i
Trygve Kristiansen spilte også friske

%

ha 3. runde.]
Fartsfyllt oppgjør 
på Vestsiden.
Kampen endte 0-0.

jøndalen spilte 
igjen

««.*• han do? kiekk

Moreena^L^±

runde- 
igår niot 
-1—0 etter 

omgang var nær 
men resten av kam- 

°ver, men ma^et 
hos Pors 

som 
men 

reddet 01- 
Lin-

torde følge opp.
I omkampen søndag på Mjønda

len stiller Pors opp som favoritt og 
vinner vel også.

As Gundersrud, Brevik, dømte.
vanskelig bane. Ca. 2000 mpen i 

KaB. a* end- 
o

fe 1—1 etter fonengerspilletid.
in

dre og Jeisen Gundersen som ytre 
høvre, ellers vanlig lagoppstilling
Mjøndalen hadde reserver for annulert for otfside. Om det vi 
høyre half og ytre høyre, men 
spilte likevel 50 prosent bedre 
enn på Vestsida for 14 dager si
den. Spesielt var løperrekka hur
tigere og farligere enn sist. _

Resultatet 1-1 ga forsavidt 
et riktig bilde av kampen. Mjøn

dalen tok ledelsen--.pgunsna' 
”Udf op j fu» s‘"
- • j36U!|sntu-9P8tl

•Det blø et interessant og fartsfylt 
oppgjør om retten til 3. runde mel
lom Mjøndalen og- Pors på Vestsiden gode demPni 
søndag. De om lag 1200 tilskuere 
heie tiden fanget av Spenningen som 
holdt seg helt til dommeren blåste av 

‘den 2 timers lange kamp. En kan 
'el sla fast med en gang at pors 
hadde fortejnt seiren, men lykken 
smilte ikke til laget og det må kjem
pes ennå en gang i Mjøndalen. Pors 
hadde, vel 60 prosent av spillet i de 

. lo ordinære omganger, mens ekstra
omgangene nærmest foregikk på j 
Mjøndalens banehalvdel avbrutt av 
spredte angrep fra de brune. Pors 
spilte vel sin beste kamp for året, og 
det var en innsatsvilje og spilleglede 
over hele laget som burde blitt be-1 
lønnet. Spillet gled virkelig fint ute 
på banen, og hver mann gikk fullt 
inn for seier, men dengang ei.
Mjøndalen, var et jevnt godt lag hvor 

det er vanskelig å framheve noen spe- ■ 
svaret, var rr.huat med Hval

skudd på mål, men så fikk de også jk r .
lite hjelp av halfbaoks som sjelden jf 1—J etter forlenget

spilletid
let av-1 Skifjeld på et vanskelig skrå- 
ndalen skudd. Målmannen forsøkte å slå 

ballen over, men slo den i stedet 
i eget nett. jMot slutten av kam
pen overtok Mjøndalen mer av 
spillet, men det ble ikke flere 
mål. Skifjell nettet noen la mi
nutter for full tid, men målet ble 

vir
kelig var offside. kan uisKuteres.
I ekstraomgangene ble ikke kam
pen god. og ingen av lagene fikk 
til noe spill som ioite til lesulla 
ter. Det må omkamp til. og den 
vil trolig bli spilt onsdag i en av 
Vestfoldbven.' sujuuuutpv-1

°iq UUH
‘nl *nuw)a' Mluv-W11" r''A 
-piu åuiaoi -«000'09

• oddn.ti'

Høye seg med 0-0. 
avgjort best mot svakt Mjøndalen-lag.

folk kan det plusses for v. half , skudd på mål, men så fikk de også 
Eggen og i.h. Dahlin. Det indre for
svar spilte fornuftig og rolig. Hval 
var som nevnt meget god og Mjøn
dalen kan takke ham for at det 
holdt. Det var så og si ikke glimt 
å se av det gamle maskinmessige 
•spill som særpreget laget før. Løper- I 
rekken hadde ikke et eneste direkte |

rekken. Vinghalfene Alf Mikkelsen

o n srsoreø/J
:“x-y»- - « 
En unngikk dei-ved de støre°Iff,ansrcp' 
har vært Iagets svakt %e..^ 
fjeld leverte en meget P, S ' Ski’ 
god framdrift o- L, J d, kamp med 
Lindstad som vanlig . iMSat3' 
teg med delikate baller "a Stra’

ny Nd r"1 PS' John-ny Ndsen gled godt inn i rekken med
, , lnger, mens det ser ut til 

satt | at Jumoren Karl Sigurd Olsen ennå er 
i ( . , fersk tU s* bevende kamper. Det 

virket som han ikke hadde tillit til «e- 
sjol var redd for å gjøre noe galt, 
det hemmet hele spillet hans. I et par 
glimt vriste han at det er en kommen-

I de mann, så han må.ikke gi opp.
Pors åpnet meget godt, og har flere 

angrep i gang uten at scoring lykkes. 
En kan si at flaksen ikke var med la
get, skjønt deres angrep er langt mer | 
solid underbygget enn Mjøndalens som 
bygger på raske rush mot mål. Vi no
terer i annen omgang en kanllhard 

! heading fra Karl Sigurd Olsen som 
h. b. Sannes redder med hodet på mål
streken. Like etter har Pors et nytt 
angrep og Skifjeld legger til Jeisen 
som får ballen rett utenfor åpent mål.

Ekstraomgangene tar Pors det me
ste av. Særlig er det flere brokete si
tuasjoner foran Mjøndalen-buret hvor
av en kan nevne Skif.ields innlegg til

m-
jre
>m 
tn-

jpors slo Sandefjord 1-o 
I I

e 1100 tilskuere så Pors vinne
1—0 over Sandefjord Ballklubb i 
Sandefjord lørdag. Kampen viste 
at Pors er i framgang, men de

‘ har ennå et stykke igjen., ■ I 
rf Forsvaret i sin helhet spilte 
s godt og her raket Olaf Skilbred 
■i I et hode høyere enn de øvrige. El-1

lers hadde Bjørn Reinholt i måll
I flere gode redninger, men mang-l 

e ler ennå en del kamptrening.
•| Ivar Kristiansen begynte svakt, I 

men spilte seg godt opp inntil] 
han ble skadet midt i 2. omgang. I

J Dagfinn Jensen stoppet godt,l 
men oppleggene kunne vært litt]

l" bedre. Alf MJikkelsen viser
^ formen er for oppadgående 
i- Erling Olsen er den samme.
J Bøperrekken kan til enkelte
r I tider gå godt sammen, men de

I siste avgjørende pasningen er ik- 
ke presise nok. Ellers er indre-

I mennene for lite med i angrepet
- pg det blir for lite mot e.t godtl
] forsvar. Lindstad var den som 

kom best fra det. Jeisen Gunder-
| sen fikk først i slutten av kam

pen de ballene han skal ha og
i han var da nære nå til å øke et
; par ganger. 1

Sandefjord manglet Øiv
HvidstenTh'A?FendSen °g Ragnar 
iJdti \ Alle var uttatt

PORS måtte
Var

Pors
0PPffjøret
Mjøndalen.

I ekstraomganger. 1 
m< ' ‘

j pen
■ I ikke å r
I Karl Sigujfl 

nesten hadde
I Mjøndalr
I Sens headin
| stad var r
/ om®'ang,> denne |—

^n S01n

n 'Sjen!
I Pen 1-0 geir 

i Sandefjord 
lørdag kveld.

E«er all motbøren

?tien,e ; dmedV‘nd ni ~ Sandefjoru Iør,
a’’ k’e,d virkelig bide det

°S aadre Pi at vinden var 
begynt å snu seg., RiWjgnok 
hjemmelaget redusert ved at Tor- 
bjprn Svenssen, Øivind Johansen og 
Hndsten befant seg i Bergen, men 
et Hovedserielag mi jo ha bruk- 
bare folk på lur også, så Pors-seiren 
ma mnregistreres som en hel liten ' 
bragd.

Det gledelige ved Pors-laget denne 
I gang var ikke bare at det forsøkte 

— og med adskillig hell - å spille 
riktig fotball, nien hva som kan
skje var mest gledelig og merkbart: 
Farten var kommet mange streker 
opp. Stort sett var kampen jevn 
og Pors-seiren fullt fortjent. Seiers- 
målet ble satt inn av Jeisen alle
rede etter 5 min. spill. Lagets beste 
dennegang var nok Skilbred, fulgt

I av Jeisen, Lindstad og Mikkelsen, 
men også ellers var innsatsen jevnt 
over god. Skifjeld lå noe for langt 
tilbake og fikk ikke vist sine beste 
takter — han hadde også banens 
bestemann, Sandefjords høyre back 
Paulsen mot seg. — Det var ca. 
1300 tilskuerere.

Ivar Kristiansen ble skadet midt 
i 2. omgang, og måtte kjøres tU 
sykehus etter ankomsten til Pors-

». I>S1, ,,

■

Var ikke tU å 
SI3Lrindag-Heie

• Den eneste som 
Olsen på ytre 

« nervene helt. Alf 
d «iden av Kåre 
-anens beste

'°n, gode tack-

de øvri

P| od o g

var nærmest seiren i 
På Vestsiden 
Resultatet ble 0

est jevnspnt, r
!å Pors kiart __ 

^ score. Ytre faøyre 

Olsen var den
ens h?åIet 4 l0nuna> 
e^s høyre back 

pa måIlinjen.
nære på i siste ekstra_ 

var let igjen 
hnjen. 1 reddet på mål-

I Eorslaget 
| lSien fra u- 
I Bikk inn for

hXe h01dt mai 
^yre. Her mk.

I Mikkelsen var ■
I .Hra11 Mjøndalen b
| Jer. Glimrende kond77‘w MSte «P11' 

linger og ditto di^jon, gode tack-
| 1«_ kampen. Av dPPlege Bjennom he- 

UjQg— ge yar_ Erling

t
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Pors og Mjøndalen møttes igår til 
omkamp i 2. runde i Norgcsmester 
skapet. Resultatet ble også denne

som Karl 
j ballen 

der Leif Lind-

J -J / * r>n

F‘P i 2. 
for med 

esuitatet var

I

mesteparten av 1. omgang. 
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midtbanefeltet, og Pors sidehal-
■ har en stri
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e» gang, men do- 
resultat av ‘ 
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ad headet den inn.
Kampen vekslet så fram og tll- 
■ke, og også Mjøndalen hadde sine 
•pløp, men Pors lå tydelig over, 
jøndalens målmann Hilmer Knut- 
n hadde mange ypperlige rednin- 
r. I det 25. minutt kom så mål 

nummer to, det ble nærmest en 
tro kopi av det første. Mot slutten 
av omgangen ble Pors’ målmann 
Bjørn Reinholt skadet etter et sam
menstøt med en mjøndøllng og i 2. 
omgang voktet Olav Vefall buret.

I 2. omgang ble Jejsen Gunder-

J'

Mjøndalens beste var «gam
le» Kåre Hval på senterbackpl as
sen. Ellers kom keeper Hilmer

• uavgjort 0-0 i 2 timers kamp
Omkamp i Mjøndalen søndag

dere.ttcr presser Mjøndalen på i gang 1—1 etter ekstraomganger.

jøndalen spiltel Mjønddlen-Pors. uavgjort igjeU
Mjøndalen holdt 1-0 ved pause — Por-uflignj

Hos Pors viste centerhalf Dagfinn 
Jensen kontant og godt spill, omenn 
litt hardt iblant. Ellers gjorde Alf 
Mikkelsen seg godt bemerket og i 
løperrekken var det Karl Skifjeld

.V

2-1 ‘V/ 
r>'‘‘

angrep med fint kombinasjons- 
spill. Det var mange ganger pre
kært foran Mjøndalens mål. — 
Mjøndølingene hadde på sin si
de også en rekke oppløp, men det 
var i grunnen aldri fare på fer
de da løperrekken ikke gikk godt 
sammen og da Pors-forsvaret 
dessuten hadde en av sine bedre 
dager igår.

Pors fikk begge sine mål i 1. 
omgang og de var nøyaktig like. 
I begge tilfeller var det Skifjell 
som la cornere slik de skal leg-1 beste, 
ges, og Lindstad som headet 
vakkert i mål. Det var fine sco
ringer, men det var særlig ved 
det ene målet dårlig oppdekning 
i Mjøndals-forsvaret. Mjøndalen 
hadde et mål like før pause, men. n
det ble korrekt annullert for off-1 Leif Gulliksen, ‘ 
side. Ved den anledningen ble 
Bjørn Reinholt i Pors-målet ska-. .—
det i kneet og måtte gå ut ved Porsgrunnsfolk 
pause, og i 2. omgang voktet gi sine gutter (

* I

I

oi»v 
om l<atte .

’en 1

s «Si*a* * I 

overtok foran nr. 2, den 
men pehvit». „

Oslo slo Bergen 
reddet I krctslagsiakmp 
---- ry- går.

Resultatet er det for så vidt ik
ke noe å si på, det var få virke- som va rden klart beste. Han spilte 
lig gode målsjanser på begge si
der og hvert lag hadde sine perio
der der de lå over. Det var tildels ( 
pent banespill, men avslutninge
ne lyktes ikke.
Første omgang var jevn, og det 

å ble Mjøndalen som tok ledelsen et
ter 20 minutter spill.

I 2. omgang åpnet Mjøndalen pent1 
I 

men Pors utlignet snart. Det var 
Karl Skifjeld som var mester for 

Knutsen, venstre half Kjeld Eg- målet. Han hadde trukket ut på 
gen og indre venstre Leif Larsen' høyrewingen og fra dødlinjen 
best fra det.

En får håpe at Pors fortsetter.
framgangen. De.t var nemlig el 
bedre Porslag vi så i går enn for
rige søndag mot Snøgg.

voktet gi sine gutter 
Olay Wefald buret. Like før pau- oppmuntring.

i re-

Kronprius 
seilasen 

kampen I Marstrandfjorden 
om- Kronprinsens

St

l.J
si, ;■
Ki
L men Mjøndalens forsvar med
M Kåre Hval i spissen demmer godt

H
! ill.

i liesi

■V. 11
l| jc laget samlet
I I
I ’-e målet

< er ut i <
rner fra

Per borte ved stajJ 
de 're kjempaj', I 
omgangen. Lin^l 
med keeper to g,np|l

del- beit 
2. omgst-

var H 
ge sider, men det f ' 
cup-preget. Det gikkr 
ger hardt for seg, 
si det utartet. cJeiser- 
det i kneet i begyimeb 

høyre, | gangen og hinket sida 
. . , i og var ikke riktig 

indre venstre fikk blått øye Pors m
Vaage i forsvar i dets 
teret og trygget sei™ 

spillefor- defensiv taktikk. D-ti 
hold, og de to lagene kunne hel-1 grunn til engstelse.

Det var stor framgå
A « • •

A A UL W dk «k v • •• • ' 

år. Spesielt gledelig var I

backene, Skilbred c;b 
, markerte oppWj 

neangivende. Helt fra de første I godt og tacklet kontant. 
minuttene tok Pors initiativet og Jensen var stø stopper.ffl 
det ble trukket opp mange gode bli meget god når bare-,, 

■ .................................. ne blir renere. Sideha^l
- godt gjennom hele kyH
- Alf Mikkelsen et sira - 1
- enn Trygve
11 viste ofte hvor godt 

en løperrekke, nien -' 
for langsom enkel- , 
Gunnar Brynjultsen j ;j 
delig overraskede M,, 
skapté som vanlig ta ui 
sjoner. Noen dire’ 
■ter hadde ikke P 
gikk inn for sen

’ Hos' Mitøndalen 
Knutsen i mål og 
skog på ytre 
beste. Ellers virket 
og lite samspm. tøt

Kanrpen ble )f.-

nesker , 
stor

i
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ar for 3dje runde
| sen skadet like etter at omgangen 

tok til, og det betød en vesentlig 
svekkelse av laget, som jo også 
måtte spille med 10 mann resten 
av kampen. Spillet jevnet seg derfor 
ut, og oppløpene vekslet. Mjøndalen 
hadde et hyperfarllg skudd som mål 
mannen reddet liggende. Pors red 
imidlertid stormen av og det var 
et slitent men lykkelig lag som 
gikk av banen.

Etter 51/2 times kamp var endelig 
retten til den videre rundeklatring 1 
sikret, og etter kampen igår var det 
også helt fortjent Særlig i 1, om
gang viste laget spill av stor klasse, 
og det ble uttal av Horten-tilskuere, 
som jo ikke skulle være bortskjemt, 
at så god fotball var det ennå ikke 
sett i år.

| På Mjøndalens lag var det særlig 
( forsvaret som imponerte.

, men 
disse klarer Mjøndalens keeper 
lett. .Lindstad har en god sjang-

^se etter pent gjennomlegg fra 
j Jeisen Gundersen, men blir tak- 

let i skuddøyeblikke.t.
I Bruntrøyene fra Mjøndalen 
har jo også sine oppløp, men de 
er nærmest ufarlige og -Bjørn 
Reinholdt i Porsburet har ikke et 
eneste direkte skudd.

Det blir jevnere etter pausen 
men Pors har de beste angrep og 
i det 6. minutt redder Mjønda
lens høyre back på målstreken —

kamp ble
PoSmed 2-0, 

bHr endelig 3

Je - for Pors — ut på banen. 4 ,

r.;sT-er/skyter Jeisen Gun- i 10 i rsen hårfint utenfor etter pent 
egg fra Skifjeld. Mjønda-

i idfiytter seg av lange driven- 
nui?.framskutte løpere, 

en”?h?ldt må gi corner 
n fra ytre venstre 
feen Gundersens fri- 
" -tverliggeren og

I lerede fra før5====-
’ og godt inn for 

det glkk ikk€ lau« tld fØr
I, e tmålet var et faktum. 7 
Ct•/ er Ut 1 om2angen fikk Pors 
Vt’? rner fra venstre r-

| :ield tok. Han plaserte 
<-.nt foran mål, 

<•■1 -------------------------------------•n

( LiviM, «te mavne nunnu nui- grunn in engsieise.
ler ikke fått el bedre og- mer de- Det var stor framgau! 

Ilikat gressteppe å spille på enn hos Pors fra tidligereii 
Diet Lystlunden. i.Horten har. Ba-L___ i.__
nen innbød til godt spill, og det at forsvaret spilte 
fikk vi også se en del av, særlig ge 1
i 1. omgang da Pors var de to- Olsen,

f 
1 9 I 
( I.

j 1
’ 1
IR

ili ! h-’ 

A
J oigura uisen. I det 11

i l I -1 nutt har Mjøndølingene lag 
en broket situasjon foran : 

■D- malet og etter en del mnb.

t r.
I • III
mV

2—0 seier over 
i Horten i går.

cornere av Karl
Endelig lyktes det for Pors å 

sikre seg retten til 3. runde. Den 
tredje kampen mot Mjøndalen 
som ble spilt i Horten igår, end
te md en fullt fortjent 2—0-sei-

_ _rs. Resultatet gir et rik
tig bilde av styrkeforholdet mel
lom de to lag, men med en bed
re utnyttelse av sjangsene kun
ne Pors’ seier vært enda større.

Mjøndalen stile med to reser
ver. Johnny Nilsen stilte ikke 
opp hos Pors på grunn av skade. 
Ivar Vaage spilte ytre ' 
Gunnar Brynjulfsen indre høyre, 
Einar Gundersen ' 
og ellers var det vanlig slagor
den.

Det var utmerkede

je og humør var det over laget.;
Uten, noen forkleinelse for. 

Karl Skifjeld, Leif Lindstad ogi 
Olaf Skilbred som alle spilteyne-j 
get godt, vil en • 
re i 
beste denne gang. Hans driven
de og velplaserte pasninger var 
av ged kvalitet. Ellers hadde 
Bjørn Reinholdt i mål en

~~ w

.ning
slutning^ av

n°en 8011114
Det a'tsi ' 

meUoma^ 
Dea but

■ eUet 7..

vokteren. Målet betød en god stimu- 
Bedrel lans for Pors og laget fikk nå sin 

samspill og framfor alt mer vil-] beste periode, men det var likesom 
umulig å få noe til foran mål, så 
noen direkte farlige situasjoner ble 
det ikke Mot slutten sa te så Mjøn- 

trekke fram høy-j dalen inn med en sluttspurt, men 
half Alf Mikkelsen som lagets ^en ordinære kamptid løp uten re- 

• sultater.
I ekstraomgangene var spillet be- 

for- tydelig slappere, mye polballer og 
;|holdsvis rolig dag. Erling Olsen innkast, 

og Dagfinn Jensen klarte seg ____
ganske bra. Venstre half Trygve 
Kristiansen var god, men har til
bøyeligheter til å neglisjere for
svarsspillet. Spesielt Karl Ski
fjeld virket friskere enn i de sis
te kampene og viste lovende tak
ter. Johnny Nilsen og Einar Gun
dersen har en sett bedre før. Ju
nioren Karl Sigurd Olsen på ytre 
høyre var tydelig nervøs og falt 
igjennom mot rutinerte Øiv. Høy- 
bakk.

God.dommer var Peder Aas 
Gundersrud, Brevik.

se byttet Mjøndalen ut sin
Il serve på indre venstre med den 
ikke ukjente Jørgen Hval 
år).

Pors beholdt taket på 
.også i begynnelsen av 2. 
jgang, men etter hvert l 
! Mjøndalen mer av spillet, 
det var bare et par ganger de 
klarte å lage det hett foran Pors- 
malet. Den ene gangen

■ Wefald pent en hard markkr

I overvær av 2000 tilskueie 
spilte Pors og * Mjøndalen i går 
om retten til a gå .
Da ingen av lagene maktet 
score etter ordinær tid, 
det spilles ekstraomganger, men 
heller ikke disse ga noen avgjø
relse og omkamp må til.

Det var nærmest ideelt spillc- 
vær — vindstille og oversky et —• 
og de frammøtte var spent på 
hva Pors kunne klare mot runde- 
traverén fra Mjøndalen. Nå vi
ste det seg straks at Mjøndalens’ 
lag ikke var av gammel, god kva
litet og det kan være fornøyd 
med resultatet, da det ikke hadde 
vært noe å si på om Pors hadde 
vunnet i går.

Kampen var frisk og under
holdende trass i at målene ute
ble, særlig var den helhjertede 

, innsatsen hes Porserne gledelig. 
Kan laget ta fram den samme 
gløden i omkampen i Mjøndalen 

I bør - sjangsene være gode for at 
Grenland får sin 2. representant 

i til 3. runde.

II il

fikk 
han lagt ballen inn foran mål der 

1 den gikk over fingertuppene på mål

er til Poi

og .1000 men 
blant dem en

den
n 1'

1

• l /.

'11

Allerede fra kampens begyn
nelse river Porserne til seg ini
tiativet og beholder dette gjen
nom mesteparten av 1. omgang. 
Spillet foregår kanskje mest på

fer og indreVmger 
tørn, men klarer det godt og de 
bygger opp flere gode angrep, 
men Mjøndalens forsvar

j opp ved 16 meteren og det van- 
skelig for Porserne å finne åp- 

N' ninger. Johnny Nilsen forsøker 
j seg med noen langskudd,

sl

til 3. runde, kampen til sin

ekstraomganger må til.
I ekstraomgangene var det 

tydelig at det harde tempoet har 
tatt på spillerne og spillet er ikke 
det samme. En noterer at Pors 
også nå har de fleste sjangsene,. 
men Mjøndalen spiller i forsvar 
for å oppnå omkamp og klarer 
holde målet rent.
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2 seir for Pors 
over Vålerengen

Pors ledet 3—0 allerede etter 25 
innsats i første

derfor høve til ål .» 
de yngre spiller- | ,

£

3. rundekampen i Norgesmes
terskapet mellom hovedserielaget 
Vålerengen og Pors på Vestsiden 
i går sluttet med en fortjent 
Pors-seir 4—2. Det vakre, været 
bevirket at mange var dratt ut 
av byen i helga. Allikevel var det 
samlet om lag 2500 tilskuere da 
kampen tok til.

Pors åpnet kampen i stor fart 
og allerede etter 25 minutter had
de laget sikret seg en solid ledel
se på 3—0. Dette skapte selvsagt 
større, trygghet hos Porserne, 
samtidig som det tok det meste 
av kampgløden fra Oslo-laget.

Det var ytre høyre Johnny 
Nilsen, som scoret dagens første 
mål, med et hardt skudd ute fra 
siden. Et kvarter seinere var stil
lingen 2—0. Alf Mikkelsen send
te en høy ball fra 30 meters hold 
mot Vålereng-buret og til tilsku
ernes store. forbauselse slapp 
landslagsaspiranten Arild Andre
sen ballen mellom nevene på seg. 
3 minutter seinere kom Pors 3. 
mål. Kari Skifjelds gode cor- 
ner-innlegg headdet indre høyre 
Erling Olsen pent i nettet. Også 
ved dette høve var Arild Andre
sen merkelig passiv. Like etter 
var det nær blitt ytterligere et 
Pors-mål. men Arild Andresen 
laget en usedvanlig flott red
ning av et tilbakespill fra en av 
backene sine. Så lå plutselig en ( 
ny ball i Vålereng-buret etter en ring 
fluktning av Erling Olsen, men 
målet ble annulert for offside, i 
Vålerengens se.nterløper Leif 01-[ 
sen: 
16 meters skudd og 
det før pausen.

annen omgang scoret Erling 01-j 
sen påny for Pors.
høyre back ? forsøkte 
skuddet, men ' _.
å sett eballen i eget nett. Et kvar
ter før slutt scoret Vålerengens 
ytre venstre Starigeby. Rein- 
holt i Pors-buret feilregnet situ
asjonen ved denne scoringen.

Det var en interessani og god 
første omgang tilskuerne ble vit
ne til og det skyldes først og 
fremst Pors’ sterke innsats hvor 
de faktisk tok knekken og kamp
gløden fra Oslo-laget. Løperne 
skjøt både godt og langt flittigere 
enn før cg dette lover godt for 
den forestående høstsesong.

Annen omgang bør på langt 
mer beskjedne saker. Oslo-laget 
ga forøvrig mer eller mindre opp 
etter at Pors hadde øket til 4—1. 
.Det Vérr wtet å si på at det store 
(tempoet føv pausen også bevirket 
at Porserne måtte skru fartennoe: 
ned i siste omgang. ___ j

av de 16 kamper stod på 
pongen. Her er resultate- 

ovrige: 
■— Brått 

g 
■— Sparta

sen, var vel den som slapp best: 
fra det. Senterbacken Ragnar; 
Berge ble for treg og han byttet- 
også plass med venstre halfen 
Winther midt i første omgang. At 
lagets storspiller Thorleif Olsen 
kan være noen landslagsaspirant 
på bakgrunn av gårsdagens kamp 
har vi vanskelig for å tro. Vel 
hadde han noen gode øyeblikker, 
men en hadde ventet seg 
mer av ham. Løperne virket hu- 
mørløse og det var bare ytterst 
få ganger de slapp fram til Pors- 
buret. Ikke minst var dette til-.' 
felle med senterløperen Leif Ol-| 
sen. Laget byttet inn reserve for 
indre høyre Rolf Jørgensen etter 
pausen. Dertil ble ytre høyre 
skadet i begynnelsen av 2. om- • 
gang cg det var nok et drawback 
for laget.

Wiggo Olsen, Larvik Turn, 
slapp bra fra dommervervet, men

• 1 2—A_________

hadde dog flere meget gode red-1 i Trygve Dahlgren og Birger Jan- > 
ninger. Den energiske sliteren på 
høyre-backplassen, ----- ._

| . —- — • ................

Hele Pors-laget gikk inn 
kampen med en seiersgnist 
måtte gi tellende resultater. 

Bjørn Reinholt .......
overvettes mye å bestille. Han 
kom pent fra kampen, selv om 
han nok burde vært mere obser
vant ved Vålerengens annen sco- 

Ivar Waage slapp godt fra 
backplassen, mens Olav Skilbred 
virket usikker i første omgang., 
Dagfinn Jensen leverte .igjen en såra»* ijgtjjsxssr«t■ dermed ble. gassen ålereng.senteren Leif 01- 

—- ir-- _ . .n . lsen få den nødvendige tid pa seg
Allerede etter 6 min. spill i sen ___________-^~r===-.

5 r - -. - --- - ~-----I 
Vålerengens | 
-■ å redde’ 

han oppnådde bare j

Runden
Det ble en vellykket dag for 

rrcnlands to gjenstående lag i 
Norgesmesterskapet. På Vestsi
den brakte Pors’ gnistrende sei- 

,svilje laget en velfortjent seir 
over hovedserielaget Vaaleren- 
° Det var 13. gangen Pors del
tok i en 3. rundekamp og nå har 
klubben for 6. gang sikret seg 
jetten til å være med i 4. runde, 
som forst skal spilles søndag 27. 
august. Da blir det sikkert ute- 
kamp for Pors. Det er mange 
som tipper at det blir kamp mot 
Lyn på Ullevål i neste omgang.

I Oslo kjempet Sandaker hardt 
for å slå ut Odd. Laget ledet 2— 
1 ved pausen, men klarte ikke å 
holde Odd stangen seinere. Et 
brent straffespark tok nok ogsa 
litt av gloden fra Oslo-laget. Rag
nar Larsen viste godt spill. Odd 
vant takket være godt spill 
av Dagfinn Nilsen, Odd og Kjell 
Johansen, melder NTB.

Norgesscriemesteren Fram le
verte en ytterst beskjeden inn
sats i Kristiansand. Start fikk 
underkjent to scoringer.

Den største overraskelsen var 
at landslagsmålmannen Torgeir 
Torgersens lag, Viking, måtte se 
seg slått av Asker etter forlenget 
tid. I forrige runde satte Asker 
hovedserielaget Sandefjord uten
for.

i Norgesmesteren Sarpsborg 
F.K. noterte seg for rundere- 
kord med 9 mål. En merker seg 
også Trondheim-laget Kviks 7— 
1 seir over Sagene, Branns 6—2 
i Moss og Dyn, Oslo 5—1 seir i 
Bergen.

Hamar I. L. var nær ved å 
lage sensasjon da det ledet 2-1 til 
^ot gjenstod 7 minutter av kam- 
Pon. Det ble knepent tap i ekstra
omgangene.

Dm lag 60,000 tilskuere over- 
Var kampene.

12 ! 

dppeku- 
ne for de 
Sarpsborg 
Skeid - Solbez 
Ramar I. l.

(3 timer)
— Nessegutten

n-viM V a i IV
- -X

reist li!
Danmark

Bare noen timer etter at 
Pors hadde slått ut Vålerengen i 
3. rundekampen i går, reiste 
spillerne med buss til den inter
nasjonale fotballturneringen i 

Helsingør.
Laget ov 

og Fortsatte 
dagmorges. 
være framme 
kvelden.Turneringen holdes tirsdag, 
onsdag og torsdag. Hjemkomsten 

finner sted lørdag.

714 ~ ...—. 7’ 9 *
-

3

---- - v ‘ S
Følgende spillere er ined på ? 

turen: Bjørn Reinholt, Ivar f 
.Waage, Olav Skilbred, Dagfinn f 
Jensen. Trygve Kristiansen, Er
ling Olsen. Einar Gundersen, F 
Karl Skifjeld, Thorbjørn Solstad 
Per Nilsen, Arne Stenkvist, 
man Holtan, Kåre Kristiansen, | 
Ivar Kristiansen, Karl Richter og i 
Arne Hansen. |

En sakner således tre av gårs
dagens seierherrer: Alf Mikkel
sen, Leif Lindstad og Johnny Nil
sen.

Pors nytter 
endel av 

Helsingør-turneringen.
forsøke Herman Hol- - . 

midtløper. r <
? Kaare Beckstrøm.

, Gustav Gustavsen' * 
Rolf Asdal. Videre reiste det ; 

turister med på turen.
♦

fri

.1

minutters spilt
i omgang

til skudd. Alf Mikkelsen var på
ny lagets bestemann. Trygve 
Kristiansen kom bra fra kampen. 
Lagets nestor Erling Olsen har 
øyensynlig* ennå ikke sagt . sitt 
siste ord på Pors-laget. Han var 
stadig med når sjangsen var der 
i angrepet. Lindstad og Skifjeld 
var også gode. Jeisen Gundersen 
var virksom hele tida, men han 
har fremdeles tendens til å løpe 
for lenge med ballen og det tar 
på kreftene og kondisjonen. 
Johnny Nilsen følte seg ikke 
hjemme på vingplassen, men han 
scoret ihvertfall et pent mål og 
hadde ellers flere bra tilløp.

Vålerengen bekreftet påny at 
det ikke er noen rundetraver. La
get spilte beskjedent og forsvaret 
maktet ikke å demme opp for 
Pors-angriperne i første omgang. 
Selv burvokteren Arild Andresen 
som hører til landets aller beste, o
overbeviste ikke dennegang. Han | så^hadde Jtan ogsa god assistanse j

- - - o

Rolf Svend-

for i 
som

hadde ikke' 
bestille.
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i god og underholdende kamp.
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Odd hjemmekamp i 4. runde.
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etter tabbe av keeperen. På Ski- 
fjelds corner header Erling Olsen 
inn sitt lags 3. mål (28 min.) Dår
lig oppdekking ved denne scoring.

Da det gjenstår et kvarter av om
gangen reduserer Leif Olsen til 1—3. 
Like 1 forveien ble Lindstads vakre 
scoring annulert, korrekt, for off
side.

Pors hadde spillet i 1. omg. og be
gynner like pent 1 2nen omg. Etter 
2 min. er Erling Olsen frampå og 
skyter. Ballen treffer en forsvars
spiller og formelig fyker inn.

Vålerengens y.v. netter etter 30.
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Resultatet ma sies å være rettfer
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Pors sørget for 3. rundes
Slo Vålerengen med 4-2
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4. runde.
,v )rs fikk det til å gli ganske pent 

*

M ■ fra begynnelsen av, og spilte 
fljod kamp, mens Vålerengen skuf 
\jimye. — Særlig de første 25 min.
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Rundekampen på Pors Stadion i 
går mellom Vålerengen og Pors 
hadde trass i det fine været samlet 
om lag 2090 tilskuere. Kampen ble 
målrik og det hersket den rette run- 
destenining på tribunene. Pors ledet 
i første omgang 3—1 og sluttresul
tatet ble 4—2.
Pors åpnet sterkt i begynnelsen av 

kampen og hadde mange farlige sjan
ser. Lindstad hadde etter et par mi
nutter et meget gedt skudd som Arild 
Andresen hadde sin fulle hyre med. 
Etter 10 minutter fikk Pors sitt før
ste mål. Johnny Nilsen nettet på et
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1 spilte laget slapt og interesseløst, 
dertil kom keeper Andresens to- 

.ii missing på Pors’ andre scoring, 
•ors begynte pent, og etter et par 

rlere> hos Arild Andresen, scorer 

ifkny Nilsen nr. 1 etter 7 min. le.
t 22 min. får Pors mil nr. 2
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hadde samlet omkring 2.000 tilsku- 
f ere. Pors vant fortjent 4—2 og er 

i’ Jøtlar for
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hadde 2 annulerte scoringer — hadde fortjent 
sikkert ikke lette å mø-| 
overraskende nok Kvik,’
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•Ijemmelaget hadde 3-0 ledelse etter 25 min.! - 
Jr,

Eundekampen på Vestsiden igår
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til 1-1.
Per Andresen sv 

istedét for
/ reduserer etter 30. min. På 

l<ampen lå Vif. over, mn

/ ikke å redusere.
/ Hele Forslaget var preg 
satsvilje og seiersglod. AP 
gjorde en sterk innsats, og 

/ ikke riktig å fremheve noen 

/ spiller.
I Thorleif Olsen var 
mann fulgt av <u

i dresen. Det indre 
/ kert, og loperne 
[Einar Jorum som 
' v‘ggo Olsen, Larvik 

; fra donunerjobben. 
ifornoyd hjem.

sensa& 
peinnsats som • ’’ "
Samspillet r 
løperne gikk 
vekslingene r 
tjeld og Jdse 
bortsett fra i 
kelte ganger Utt 
Pors var Mikkel? 
Jeisen var 
Vålerengen 
hg utmerket 
som 
forsokte å få 
han fikk ir 
At Våle ren 
kom vel av 
tok luven fra 
at de var det 

Dommer, 
var god.
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Porsgrunn, søndag.
Det ble en fartfylt og spennende 

rundekamp mellom Pors og Våleren
gen i dag. Oppgjøret var sterkt cup- 

| preget, men det ble likevel en god 
kamp. Pors var klart det beste la
get, og vant fortjent. Laget hadde 
mer brodd over angrepene, og det ga 
resultater.

Hjemmelaget åpnet best, og John
ny Nilsen åpnet scoringene. Midt i 
omgangen forærte Arild Andresen 
bort mål nr. 2. Han ropte cDen går> 
da en ball kom inn mot mål, ingen 
andre gjorde forsøk på å stoppe den 
— den gode Arild feilregnet grovt og 
så gikk ballen rett i mål, og dermed 
hadde Pors skaffet seg en sikker le
delse. A. A. rehabiliterte seg stort 
øyeblikket etter, da han reddet to 
farlige sku*dd fra kloss hold. Erling 
Olsen scorer nr. 3 etter corner. Pors 
hadde ennå en ball bak Arild Andrc-

ter enn middels for kamp og spill 
igår.

IvZilene i 1. omgang ble satt inn 
av Brynjulf sen, Jeisen og Erling 
Olsen. Flint hadde forøvrig en 
meget god keeper, som reddet en 
rekke skudd som nesten hadde 
fortjent en bedre skjebne.

Vi likte Dagfinn Jensen best 1 
forsvaret, selv om han av og til 
virket noe for nonchalant og litt 
for rolig. Ellers leverte Alf Mik- 
kelsen atter en solid kamp og var 
nok sitt lags bestemann igjen. 
Jeisen må rangeres som nr. 2 på 
laget, og Lindstad stakk- frem 
mange baller av beste merke.

I Unge Bruun fra Falk var er 
I god dommer.
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Gårsdagens 3. runde i Cupen bød om ikke akkurat på noen 
sensasjoner, så ihvertfall på endel overraskelser. For oss ble runden 
bare gledelig, idet vi fikk begge våre lag igjennom, og begge satte 
favorittstemplede Oslo-lag utenfor. Det får vi kalle litt et av lys
punkt! Ellers merker vi oss at ingen kamper endte uavgjort, men 
det var ekstraomganger i Asker, der hjemmelaget banket Viking, samt på Hamar, der Hamar IL ledet 2—1 over Sparta helt til 7* 

min. før slutt. Fram imponerte ikke på noen måte i Kr.sand, og 
Start — som 1”- ------ ennrino-pr — hadde fortjent sei
ren. Brann viste gode takter i Moss og 
te i Bergen, mens lag som Sarpsborg og
Trondheim, viste stor målhunger.

Pors skal altså ha utekamp og 
Den blir muligens satt opp allerede i kveld.
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Seir 4-2, men Flint bet igjen etter pause. 
*

Da Skif jeld lider av en mindre j 
han spart for 

igår. Jon- 
j! ; ) Nilsen gikk da v. wing, mens 

innar Brynjulfsen ble satt på 
re høyre, ellers vanlig lag. Vi 

en mistanke om at Pors un- 
c.vurderte sin motstander igår 
- det gjelder særlig 2. omgang 

3—0 ledelsen ved pause.

__ ___seg Ini- 
‘C.iiativet, og i løpet av få minutter 
, *{ar 3—0 redusert til 3—2. Så tok

• Ma— -*4. 1-------• OfT
, -g <. ------ Off

i,.'elsen la på til 4—2. Men 11. om- 
l gang var det mye bra å se,dess
uten var solen sterkt sjenerende 
(Øk’ porserne i 2. omgang. Alt i alt

__? \ |.an dog ikke Pors få bedre karak- i
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76. P0rs __ Vålerengen 4-2.

-®S@H W - Poro Wf tø I 
sen for pause, men dessverre vart 
offside. Og så reduserte L;-C'-1'- 
til 3—1 ved et nydelig sh:i

2. omgang ble mer je\T. fet l's 
Erling Olsen til 1-1. r- ? 

ikke opp. Per Andresen -c^ 
gått inn istedét for Rolf M'^-1

- ildtta»j 
^■•4

flott skudd. Midt i omgangen kom mål1 
nr. 2 meget overraskende. «Knabbe* 
leverte et langt innlegg mot måJ, Vå
lerengens målmann feilregnet ballen 
og den havnet i nettet. Pors lå nå sta
dig over i spill. Særlig var løperrekken 
god med godt variert og vekslende 
spill. Vi så lite eller ingenting til det 
spillet Vålerengen kan være god for. 
Etter en corner fra venstreside kom 
Pors tredje mål ved en heading av Er
ling Olsen.

I slutten av denne omgangen kom 
Vålerengen til hektene igjen og hadde 
mange farlige oppløp som også resul
terte i en kvikk scoring ax senter Leif j 
Olsen.

Annen omgang ble mer jevn med 
mange målsjanser for begge lag. Pors 
Dkte imidlertid til 4 ved Erling Olsen 
Lallen var dog nær en av Vålerengen 

■illemc så den forandret retning. ( 
En stund seinere reduserte Våle- I 

rengen til 4—2 ved ytre venstre, Per 
min. Utenom scoringen, hadde begge Knutsen.
lag store sjanser som gikk tapt.

Pors vant fortjent. La gå med at i
2 av scoringene var lettkjøpte, men 
de gikk inn for kampen og spilte 
a\ og til meget godt. På hjemme
laget var Reinholt god i mål, Wåge 
var vel best av backs, Skilbred var 
ikke riktig med denne gang. Alf 
Mikkelsen best av halfene. Rekka 
var jevn god og farligere enn på 
lenge. — Ikke sommel med å skyte 
denne gang.

Vålerengens lag skuffet. Feil kan 
jo alle gjøre og tross tabben var 

| Andresen en fremragende keeper, 
lllers måtte man lete lenge og vel 
or å finne lyspunkter. Best var 

! [tøffa Olsen og y. half.
Kampen var lettdømt. Dommeren 

Viggo Olsen, LIF. Linjemenn: Dahl- 
;ren, Urædd og Jansen, Tollnes.

Vikar. I
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Is /lint fikk lov å rive til

! i. | (^ian et krafttak på slutten 
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; i 1. divisjon.
Bruun, Falk, var en god dom

mer. , ,
Det.var 200 tilskuere.
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settes opp noen grader.
Flints lag var Jevnt, uten direkte 

svake punkter.
Allerede etter 3 minutter fikk Pors 

sitt første mål. Gunnar Brynjufsen 
nippet til fluktet pent et flott innlegg fra Er- 

. Hng Olsen. Scoring nr. 2 sorget Jeisen 
man etter kampen for ved et hardt °o velplasert skudd 

Inntrykk at °g nT’ 3 vlppct Erilns Olsen 
gå | utrykking forsøkte å nå ballen.

Flint hadde som nevnt et meget godt 
kvarter, og fikk da helt fortejnt to 
mål, ved Per Nilsen og Age Jakob
sen. Pors mål i annen omgang var og
så Jeisen mannen for. Lindstad spilte 
seg fri på høyre og sendte en perfekt 
ball til Jeisen som smelte løs.

Dommer var Kjell Brunn, Falk, 
å . Buster.

Melding fra Pors små- 
guffelags tørlandsferd 

Fra Kristiansand 
spilte han svært' telefonert til vart blad:

hodespill j 
om

• • -f I " 

hadth 
Juniorer.

z *> rl, 4---- '/

danrke-

--J har ytet langt bedre saker tidligere. Sær
lig var innsatsen beskjeden i 
siste omgang.

Hjemmelaget

,Fra H e 1 s i
vårt blad at Pors ' .....

j på Danmarksturen i Hcl- 
ble 2—1

1—O|for d 
fortjent 
et napp 

vandrepokal 
ganger. Tidli- 

___ingør et napp i po- 
Svenskclagct Halmstad 
” * ' ’ ikke den-

* j

Pors skal være med i
* • • 

dansk fotball-turnering
Pors fotballgruppc skal i dagene 

1.—-3. august delta i en pokalturne- 
ring i Helsingør. Avreisen finner 
sted mandag 31. juli og hjemkomsten 
lørdag 5. august.

Følgende spillere blir med på tu
ren: Bjørn Reinholt, Olav Skilbred, 
Erling Olsen, Dagfinn Jensen, Tryg
ve Kristiansen, Einar Gundersen, 
Karl Skifjeld, Olav Wefald, Ivar 
Waage, Arvid Johansen, Per Nilsen, 

, 1 Arne Stenkvist, Herman Holtan, Kå
re Kristiansen og Ivar Kristiansen. 
Det blir ennå en aktiv med, men 
hvem det blir en ennå uvist.

Ledere blir Kaare Beckstrøm, John 
Kjørholt, Gustav Gustavsen og Rolf 
Asdal. Endel interesserte Forsere, 
tar turen med til Danmark. I1

Pors 1. divisjonskamp mot Sports
klubben 31 på Notodden som skulle3 
vært holdt søndag 6.-8. er utsatt til 
tirsdag 8 .august.

.rtiente
-at på Valte. ’

I
os motstanderen. £

vanhge * Hjemmelaget slet ener
.Upors-spil- | hele tida, men laget vil nok' i

-- vari store vansker med å forsvare si 
gampene og; Plas^ 1 L divisjon.

I Pors smagutfeiags
I Sørlandshir
I Avreisen fant sted 
middag i regnvær, men ved fram- 
komsten til Arendal var været pent 
og turneens første kamp ble spilt

I mot Granes smågutter som er et av 
I de bedre på Sørlandet. Trass i grus- 
I banen ble kampen velspilt. I annen 
j omgang dominerte Pors stort og 
i kampen ble vunnet med 4—<1. Arets 

■ første goal på Pors var altså Grane, 
Arendal mester for. Pors målscorere 
var Sven Hansen (2), Per Heidal og 

I Svein Jakobsen. Pors stilte med føl- 
I gende lag fra mål til ytre venstre: 
' Kj. Østensen, R. Reiersen, A. Balle- 
stad, P. Tollefsen, A. Johannesen, G.

i Aasland, S. Jakobsen, F. Johnsen, S. 
Hansen, Arild Johannesen, P. Heidal.

Guttene overnattet i Arendal på 
ungdomsherberge og turen fortsatte 

1 tirsdag formiddag med Grimstad som 
mål. Alt var gjort klart til kamp 
mot Sørlandets beste småguttelag 
«Jerv», men værgudene skuffet oss 

I med et kraftig uvær. Det ble for 
I mye vann på banen og det var umu- 
j Hg å spille på den. Jervs smågutter 
ville imidlertid ha kamp mot Pors 

l og det ble besluttet å spille på hjem- 
I turen søndag ettermiddag. Da det 
Ivar vanskelig med innkvartering i 
Grimstad, fortsattes reisen til Lille- 
sand hvor vi oppsøkte oppmannen i 
Lillesand Idrettslag. Her var ogsa 

falt klart med innkvartering 1 sko
lens gymnastikklokalc og kamp mot 
lagets guttelag, da der ikke kan stil
les småguttelag her. 
lag blir forsterket 
lagsspillere.

Laget skal vær«

SMÅGUTTER:

Pors—Grane 4—1.
Granes småguttelag kom mindre 

godt rustet til privatkainpen mot 
•Fors på Idrettsplassen i går. Laget 
måtte unnvære tro av sine ørdinære 
spillere og fem av guttene motte sine 
velutstyrte motstandere på gummisko. 
Vi nevner ikke dette for å bortforkla- • 
re nederlaget — Pors hadde vunnet . 
under alle forhold — men det må 
være noe i veien når et guttelag moter 
sA uforberedt opp.

Det skal imidlertid sies til guttenes 
ros at de kjempet som lover. Pors’ 
fullstedige overtak til å begynne med 
ble. nedkjempet og kampen jevnet seg 
utstillingen ved pause var 2 — 1. 1 

omgang okel Pors til 8 på 
strftffespark og avsluttet med en lett
kjøpt scoring.

Gjestene hadde sin overlegent bes
temann i ytre høyre som merkelig nok 
ble l.clt sulteforet i annen omgang. 
Han er et fotballenene av de sjeldne. 
Også ytre venstre skilte seg ut ira 
sine kamerater med sitt skolerte fot
ballspill. Laget forovrig var jevnt 
med det indre forsvar som det beste

Granes overlegent bestemann var 
Yngvar Magnussen som snart er mo-1 
den for storre oppgaver. Han gåi 
allerede sin bror Birger en høy gang 
og vtl snart bli å finne pA. klubbens 
bestelag. Han er sterk. Yngvar, og 
har fotball i hele kroppen, som det 
heter. Ole Emil Rummelhoff er også 
en spiller Grane får glede av. Han er 
noe forvokst nå og virker noe tivg. 
men han har teknikk og det store 
blikket for spillet. Det skal bli inter
essant å se di-se to fremover.
4 Ellers festet vi oss
Ad-iv.i» Eriksen og Sverre

n. aihg. <;i
'| • —-

miniatyrpokalen 
bred slapp <.?;■■■ r,< 
vokteren Bjørn i 
mange gode 
Herman Holt 

danskenes

Selv om det kunne i 
for Pors et kvarters tid i 
gang 1 seriekampen 
Valle — et r 
da motstandere, 
å innhente Pors 
ste halvdel, satt r” 
likevel igjen med det 
serielederen fullt fortjent kunne 
av banen med 4—2-seiei;. 
Mens Pors-laget la an på å lage 

stnispllb med levering av ballen til 
ærmeste og best plaserte medspiller, 
yttet Flint seg av lange, drivende bal- 
ir langt inn på motstanderens bane- 
Uvdel — noe som flere ganger skap-

■ forvirring i Porsforsvaret. .. 
Pors spilte med reserve for Kar1-*1— 
dijeld som har pådratt seg en rygg-

Man håper han blir spilleklar
■ Bergenskampen. Olav Skilbreds 
•Me er heller ikke leget ennå. Gun- 
«Brynjulfsen spilte denne gang ytre 
n? Og Johnny Nilsen på motsatt . 
• g. Som de beste på Pors lag denne | 
5 må man holde Jeisen, Dagfinn

og Alf Mlkkelsen. Trygve Kri- 
. “n åpnet heller svakt, men da han 
It tr0ya> SPUtc ' særlig sterk er han 1 1 
fe haB næ5 Sagt aldrl 611 dUe11 
‘ l den 5ode Kristiansen

Farmene sine. Han kiom get,tYnødlg® frispark ved ube- 
johnUlth^<?g mcd ar- (Z?hnny NUs«n spilte til sine ti- 

-’app bra

ps
 UD

— ll IR— il i ■ z.^ w-

HELSINGØR 
POKALkAMP

teinhoJt 
f>r. ir.

bie- rj/.
anskenes robust 

back, men han hadde b!. 
pene fluktninger, r-:orn den d 
målmann reddet.

Helsingør-la^ : 
fart og de fleste-a 
betydelig raskere i 
ballen enn perserne, 
gene og samspillet - 
De beste r 
ytre venstre — ellers 
forholdsvis jevnt.

Pors oppstilling var fra mål 
og høyre: Bjørn Reinholt, Ivar 
Kristiansen. Olav Skilbred. Ivar 
Waage, Dagfinn Jensen, Tr/gve 
Kristiansen, Karl Richter, Erling 
Olsen. Herman Holtan, Einar 
Gundersen (Jeisen) og Karl Ski
fjeld. Leif Lindstad. Alf Mikkel- 
sen og Johnny Nielsen er som 
kjent ikke med på turen.

Det meldes forovrig at ali står 
bra til i Pors-leiren. Laget skal 
ha en privatkamp til under Dan- 
marksoppholdet.

Elter seiden i går ble Pors 
overrakt en miniatyrpokal.

i . • J

Pors ordnet
4^
Flints lange baller skapte forvirring h

spøke stygt
i annen om-

mot Flint på
spenningsmettet kvarter

n var på ; \ v ...
solide 8—0 fra før-

kampen Q nr_ 3 vippct ErUng Olsen forbi
tC Flint-målmannen som ved cn håpløs

— Alt har vært vellykket på Sør- 
landsferden som de yngste fotball
spillerne fra Pors foretar i disse da
ger. Et kombinert junior- og gutte
lag vant 2—0 over Lillesand Idretts
lag og skal i dag lørdag ha kamp mot 

amfartekmA Start p& stadion 1 Kristiansand. Så 
skal småguttene ha kamp mot Jerv 
i Grimstad søndag. Da er vi på heim
veg.

I går hadde vi festlig båttur i 
skjærgården utenfor Kristiansand. 
Vi skal også ut på båttur fra Grim- 

| stad søndag formiddag.
Guttene hilser ^in^tjl Porsqj-unn.

get spdlte med s-.or 
.rav spillerne var 

starten på 
Avlever.n- 

t var også g<xlt. 
var vel senterbacken og 

var laget

pprs slo Flint, Valløy 4-2iiPcrif^ 
w ’ det forholdsvis ro-ige, hvornv i .

. SekamP6'1 P& Valløy i I i-n„, . || • ■ J

‘nget vant 4—2 etter a ha
ved pausen. 

Iedtt var ikke den 
i r: M flyten over A"e mann.

forsiktige inæi._ _ ' " iusen større sjangser. I si- 
halvdel 'av første omgang 

ua det dog ganske godt for 
gubben sikret seg 1-0 le-

HePe allende etter 4 min. spill, 
nei var Gunnar Brynjulfsen, L 

,Einar Gunudersen og Erling 01-f 
sen som scoret målene.Elter pausen reduserte Flint | 
til 2-r3, men så trygget Einar ! 
Gundersen seiren ved en ny sco
ring. Sola var meget sjenerende 
ior Pors-forsvaret i siste om- 
?ang. ,. ■

Pors spilte med .reserve for 
Karl Skifjeld, som har pådratt 
eg en mindre ryggskade. Det er 
ivgjort at han blir med i runde- 
:ampen mot Brann i Bergen ‘ 
pndag. Johnny Nilsen Var fl 
et over til ytre venstre, mens 
eserrø, Gunnar Brynjulfsen tok «n ledige plassen på høyre.°. 

to. Sfa! noen av Porsene trel «fram så må (let b!; j ® 
hansen og Gunnar Brvniulft 
™ var en tallke fora, t

Pors fikk
s i n g ø r meldes til • -*

---- ; vant sin første kamp —
r 4 ---------- «BOUUll

singør. Sluttresultatet 1 
etter at Pors hadde ledet 
ved pausen. Seiren var 
og klubben fikk dermed 
i Helsingørs store 
som må vinnes 5 
gere har Helsi" 
kaien, f 
og Kvik, Halden, deltar 
negang.

Pors laget påny en god inn
sats, men selve kampen var ikke 
av de beste, da tempoet var alt
for oppjaget det meste av tida. 
Danskene spilte hardt og kon
tant og de unnså seg heller ikke 
for å benytte seg av endel ulov
lige tricks i nærkampene og det
te lot dommeren passere.

Pors sikret seg 1—0 ledelse i 
1. omgang etter soring av indre 
høyre Erling Olsen.

Etter pausen utliknet Helsin
gør til 1—1, men så sørget Karl 
Skifjeld for at Pors påny kom 
foran med en scoring midt i siste 

lomgang, og dermed ble det.
, Av Porserne kom Karl Ski- 
ifjeld godt fra kampen. Olav Skil- 
t
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12. Halvlt 
blev Spillet svagere, og Tempoet sa 
tes betydeligt ned, selv om de nc 
ske Gæster stadig tacklede igennc 
og havde farlige Fremstod. Først i 
Theilgaard scorede paa en kort Tilbj 
gelægning fra Leif Petersen,, kom de 
Liv over Spillet,*og Helsingør-SpillerH- 
ne fik nye Kræfter. Kaj Jensen fit,, 
et Par gode Chancer, hvoraf det ene^ ,ai

-Pors

°PPgave. l? 
raiity

» h
. -ri
z\ ni‘ 

k £ 
|ba

Tapte 9--2 i Slagelse med 
reservespekket lag

II
fl I

i/na
/j els
Jfa:»/

f ter

r

avdelingsmestre o
Slo Brevik 5—0.

Ved seriekamp i småguttklassen på 
Tangen igår vant Pors 5—0 over 
Brevik. Det var Sven Hansen (2), 
Arild Johansen og Finn Johnsen som 
scoret. Dertii var det et selvmål.

Pors er sikker avdelingsvinner. — 
Klubben bar vunnet alle sine, 
fem kamper i serien hittil og har en 
målaverasje på 26—0. Det gjenstår

|Pors-laget har 
on

1 —
T

samme oppstilling 
ngen — fikk ikke 

Sportsklubben 
på Notodden 

ovef 
gan- 
4—0.

— Lind- I

r “

I

stærk 
~_________  v. b.
Skilbred fik lagt mange gode Bolde 
ind og viste fine Enkeltheder, havde 
ligeledes et Par Chancer og fik ogsaa 
affyret 
største 
Jørgensen, men det var 
tæt paa Ferien, og Krudtet

SPORTEN
Porsgrunn beholder Pokalen

HI F tabte med 2-1

Bolde, der 
naar dette 
ordentlige Afleveringer, sørgede man 
de fleste Gange for at ødelægge. An- 
grebet med en eller anden daarlig 
Aflevering. Nu skal man ikke forlan
ge 
kommer 
er 
le faa Kampe

4

tilkom Hl F Angrebet, og w 
endelig ind imellem fik ' ’

! t 
11

Underværker af et Hold, der lige 
fra en Hvilepause, og der 

iøvrigt ingen Tvivl om, at nog- 
til ændre Billedet be- . 

tydeligt Holdets Stamme er udmær- 
ket, ogReserverne efterhaanden gode. 
Ynglingen Kaj Jensen forsøgtes som 
h. w. og kom overraskende godt fra 
det. Flere gode Opløb og Centrin- 
ger var han Mester for, og selv om 
han burde have scoret et enkelt | 
Maal, var hans Skudforsøg ikke de 
daarligste. At det kniber lidt med ai. _ 
følge med i det hurtigere Spil, ern 
der ikke noget at sige til, Evneme er.t 
der, men maaske er c. f. hans retten’ 
Plads. Iøvrigt forsøgte Angrebet afet 
holde fire Mand fremme hele Tidenst 
og det var faktisk saadan, at der sa-et 
godt som under alle Angreb var te. 
Mand inde foran Maal, de gode CenSrø 
tringer udeblev blot for ofte. Forsva^r 
ret havde det fornøjeligt nu og da:n 
med vanskelige Tilbagelægninger ti 
Colberg og fineO plæg til Nordmæn-C 
dene, men der er Tid til at indhent<" 
det foi*sømte. Bedste Mand var Maal11 
manden Cai Colberg, der var sikke’ 
og paalidelig i sine Indgreb fora; 
Maal. Dommer Helge Andersen fu lg 
te ikke altid lige godt med, men ski^ , 
te sig hæderligt fra Kampen. Li<^ 
mere Myndighed overfor Spillern_ 
vilde dog nok være paa sin Plads. t » I
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Spoilsilj
På Sportsklubb 

Skogen den heste J. 
kamp. Tor Schau i 
fra sin oppgave. 
ineffektive foran raii n 
fallende at laget 
Den må bli bedre 
hevde seg i serien.

Magnus Jakobsen 
kundert av Th. Lurie

strålende D r |

. Pors fotboJlgruppc var 1 forrige meget robu f nI-c p.“t cn strålende Danmarks-tur. 
hurtige / Et par timer etter seiren over Vå- 

' lerengen dro laget av gårde med hu
møret på topp, og trass i at spillere 
som Leif Lindstad, Alf Mikkelsen og 
Johnny Nilsen ikke var med på fer
den, var laget ikke snauere enn at 
det tirsdag vant 2—1 over den gode 
klubben Kelsingor T.F. og sikret seg 
ct napp i cn stor og flott vandrepo
kal.
Forrige sommer tok Helsingør

I

; en kamp mot Sundjordet. I *1 C

. ~te bryderi med J
| stad sto for to og Jcisen for to, 
I og særlig var mål nr. 2 (Jeisens) 

riktig et praktskudd fra 25 meter. 

Dessverre fikk Pors skadet Skil
bred etter bare 13 min. spill, men 
•skaden var ikke verre enn at han 
skulle være 1 orden igjen om et pai . 
tre dager. Erling Olsen gikk da ned 
som back, mens Herman Holtan ryk
ket inn i angrepet og vekslet med 
Lindstad på center og indre. Særlig 
forsvaret virket meget patent hos 
Pors 1 går — Waage spilte atter en j 
helt utmerket kamp som back, og 
Alf Mikkelsen ER virkelig 1 slag nå.

best forani

flere nærgaaende Skud. De 
Chancer tilfaldt dog Mogens 

endnu for
var

vaadt Især burde Mogens have sco- , 
ret paa Halvlegens bedste HIF An
greb, hvor han blev spillet helt fri, 
med det Resultat, at han sendte Bol- 
den lige i Favnen paa den norske 
Maalmand.Porsgrunn havde det sid- 
ste Kvarter adskillige gode Chancer, 
men Colberg var paa sin Post og kla- 
rede i stor Stil. Flere Gange maatte 
han tillige klare hasarderede tilbage
lægninger fra Marius Madsen og Iva- 
.Johansen.

’ • ...J"'—~

Skifjeld lavede
‘ \ • f ' % I

Porsgniiin fik en aktie i pokalen ved at slåfi HIF 
Helsingør, onsdag.

Det var synd, at der ikke var I 
rc tilskuere til kampen 1 Helsln; 
i aftes mellom divlsionsh
og det norske hold Porsgrunn, 
var nemlig trods årstiden langt 
sommcrtcrlcfodbold, der blev ’ 
Kampen var meget livlig, og 
su også, cn del god fodbcjld. 

Porsgrunn spillcde
Do flcsto af spillerne var : 
boldcn, og de varieredo deres 
grebdspil udmærket. Allcrbcdst . 
venstre wing, Carl Sklfjeld. Han 
ikke bange for selv at hente 1 
den, og lian skiftede ustandsi 
plads, mon var alllgevel, takket ’j 
re sin store hurtlghcd, på fløji 
når der var brug for ham. Han ki 
no spille »gammcldags« wings — 
med at trækko helt op til hjorne- 
flagct og sende bolde indover, der 
lå som trukket efter cn snor, mon 
1 de fleste tllfælde forctrak han 
trækko ind mod midten og spille sl- 
no modforwards mod vclplaccrcde 
bolde fremover.

Og så kunne han skyde. Han 
lavedo Porsgrunns sejrsmål, og 
det var ct pragtmål af rang. Han 
erobrede boldcn fra lb Hansen, 
skod frem som cn raket i ven
stre side og knaldedc fra ret st br 
afstand boldcn ind j trekanten.

Den norske målmand Bjørn Rein
hold var også en fremragende spil
ler, der havde cn stor andel i scjrcn. 
Endvidcro lagde man mærke til 
venstre back, Olav Skiibrod, hojre 
half Dagfinn Jonsen og hojre Inner- 
wlng. den 39-årige Erling Olsen. 
Mon holdets spil var ikke bascrct på 
stjerner, men på sanimonspil.

Hos HIF stod Colberg godt 
mål. bedst dog 
Theilgaard lavedo ct flot mål og 

gc tider. Kaj 
ikke mange bolde at 

men lavedo adskillige 
 1 

pa stolpen, der havde fortjent at gå 
ind. Han r- J-------  • • • •

HIF havde fra starten det 
af spillet, og : 
men der blev skudt on del ved siden j . 
af og over, og resten klarede den ■ 
norske målmand. Det første norske 
mål, der blev scoret på et langskud I 
efter et kvarters spil, var heldigt, og . 
bade Marius Madsen og Colberg 
havde andel I det.

I anden halvleg forbavsedes man 
over, at HIF fulgte godt med i det 
harde tempo, men formen fra som- 

jmertijrcne er åbenbart ikke for- i 
svundet endnu. Jens Theilgaards 

cpragtmal blev lavet efter ’20 minu
tters spil, og Skifjclds endnu flotte
re mal, da mørket begyndte at sæn- 

ikc sig over banen.
i Kampen gjaldt den udsattc pokal ■ Ider skaj vin(Icg fem gangQ. for 
blive ejendom. HIF og Porsgrunn I 
har nu hver cn aktie i den.

I ‘ - - -.-W- ' '

Pors haddh 
dubben-3* 

4-0påNotodden 
AK Mikkelsen

Pors — med 
som mot Vaiere 
sæ>lig bryderi med 
Pi det fine gresset

- - xxs»

Noget mod forventning lykkedes 
det ikke HIF t genvinde Vennernes 
store, flotte Jubilæumspokal, idet 
Gæsterne fra Porsgumn i Norge 
vandt en fortjent Se jr paa 2—1 efter 
1—0 i første Halvleg. Nu maa det si
ges, at Hjemmeholdet mangler me
get i at være i Kamptræning, mens 
Nordmændene er midt i Høj sæsonen 
— og dog var HIF ikke langt fra Sej- 
ren. Der var Chancer nok til 4—5 
Maal, men Uheld, daarlige Afslsut- 
hihger og ^Nordmændenes Sejrsvilje 
lod det blive ved det ene, Theilgaard 
et.-godt Stykke ind i 2. Halvleg sco
rede.

digt haarde og ubeherskede Tack- 
lingsforsøg. Af andre gode Angrebs- 
spiYIere kan nævnes h. i. Erling Ol
sen og i Glimt h. w. Karl Richter, 
der dog ligesom den ikke uefne c. f. 
Holten havde før mange ufine Ting
paa Programmet. Det skulde ikke 

være nødvendigt i en Venskabskamp.
V. b. og c. h. Dagfinn Jensen bedst 
bagude. . s

Lige saa unødvendigt var HIF For- 
T.iu pg Bang Fodbold, der J___

på I Sportsklubbens h. n., Egil Larsen, ble 
________1

Larsen ble satt inn i stedet. Etter dette 
spilte laget nervøst ,og famlende.

Annen omgang oie også jevn, og 
begge lag hac ... sine gode perioder, 
men Pors fikk det best til foran mål 
og scoret to praktmål ved Lindstad; 
og Jeisen. '

Hos Pors likte vi beat Jeisen, Mik- 
kelsen og Lindstad. Skifjeld spilte og
så bra, men ble lite brukt.

JeisenI en av sine W 

/ Jonny Mlsu 
/ Holtan ble / buste S.-foisr^t 

/ Pors en Jern:
QPP til takte# 

pen. — 
adskillig sf 
form, men tilløp. Best 10#c f 

og v. back. 
V&sbotten og k-1 K

Magnus 
fløytingen.
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1. Halvleg 
burde HIF have vundet med et Par 
Maal i Overskud, men efaer en god 
Start med livligt og godt Angrebs- 
spil gik Spillet i Staa, og da Gæster
ne efter en lille halv Time fik et hel
digt Maal, var det dem, der domine- 
rede. Baade Leif og Jan fik gode 
Chancer, men begge Gange sprang 
Bolden fra dem. Højrewing Ynglin
gen Kaj Jensen, der trods en 
Modstander i Nordmændenes

Fra Helsingør meldes til 
vårt blad at Pors tapt 9—2 i den 
annen kampen på Danmarkstu
ren. Motstanderen Slagelse had
de et ganske godt lag, men det 

”var ikke så sterkt som Helsingør. 
’---- o o

! sa
Skud gik i Sidestolpen, Leif og Jan skyldes det at Pors foretrakk 
skødn over, og Theilgaard var for >pille med alle de reservene 

t langsom et Par Gange, og saa skete ;tod over i kampen i 
det. Nordmændenes farlige venstre 
Skifjell tog en Lynrejse op ad Banen 
og afsluttede med et smukt Skud i . , , J _ , , ,
modsatte Trekant uden Chance for g°dt ha vært Pors-ledelse, foi 
Colberg, og derved blev det trods fle- 9Set hadde mange store og go- 
re Klumpspil foran Porsgrunns Maal, Je sjangser.

Mørket sænkede sig °ver Det var Erling Olsen og Her

• u • u ♦ man holtan som scoret for Pors iNoramændene havde sine bedste
Spillere i v. w. Skifjell, der dog Porserne som var temmelig 
skæmmede sit ellers intelligente o(xslitne etter de lange reisene og 
lynhurtige Spil med nogle unødven\ lampen mot Helsingør, tok del 

brholdsvis lugnt, mens danske 
•j kjørte på for fullt hele tida 
i saknet bl. a. Dagfinn Jensen 
•ygve Kristiansen og Eina; 
jndersen på gårsdagens Pørb

va-

r

700 tilskuere var møtt fram for å 
se seriekampen mellom Pors og 
Sportsklubben 31 på Notodden i går. 
Interessen samlet seg i første rekke 
om Sportsklubbens seriedebut i 1. 
divisjon. Kampen var meget god, si
tuasjonene .skiftet stadig. Pors’ 4—0- 
seir var fortjent.
Sportsklubben åpnet best, men det 

!var Pors som scoret først ved Lind
stad allerede etter 6 minutter. Ikke 
lenge etter ble Pors’ gode venstre 
back, Skilbred, skadet og erstattet av 
junioren Holmstad. Et kjempeskudd 
av Jeisen fra 20 meter midt i første 
'■'•ngang, ga 2 -0 for Pors. Tore Schau 
; acidc ingen sjanse på det skuddet. —

, „ , . - ------- ----- ---» —o— ——W*af

i anden halvleg. Jens skadet 10 minutter før halvtid. Håkon

spillcde bedre end 1 lan
Jensen fik 
arbejde med, 
ptenc ting, bl. a. havde han ct skud

A

ind. Han er dog næppe wing.
‘ meste

mango gode chancer,

1 ’ 
rx-

4
1

•s



2omganq av P.o.
L.T. che en anse: 3

ledet 1-0 ved

z

et 16 meters skudd.

i

>

b. . . .e.

seiren kunne
*•

snilt r.

de fleste

■■

Pors-buret
Erling 01-

„ . " uten 
mannen tro-

• • __
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IV

1 bane- 
var det 
om gan - 
har en 

farlig 
blir 

x-iain.

r det lelt 
hensikt er 

stund

i| var 1 
Jel- |

Skau i Sportsklubbens 
meget god. Av de øvrige

— ■

|p rS slo Sportsklubben
? 4-0 på Notodden |

oppgave 
ener- 
skape
1 an‘ &

~ i

1. divisjonskampen Pors og Sportsklubben 31 iom| bl seir for Pors. t «a. ci h^V(.^

ere.Kampen
men
og-

<

k
• • 9 - i•..
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2 mlnutt&r etter 
ner fra venstre sorn 
ger pent Inn 
hardt og velp!a;,ert 
ke etter fikk vl 
reaen-blaff.

Fortjent seir — Pors hadde periodevis 
meget godt spill

var 
. Løperne 

reserven Holtan 
c. Jeisen var vel 

tanke foran Lindstad og Ski- 
venstre back Olav' tjeld.

° - av en 
i samme.n-

Etter en 
mellom Larvik 
resultat 1—0 til Turn, 
Jag komme på banen i 
fra Turn og som i 45 ; 
likevel ikke oppdrevet 
ballen veien fra mann n 

* lekende. Turn-laget 
me opp for Pors

Pors i
Larvik Turn rundt i 2. omgang 

r( Og vant lett og
ordinær

Gjestene
2 praktscoringer 

blitt Larvik 
gresset for. Etter

mponerende 2

evnet ikk
WW—— -

mål 
o nev- 

senterbacken Skogen og 
back,' venstre half Kasin.

Magnus Jacobsen, Snøgg, var 
dommer.

i 10 meter fra motstar.derens mål, gikk 
' alene framover, driblet av Gunnar 
Lærum og et par mann til. og fra 
om lag 25 meters hold sendte han en 
drivende ball helt i venstre vinkel av 
turnburet, og Forll fikk ikke tid til 
å. kaste seg før ballen sang i nett
maskene. Dette mål av Lindstad var 
en praktscoring av de helt sjeldne. Et 
par minutter etter var Leif mann for 

j mål nr. 2. Han satte hodet til en pri- 
| ma corner fra Karl Skifjeld. og Forll 
kunne ikke hindre scoringen. Etter 
dette målet hadde Tumlaget ikke 
.stort det skulle ha sagt. Pors fikk 
alt til å klaffe på banen, men av
slutningene på angrepene rar ikke 
bra. I det 20. minutt headet Johnny 
Nilsen pent til velplaserte Erling Ol
sen som skjot pent i nettet, mål nr.

rs og seiren kunne aldri b'

pause, 
av Lindstad. 

Turns Waterloo. Lørdag

_■ en middelmådig 1.
- scoring av William La det hele i 2. 1 ...

og i det 8. minutt vendte Lindstad

16 meteren, snudde 
vinkelen. Scoring etter

stor kamp of" '.r 
i, selv om spi-.lerc 

, Leif Lindsta.d og 
7 mot ham. 

hele tiden med både i 
brøt f/odt og 
venst re siden 
hans, presise

det og han 
heading r~ 
16. min. fikk Pors 
Kristiansen la pent inn. 
headet ballen ut til E 
satte benet til, og mål 
et faktum.

Flere scoringer ble det ikk- 
Turn kan råere fornøvd rz2-~ 

1. omgang var som nevnt 5' 
Turn la en del over, de hacc\ 

bL a. 7 cornere, men fikk lite j£ 
foran måL I 2. omgang ble 
nærmest rundspilt, og det er ru. 
lenge siden at laget har fått 
slik leksjon! Pors var best i a 
Hele laget fra backs til wlngs v - 
i bevegelse. Humor og kraft r 
det overflod av. Det ble veks’J. 
med korte og lange baller. Adres 
sene var i orden og skuddene kom • 

fra gode oppbygde angrep. Som 
nevnt kan Turn være mer e: 

,e‘ forndyd at det ble med 3 b: 
lengsmåL Vi vil ikke fremt- 
noen spesielt av lørdagens 11, :<r7 
spilte godt, men Lindstad må P.. 
et ekstra hurra for sine ypperlig* 
mål, likedan Waage for sin firyi 
nøytralisering av Thoresen.

Turn var skralle saker. Vi n: 
gå langt tilbake for å se et s 
svakt Turn-lag. De som får plu? 
er Førli, Asbjørn Hansen og del
vis William Larsen. Hele laget va. ' 

« 

uten gnist og fart. Passningen^ \ 
var upresise og intet ville lykkes \ 
Klubbens UK har foretrukket £=;' 
bytte Danielsen og Asbjørn Han
sen, men vi tro: at Hansen snart

gode overblikk fex •

ns r

fe

Bjørn Reinholt i 
var meget god. — 
sen var bestemann i forsvaret, 

k «*j[------------- w ,

pillet skal det kort mens Alf Mikkelsen på ny lever- 
‘ ’ • sine' te en meget god kamp. Han var

motspillerne. Er-[forøvrig banens beste.
, men l  

godt ble. dog for veik, 
i i r___________ T

3__ ( Pors’ neste seriekamp holdes
— v------- z solo' til helgen og da blir det hjemme-
og scoret med et kamp mot Larvik Turn på Vest- 

Like ettersiden.Detarbeidesforåfåfram- 
'-x. en skutt denne kampen til lørdag, 

av sine halfer på grunn av skade.! blir det meldt.
Skau i Sportsklubbens bur hadde'

solid høstform spilte

høyst oi- 
tanke over

-o ledelsen ved pause
ting å si på. T denne 

kunne man se at Turn k an være
men når rekken di

Pors’ taktikk 
denne kampen, 
enkel og grei.

<• sen skulle i første 
zA omgang spille tilba- 
.■ ketrukket inner- 
■Iv/ing, med halfbac- 
/■;. ken Trygve Kristi-

ansen bak som sik-
< ring for å «ta brod- -| de£ av Turns høy- begge lag opp

... •■■Aqre side i angrepet, mening en av1^5» og Ivar Våge skulle let ti å gli- Sjansen

Taktikken skulle vise seg å være den 1 0 1 ,
eneste rette og den holdt i fullt mon.
Man kan nok si at det var skuffende 
å se et Tum-lag som ikke kunne by 
mere motstand enn tilfelle var

LITT O.M STILLET’
Forslagets ,S°“ ~6VDt,?1C omgaJ’g
------- rdnær, Turn lå en

- ' jspillet og ;
Ingen. f‘
gen kunne man se 
mgrepsrekke som 
’or noen og, j*T

_____ '

3 t.- 
truet.

POK-SLAGET I FORMEtter denne kampen kan man trj’ 
slå fast at Pors-laget er i solid hi 1 
form. Individuelt er spillerne mi « 
gode, og nå når U. K. har funnet f . til en fornuftig og solid lagoppstil L 
bor Pors kunne nå flotte resul 3 
både i serien og cupen. Forhåp< 
vil skadede Olav Skilbred også/ 
være spilleklar igjen. i fc

Samtlige spillere hadde full 3 . seiren over Turn, og det er derff r‘ 
til noens forkleinelse at vi ti, de 
fram enkelte av dem. Alf Mik . 
leverte på ny en : '
lagets beste mann 
som Dagfinn Jensen 
Karl Skifjeld kom tett opp 
Mikkelsen var 
angrep og forsvar. Han 
var en lei anstotsten for 
i Turn angrepsrekke, og nan.-, pi pasninger og opplegg hadde alltid 
riktig adresse.Dagfinn Jensen var den. solide og 
sikre krumtapp i det indre forsvaret. 
Bortsett fra feilberegningen av den 
høye ballen som resulterte i mål for 

(Forts, side 5.)

- j Pors øket til 3—0 i begynnel-
med en fortjent 4—0 sen av annen omgang.

Det var 500 tilsku- Gundersens sentring havnet hos 
Lindstad, som scoret et pent mål.

ble åpnet noe neivøst. Så fulgte Sportsklubbens periode, 
pOrs kom snart til hektene men avslutningen var skral. Mot 

JiSte i perioder ; ...................... ’ - - --------
OgJ sodt spill, særlig da i si- 

«*a“ - - 
kombinasjoner mellom 
mann- SportWubben hadde 
periode pa om - 
omgang, hvor de hadde det meste 
av banespillet, men løperne var 
svært ineffektive foran mål. 
Sluttresultatet må sies å være 

/rettferdig etter spill og sjangser.
0m selve s/” ^ "1”'1 

berettes at begge lag hadde 
støt med en av motspillerne. | XWX V A. J 

ling Olsen en passning til Lind- var gode, 
stad som scoret med et ; 
skudd. Etter et kvarters spill' en 
måtte Pors’ ___Skilbred gå ut på grunn av en ‘ 
skade han pådro seg i sammen- ’ var 
støt med e nav motspillerne. Er- ner vi 
ling Olsen trakk så ned som 1—’’ ' 
mens Herman Holtan rykket inn 
i løperrekken. Reinholt i Pors- 
buret reddet pent da han var ale
ne med Skogen i Sportsklubben. 
Om lag midt i omgangen gikk 
Einar Gundersen (Jeisen) ;
forbi tre mann i  
meget godt skudd, 
måtte Sportsklubben bytte ut

PORS.. .
(Forts, tra side 4.1 

spilte Jensen nær sagt prikk- I1 •l-Modcvis behersket.han hele 16 J 
hven05 drcPt.c kontant et’ b»tpl5greP 1 fødselen. Utspillene og 
tinden var så bra at de fleste 

hadde god adresse.
kamn1 Våge levcrte en meget positiv

1 ruen han tlllot ikkc Gunnar Tho-
1 Y»/Ut£øre synderlig mye. ,
I «ner?.Venstrc Karl Skifjeld er alltid I 

og Jr4 og med sitt
ypixV? teknikk, spiller han alltid' 

d 1 første omgang i lørdager^
'Mtw? Jcison sPilte tilbaketrukket

, ,matte han også fylle tom- 
scrn J etter Jeisen, — en

S ?iskeS?,e sy^es håplos, men 
far% taktet alene å 
nen crnOppl°P pi venstre siden.

med Jeisen på vanlig ^lle Aorde Skifjeld nesten hva han
, Vlngen og med stor oppfinn- 

tv?rU ‘an; han lukene j Tum-for- 
nål drev ballen framover mot

S0M 1 hans DAGER
i * he?1 b;SfC?rinJ®n 1 annen omgang, 

sk h^L^dstad slik at man kjen-
'J u hans store dager. Med £P1 *2 h an tU rette fleste an- 

«Wan cr framleis 7
I 6^illftr^ ^en uunnværlige

• hn Vim ka spilte Gunnar Andre- 
‘ Å8b]Bl aT, Larsen best. Domme- 

ollefsen hadde enkelte

Jeisen <]e

fortjent Turn 
tok Pors

i fart
av kampen at slutten av kampen hadde Porsene ballen omkring 

' en del nye skudd, som Sports- kanon i 
gode • klubbens målmann reddet pent. _
5—6 Pors’ siste mål kom etter over-
' en1 legg fra Skifjeld hvor Jeisen tok 

lag et kvarter i 2. seg av ballen og smelte i vei med

iår r;, , 

Og ?.<:
1 r.ettct,- 

Gur..7år 7 
Harx 1

mann, men Reinholt rediet si 
reddet også Lan 

en stur-d etter. 1 , 
p-afr i | 

JT-i 
aj 

nr. 3 ’

Grenland er ------- lupruag var det Pors
måtte bite i gresset for. Etter en middelmådig 1. omgang, med 

ledelse 1 0 etter scoring av William Larsen over- 

... omgang. Laget kjørte opp med en voldsom 
w J - hele kampen. Han fikk

seg raskt og så satt det en 
gammel god Lindstad-oppskrift.

fortjent 3—1.
høyst ordinær førsteomgang i den viktige seriekampen 
Turn og Pors på Vestsida lørdag kveld, — med halvtids- 

, så mellom tre og fire (usen tilskuere et nytt Pors- 
i annen omgang. Et lag som fullstendig tok luven 
minutter spilte det STORE spillet i sterkt, men 
tempo. Med korte, hurtige og presise pasninger fant 
til mann og forsvar og angrep kombinerte fikst og 

, innså snart at det eneste man haddeå gjøre rar å dom- 
veldige offensiv og gjøre det best mulige ut av det.

glimtet farlig et par ganger, og 
Pors taktikk, ville denne 1—.lig ha fått flere scoringstilbud. Når 
han oppdaget at han ble passet som 
en smed, satte han. heller ikke noe inn 
på forsere, — han ville vel heller ik
ke ta noen sjanse på å gå inn i harde 
dueller av frykt for å bli skadet foran 
gullklokkokampen i Bergen. ,Straks spillet ble satt i gang, satte

I begge lag opp et upåklagelig tempo, 
— av lagene maktet å få spil- 

blc derfor me-
; mindre farlige 

minutters, spill 
var 1—0 tu xu... et faktum. Dagfinn 
Jensen feilet en hoy ball og William 
Larsen utnyttet kjapt situasjonen og 
Reinholdt hadde ingen sjanse til a 
av\-erget malet. Minuttet etter hadde 
Leif Lindstad en kjempesjanse, mon i 
stedet for å skyte direkte, forsøkte 
han å legge ballen til rette, og en mot
spiller snappet den fra ham.

EN PRAKTSCORINGSom nevnt var det lett a se at Pors 
hadde alvorlige hensikter i annen om- 
ganp. Fra fq-stc stund av satto spil-

I ler<i£ '

r. Ul ------- ---------sUk at man kjen-

rette de heste

den
?pllu 

Tollcfs

/» 

'p
er tilbake på halfen igjen. Hai; / 
arbeider langt ledre enn Dani
elsen der. Arets gullklokkeinann 
Gunnar Thoresen så ut som om 
han tenkte litt for mye på den 
kommende kamp i Bergen tirsdag. ' 
Han hadde enkelte blaff, men d? 
var sørgelig få. Til hans unn- r > 
skyldning kan nevnes at han fikk » 
et kraftig trykk 1 brystet i 1. om- 
gang og klaget over at det var • 
vondt å puste. /

Der var 3,000 fornøyde tilskue
re. Asbjørn Tollefsen slapp godt 
fra fløyten.
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I 11.

'Sterk Pors-innsats i siste omgang med tre scoringer i løpet av 7 minutter 
Turn ledet 1-0 ved

Slo Skiens Ballklubb 3—2 1 
til å øke. Skiens BallBiil 
de et par farlige visfcjl

overvekt. Storm derimot f 
er et spørsmål om laget ikke 
sjon. Det cr forståelig 
vcdsericn, 
med forsvarsproblemer.

Skiens Ballklubb

ti o

rad i

Hatten
Den største bra.gdcn i 1.

kampen mot Larvik 
seler. Det morsomme 
fotball og at spillet - 
i god og solid høstform 
walk over - uansett .

Ellers fikk Snøgg det til
. . - __ ser ut til å ha

bør ta .
en reaksjon 

spørsmål om
man ikke

sirife 6 kamper, Pors 5,

pausen, 
seg ikke

<•
f *• 
I 
f

fsm //
Baiki

miiiib
■ Jerv 3.

Hapid (lederen i Østfold) og ;
‘7 heller ikke tap, men til gjengjeld 
har de flere uavgjorte resultater.

Idrcttsbladet «Innsats» :
det beste 1. divisjonsla-l sen ^al være usagt. Begge slet 
etter Lillestrøm Solber ' taPPert» men de hadde vansker 

Turn med å få det øvrige forsva-

ser som 
gjelder 
obse

I sj

hai^ 
svært ofte skuffer på klubblaget. 
Det er mulig han tok det «lognt»’ 
lørdag på grunn av «gull klokke-- 
kampen» mot Luxembourg i/Ber-

Skiens 
dom- 

e

ge

'• A.
k i.;’

I7” Vod !
| ■, Vcstsidi

A |Zuljordet.
annenen (2),

-lo'
a

T ’ - i ■’ f. i 

Tf
>

■3.

det ble nølt for lenge i skudd- 
øyeblikket. Etter 35 min.s spill 

•irra tok Turn ledelsen ved indre ven- 
stre William Larsen. Ballen 
skrenset hodet på Dagfinn Jen- 

1.1 sen i Pors-forsvaret og da Rein- 
holt i buret ikke reagerte hur
tig nok var Larsen ikke sen om 
å sette ballen i nettet. Lindstad 

; misbrukte en opplagt scorings-

5
t

1/
C ■

l i

I annen omgang kom Pors-erne 
faktisk som et nytt lag på banen. 
Erling Olsen hadde et hardt 
skudd som gikk like over. I det 
9. min. kom utligningen. Leif 
Lindstad fyrte av et flott skudd 
som føyk inn, helt oppe i vinke
len. Like etter la Karl Skifjeld 
inn en pen corner, som Lindstad 
ekspederte pent i nettet. Gunnar 
Thoresen hadde så et solo race 
moi Pors-buret med godt skudd, 
men Reinholt tok det pent. 1 det 
16de minutt øket Erling Ol
sen til 3—1. — Etter at Rein- 
holt hadde hatt en god redning ske annen effektiv mann når hait 
av William Larsens headding, deltar på landslaget og at 
fulgte en rekke nye Pors-skudd 
men de fleste av disse gikk dess
verre like utenom. Erling Olsen 
hadde et kanonskudd i tverrlig- 
geren. Et Lindstad-skudd var 
det bare med nød og neppe Før- 

lli fikk reddet.

I kondisjonen or altfor svakl —_ 
Nilsen har gjort store fremskritt, og 
ellers var det vel Balchen og wlng- 
half John Nilsen som kom best fra 
det. Angrepsrekken laget periodevis 
r 
har -krutt 1 støvlene

enn
men Brevik 
med 8—0

9
& *

4 av de 86 1.-divisjonslaga 
er ubeseiret

Av de 86 1. divisjonsklubbene er 
som hittil er ubeseiret i 

er Solberg som har vunnet 
, Lillestrøm 5 og

Fors

seir for Pors 
smågutter

seriekampen i småguttklassen
Jen iKar vant Pors 7-0 over

- bven Hansen (3), Arild

for at dette unge og vel- V
,.,v vVir Vaelsmvster pany. ,

!• ■

il
li

■

i

at laget får - -
ct stort spørsmål om ikke men det cr vinncr man ikke &

r bedre enn Sportsklubben ia fn mål. men Breviksgutt^A 

z”” * *

Corner, b
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0 2 
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Stillingen cr nå:
Avd. A.

Snøgg
Sto.g 
Herkules

■Tønsb. -T. 
Storm 
Grane 
Orcedd 
Falk

rtj s; 1 et bare 4 
' -1, bdst. Det

-t 
■ Sl

■Jl

i'̂
a;",vs s<>m 

O/b 401 i høsl
('L Larvik

sin

R ausen

’l

F.
I >»
f1-]sjangse like etter. Det var intet 
s 2. ;å si på Turn-ledelsen ved pausen.

n

hvi.
a \

1 |; 1-
Id II

* •!

< F

1. divisjonskampen Pors—Lar
vik Turn på Vestsiden lørdag 
sluttet med en fortjent 3—1-seir 
for Pors. Laget leverte en sterk 
innsats etter pausen og scoret 
tre mål i løpet av 7 minutter. 
Det var omlag 2500 tilskuere, 
hvorav atskillige fra Larviks-di- 
’ riktet.

Turn oppet seg en del før pau
sen og oppnådde bl. a. en del 
cornere. Laget hadde en farlig 
ball i overkant av tverrliggeren 
og ved et senere høve måtte 

i Pors-buret strekke 
til det ytterste for å få fis- 

Pors- 
2. c|erne hadde enkelte sjangser, men

Innpå 1000 tilskuere fikk i går 
kveld atter en gang se Ballklub
ben lage det hett for Pors. Det 
var en kvikk og ganske spen
nende kamp, som bare til dels 
kan kalles velspilt. Hele forestil
lingen var sterkt cup-preget, og 
selv om seiren gikk den rette vei
en, så må det også sies at det 
var hjemmelagets SPOLERTE 
chanser som satte mest farge på 
kvelden. .
2—2 da 10 min. gjensto av 1. ! 
omgang, hadde SB 2—3 stortilbud 
på rad og kunne med en smule 
hell da ha ledet både 3—2 og 4—2. 
Pors-forsvaret spilte uhyre svakt 

og åpent i størstedelen av 1. om
gang.
SB tok først ledelsen 1—0, så ut

lignet Pors bare vel 1 min. senere — 
2 praktskudd av Leif Halvorsen og 
Lindstad. Pors 2—1 ved Jonny Nil
sen, så 2—2 ved Nils Johnsen .1 2. 
omgang ble Erl. Olsen trukket ned

2 o 
?2 2 o
2 0
z 1
2 0 o
2 Q
2 0

ors?
rs ’il» i / '' 

Si 
ka"

Jert’
’ Wl

fr ■ lnn 1

, I

"■ J

I

_ _trai'n __

1 seir for Pors

Pors igjen. . c
I den harde Grenland—Vestfold-se- , 

4 rie var det igjen Pors som ovérbc- 
i viste mest ved sin seier over Larvik
Turn som . fremdeles altså er sørge
lig ujevn. Ellers er vel største over
raskelse her nykomlingen Stags seier 
over fjorårets hovedserielag Storm. | og dermed 

,4 Overbevisende var også Snoggs 4—0 
{ . seier Urædd, men Snogg er nå en-
\ gang en farlig motstander på hjem-

Liebanc! Eik lavet målfest i hjem- 
j taekampen med Flint.

CÅ- - —-
Ei “

z ~ i i. . .

— _ var nemlig
svært jevn, men på grunn av 
uhyre svakt forsvarsspill hos 
Pors hadde Skiens Ballklubb de 
farligste sjangsene, slik at det ik
ke hadde vært noe å si på e?. 
snau ledelse ved pause til Skiens- 
laget. Imidlertid var stillingei

i 2—2.Kampen ble. ført i stor fait, 
men kan ikke betegnes som gd 
da det ble levert for mange upn- 
sise pasninger og dertil ble dt 
benyttet altfor høye baller fran 
til løperrekkene. Tilskuerne rle 
imidlertid vitne til 5 flotte s?o- 
ringer sem vel var kampens sbr- 
ste beholdning.

* a

Pors vant de.t betydning
Illcll v ajg ~£- - F"- All

- ‘ ; Ballklutø
hadde et lite overtak i d/ 
og laget tok ledelsen i c

J min. ved senterløperen Leif Hal- 
vorsen. I løpet av de neste 5 
min. scoret Pors to mål. Utlik-, 
ningen kom ved Karl Skifjeld,! 
mens Johnny Nilsen besørget le- 
dermålet på et langskudd som 
skrudde inn i høyre hjørne. Etter 
30 min. spill var det Ballklub
bens tur til å skaffe ballanse — 
ved ytre venstre Nils Johnsen. 
Skiens Ballklubb hadde nok et 
par store sjangser før pause, uten 
at de ga noe tellende resultat.

I 2. omgang lyktes det for 
Pors å score det avgjørende målet 
allerede etter 8 min. spill. Leif 
Lindstad fyrte av en «kanon» fra 
20 meters hold og ballen føyk inn 
i det ene hjørnet uten sjangse 
for Skiens Ballklubbs målmann/ 

?n ; ■ V n ryg)y por»

n<r’
d! les- 

i r.
c, 1

l -i M-Lz Reinholt 
M seg
'l. S tel en høy ball til corner. 

I fikk
f r 

seirft 
^visjon f

■I. v
* <

I?
I°t'pbl'rc' Sl.]. .01 s som overcjl suhatet var 3-2 da y 
fIoyte lød for full tid. M

' ’ — — 1

De som kom best Ib/a 
hos Skiens Ballklubb r back Balcken ogind^|| 

' Andersen. ‘-tiEtter at Pors hadd-Æ 
htt på lagoppsiilliEgejl 
sen, gikk det bedre 
Her klikket det te ho ve i første emm! 
finn Jensen var var jevnest og nddti/IJf 
Ellers spilte backpi^3 ' 
gang, Ivar Waageofff* 
sen bra. Sidebalftr)]» 
K r i st i a nsen og Alf 
vi sett bedre, best i går. I loperreM 
bare Karl Skifjeld 

; stad som kom hf.de’'-.1 
' I det hele tatf^

.lien, enfar h:''3 sterkere igien F
. .....var
. Han var 

men i s'5"'' 
var han bra.

Den ujevne innsats bevirket ai 
en ikke kan kalle det for en kva- 
litetskamp. Porserne var for
bausende tamme og beskjeden i 
første omgang, men de skal ha 
full honnør for sin seiersvilje et
ter pausen. Da var alle mann 
med, de behersket spillet hele 
omgangen. Avleveringene og 
samspillet var det ikke noe å 
utsette på da. Reinholt i buret 
var svært slipphendt i første 
omgang, men senere var det in
tet å utsette på ham. Ivar Wåge 

er’[satte Gunnar Thoresen helt ut 
av spille gjennom hele kampen

I var brodden i Larviks- 
angrepene borte. Dagfinn Jensen 
kom godt fra kampen. Reserven 
for Olav Skil bred — Ivar Kristi
ansen — var ikke helt med før 
pausen, men senere var han bra.

i var påny beste- 
nann på Pors-laget. Trygve Kri- 
«tiansen slapp også godt fra det. 
\v løperne var Lindstad atter 
m gang drivkraften i angrepet 
)g hans to scoringer var et vir
kelig pust fra gamle dage. Erling 
Olsen var best av de øvrige. 
Karl Skifjeld var svært virksom 
i siste omgang. Einar Gundersen) 
slapp bra fra det etter 
Johnny N.ilsen føler 
hjemme på vingplassen.

Larvik Turn bekreftet påny at 
det har vansker med å hevde seg 

i i seriekampene. Hele laget var 
\ 081 mer eller mindre utafor i siste 

i omgang, Hvorvidt det var for
nuftig å bytte senterbacken Dani- 

lansercr elsen og vinghalfen Asbjørn Han-

■j ™ I

ret med seg. — Lærum .vis
te ingen landslagsform lørdag. 
Oppleggene var det atskillig å 
utsette på og dertil løp han mye 
i låna i siste omgang. De to ind
reløpere Gunnar Andresen og 
William Larsen arbeidet energisk 

var 
fikk 
• av 

kampen og siden var det ytterst, 
sjelden han var med i kampen.1 
Hans plassering var merkelig 
ved mangt et høve. Nåvel, vi vet | 
jo fra før at Thoresen er en gan* j

Pors sikret i. går sm
i i d å

• I o

? fpa

til at Pors 
i°ne HJå Skiensla- 

. 7 før kondis 
sattiru\ke ut t 2 

dresset Por: 
, _ ire fortjen:
t .TT^^crrnpens siste

går, men 
mer i’ ’

Dommer 
Storm.

sÉlle I omgang

nerende sol i
I ble det Skiens 

1 

som v. b., mens Kåre Kristiansen, 
gikk y. h. Det virket noe støere for 
forsvarets vedkommende, og Pors 
fant liltt av stilen og lå stort over 
i denne omgangen. Lindstad scoret 
seiersmålet 6 min. ut i omgangen.

Hos Pors hadde forsvaret som 
nevnt en temmelig svak dag. Jev
nest og best var Dagfln Jensen. Vi 
likte heller ikke halfene 1 går. I 
angrepet kom Skifjeld best fra det, 
og Nilsen spilte seg pent opp etter 
pause. SB-lnnsatsen var energisk og 
bar bud om at laget KAN, men 

.. -1 Keeper

— • —av for p 
divisjon laget p0 
spilte seg til en 

konstatere at PoTS 
var av slik klasse at man 

.j slik at 4. rundemotstand 
hvilket lag det blir!

å klaf fe og avfeiet v
- kommet | 
sl* spillestil op .

-1 etter 4 
ikke h

en

gen i morgen.
Asbjørn Tol lefsen, 

Ballklubb, slapp bra fra 
m ervervet.
/ 
f

V
A
li

Spennende kamp med fort' '*-* -- —---- 1
etter overta 
halvtime.

Første omgang

forsvarsspill

»
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Porsene skuffet ... - ,o .........
ampen ipe gang særlig var løperrekken pa“se oktc Jcvnt sikkert i 

’ ’ ’ gang, det ble noe haltende
-skudd i1 menhcnC mellom rekkene.

Laget hadde' hPlhctcn man«1ct 
dog enkelte pene tilløp men Vel 7000 tilskuere 
skuddene gikk desverre i 

-j seg godt hele 
om en som nevnt var 

uheldig ved Branns 2. og 3. sco
ring. Bade Alf Mjikkelsen og 
Karl Skifjeld følte seg godt opp- 

«impen og det så ut 
j var restituert.

lite på , . , . onnjciu, særng i siste omgang. >Den tunge og sleipe bane be- f)et vnr oppholdsvær under 
virket at dei hele ble en kolossal kampen og det hele gikk pent 

og for seg, så dommeren Bjarne 
Harto Bech, 7' .......L,
hadde en forholdsvis lett 
gave. Han snøt som nevnt Pors 

scoringssjangse, men
j noen små-

■

T-al vel et lag vise 
. ved sin evne til å 1 
er baneforholdene. 

’ror Brann kommer

k k •
L ? 1

i -K
ii 8'* «

b •

-/ "i

lagt under k- —
som om skadene ..........
Det ble dog spillt alt for 
Skifjeld, særlig i siste H

Det var oppholdsvær 
kampen og det hele 

så dommeren
, Mercant ile/ Trygg, 

11

-.: oppgave. Han snøt 
for en stor :

._j hadde han bare

Æ 
y n- 

/

straffespark, pent satt inn 4J% 
fin Jensen, vel 3 min, før sl* 

Dermed er det viktigste sa 
kampen og spillet. Pors-læe 
lite til i vanndammene, nu. 
genserne stadig boltret seg é 
ken i sitt rette element. } 
spilte også med for korte 
Branns taktikk med lange 
riktige 1 går. Man satt sta- 
følelsen av at porserne rett 
ikke orket- ballen — spesie’ 
perrekken ikke til å kjei 
Den eneste på Pors’ la£b 
helt i pari var Dagfin Je\ 
vel spilte sin beste kamp 
Branns lag var stort sett j 
.likte vi den tidligere back >.

Fttet opp som indr< 
en var også god, 11' 
isen, som i går r

-‘redui V‘ co^
” U1 Brann mot 5 til Par, rX* 
hadde 6* Ho^P men3 *°rs
hest og ho^ PÅ,?071" Var h^frekken 

g nos Pois var senterhalf Da^.
f nn Jen«en meget god - for øvrTg 
banens beste spiller. Keeper var også
god. hkedan ytre venstre Skifjeld og 
Jeisen Gundersen. c

Ken vannpblokamp i Berge
Og bergenserne boltret seg som fisker,
Brann-Pors 4-1

å heter det: I Bergen hadde 
. været

men Vel 7000 tilskuere overvar kampen, 
utenom : Forholdene tatt i betraktning var det 

-■ - - en god kamp. Første omgang ledet 
Brann 1—0. Målet ble scoret etter 43 
minutter ved Gunnar Skagen. Brann 
var helt overlegent i spill denne om- 
gangen.

Annen omgang scoret Brann hele 3 
mål. Pors fikk sitt mål ved straffe
spark i slutten av omgangen. Senter
half Dagfinn Jensen plaserte 
nent bak Brann-keeperen.

J påkjenning på de 22 aktører 
en kan vel si at kampen bød på 
sjangseseilas. Brann 
gang hadde den lille, 
vanlig spurtsterke 
Skagen på plass 
seg hovedsakelig av 
vende baller.

Første omgang var noenlun- 
! de jevnspillt. Porserne hadde en 
i stor scoringssjangse i begynnel- 
! sen av kampen. Erling Olsen 
Jhadde da fri bane og kunne gå 
ætt mot målet, men så lød dom- været gjort banen så å 
uerens fløyte for offside. Det løs a spille på, men Brann lever- 
viinne det dog ikke være da te likevel en av sine beste kam- 

via en Brann-spiller, per på lenge. Særlig sidehalves 
var dommeren formo- Krohn Hansen og Wemstad bi

drog til at Pors ble spillt ned et- 
også et hvast |.ter pausen.

7' ;

H
«i.
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Kv
Bane: Brann Stadion. 
Tilskuerantall: 7000.
Dommer: Bjarne H. Bech, Mer

cant lle/Trygg.
Brann’s lag: Mclby — Oddvar 

Hansen, B. Eriksen — Krohn- 
Ilanscn, Slgvaldsen, Wembstad — 
Hans Skagen, Kjell Seim, G. 
Skagen, Gustav Røed og Gunnar 
Røed.

Pors’ lag: B. Rcinholt — I. Kri
stiansen, I. Waage — A. Mikkel- 
sen, D. Jensen, T. Kristiansen — 
Jonny Nilsen, Erling Olsen, Leif 
Lindstad, Einar Gundersen og 
Karl Skifjeld.

Bergen, søndag.
Det var lenge tvil om rundekampen 

her i dag kunne gå etter programmet. 
Regnet strømmet ned og store deler 
av banen lå under vann. Det ble cn 
halv times utsettelse, men så kom opp- 

! holdsværet — og til og med et lite 
1 solglimt. Banen var imidlertid meget 

vanskelig å spille på. Hjemmelaget 
behersket den best og vant fortjent 
4—1. Brann hadde foretatt mange for
andringer på laget, men de nye vi 
fikk se viste stfor innsatsvilje og Brann J

flere lett- Dagfinn 3ensen banens best
Det lyktes ikke for Pors i Bergen i går. På en uhyre 

som Brann behersket bedre enn Porserne fikk hjemmelaget 
en del den- RPn,c1’ enn gjestene og vant en klar fortjent «eier. Brann 

omgang. Porslagot fant Ikke 
J over laget og ikko riktig

En del gode enkeltprestasjoner ble rist,

np’7*-. ___ _______ _

- et lyktes ikke for Pors i gT

1 sin kvartfinale, og héi; ‘ 
jj ’>å hjemmebane. Hvis ( 

-•'redrikstad, Fram, OA 
...............I ’<

i skulle det vel også va\ 
r for det. Skal vi si at 
rille være rundens on;

x § ‘i raiM

Dessverre kom porserne til å 
spille sin 4. runde-kamp i Bergen 
i går under helt trøstesløse for
hold — akkurat under silke for
hold som passet Brann og bergen
serne best. Fra morgenen av opp
levde man de reneste skybrudd, 
og selv om regnet bedaget se;- litt, 
silte det ned under kampen også. 
Banen var i en slik forfatning at 
dommeren — Bjarne H. Bech, Os
lo — først beordret en halv times 
utsettelse, og i løpet av denne 
halvtimen var det sterkt på tale 
å avlyse hele kampen. Det endte 
dog med at man skulle forsøke å 
spille likevel — men den kampen 
som fulgte hadde under slike for
hold mer med vannpolo enn med

enn Porser 
en klar og 

. i annen
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som denne 
men used- 

senterløper ellers
nyttet f^il og kom bra fra det.

Pors spillte med Ivar Kristi
ansen som backreserve i stedet 
for Olav Skilbred som er ska
det.

f Pors hadde praktisk talt ikke 
farlig sjanse under hele kampen. La
gets trøstemål kom ved straffespark.

1. omgang så ut til å ende målløs. 
Like for pause satte imidlertid Hans 
Skagen inn omgangens eneste goal.

I 2. omgang 
sakene. For 10 minutter var gått, 
ledet 'Brann 3—0. Gunnar Røed ut
nyttet cn bom i Porsforsvaret og Hans 
Skagen scoret på cn returball. Midt 
i omgangen utnyttet så Gunnar Ska
gen en returball — og stillingen var 
4—0. Noen' minutter for slutt fikk 
Pors straffespark som Dagfinn Jensen 
satte i nettet.

På det seirende lag kjempet alle 
godt. Det indre forsvar spilte sikkert 
— og srerlig fremhever vi Odvar Han
sen. Vinghalfene var i utmerket slag, 
og det samme gjelder indro høyre 

Seim.
Hos Pors bar Dagfinn Jensen dagens 

byrde. Loperekken kom aldri i gang.
Bjarne Bech var dagens utmerkede 

dommer. Publikum møtte frem i ctl 
dominerte kampen fullstendig. Vi ser antall av 7000 — noe som under da- 

infrhnns 10 første mi- gens forhold må betegnes som ene- 
r< r>T.’ ‘

" Pfe ®erSenscorinper
Fra B e r - e n mejtiei.

sntarteider at 4.
^lom Fors og Brann måtle ut 

en halv thne på grunn av'
f!?k.vbrll(ki-aktig regn som gikk 
dra- byen. Arrangørene måtte

. fir banen for vann etterpå, men 
i (;et var allikevel mye Vann på 
j tø»n da kampen (ok ti], Atskil' 

j lige tilskuere, som var møtt 
I fonot banen under uværet 
i det var således «bare» 7000 d 
I kampen tok til.

den 
laget • ...... .

mestret banen ’ '
-• og at de som regel 1 
ågere i starten på 

Lagets 1---- 
i ...

bevirket 
jangser.

—- — --■» — —* 

■anns sei r 
var . ’ 
godt besatt 

somi rekken.
’ og sikkert
• Sigvaldsen
I felles for hele
'. rammen r
i chn Porserne < 

var hurti ballen 
sI>iil — 

t- ^'il — 
billige sj
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jnerens fløyte for offside, 
kunne det dog ikke være 
gallen gikk via en Brann-spiller 
men dette i
identlig ikke oppmerksom på. El-1 
pers hadde laget ° 
pkudd like over tverliggeren. — . 
.'Bergenserne sikret seg 1—0-1»- ■_ 

! deise ved Skagen i slutten av 
f første omgang.

- Allerede 8 min. ut i annen 
'omgang var stillingen endret til! 

: -0. Begge mål var temmelig 
lettkjøpte og det tok nok delvis 
spillehumøret og gnisten fra Por
sene, som hadde vansker med å 
få til noe angrepsspill .Mål nr. 2 
kom i det 3. min. etter at sen- 
terbacken Dagfinn Jensen had
de feilet • på en ufarlig ball.j 
Brannløperne øynet sjangsei og 
sa lå ballen i Pors-buret. oinin.

I senere var Ivar Waage ubldig;' 1 
med en ball. Hans sneisparkbe-1 
virket at Skagen fikk tak i aj. 
len og scoret. Noe senere fetj 

I Skagen til 4—0 etter at Bjn 
Reinholt i Pors-buret først h, f 
de halvklart et skudd. Noen n 
'ør slutt fikk Pors straffespa 
Dette satte Dagfinn Jensen p 
i nettet.

p*

f

ineffektiv og fikk lile til. Det 
så å si ikke et eneste Pors 
mot Brann-buret.
dog enkelte pene tilløp

* «

Forsvaret klarte 
tiden, selv

var fortjent, ■ 
absolutt best. Det vå» 

med senterlø- Skagen som bestemann i 
- Forsvaret spilte kontant 

med senterbacken 
som den fremste.

var at alle 
bedre

V

gere i starten
3 langpassnings- 

gammel .[..... -
at det fikk at-l

] • I

fotball å gjøre — og i vannpolo 
var Brann-laget den beste av de 
to.
Pors kom 1 grunnen pent fra 1. 

omgang, og det var først 2 minutter 
før pause at Brann fikk 1—0 le
delse. Pors hadde flere gode sjan
ser, men var uheldig med avslutnin
gene, og 1 et par tilfeller hadde Ski
fjeld og Lindstad en opplagt sco- 
ringssjanse, da dommeren helt feil
aktig stoppet for off side (ballen 
fra motspiller). En scoring eller 2 
her kunne muligens gitt kampen et 
annet bilde. — Etter hvert i 2. om
gang ebbet også porsernes kondi
sjon ut under dagens forhold, og
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Brynj ulfsen gikk ut.
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Veto.

Pors kunne kunsten
men seiren i størs

å. sørge f or,nøytral dommer, det gje-
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for iedenne kamp, og gir på in
gen måte uttrykk for kampens 
gang og selve spillet — spillet 
og sjansenes fordeling, men d e t6 

unnskylder ikke Borgs nederlag 
som i realiteten var klart nok, 
men 4—2 hadde vel passet bedre

Som helhet betraktet var alli
kevel kampen — pussig nok —

p riva i kamp j går. I.
Fram manglet Thoresen samt cen- 
■terforward ellers fullt mannskap.

Pors leverte en meget god 1. om
gang. Spillet gled pent og spillerne 
fant hverandre. De var framforalt 
kjappere på ballen enn Framgutta. 
Kampens 1. mål kom ved landstad* 
Derpå utlignet Fram og så scoret 
Brynj ulfsen seiersmålet.

2. omgang ble mere Frams, men 
de fikk lite til foran mål.

Pors kunne gjerne hatt en større 
seler på sin gode 1. omgang hvoi- 
de hadde direkte uflaks flere gan
ger. Reinholt var sikker 1 mål. i 
forsvaret lå Wåge og Trygve Kristi
ansen foran de øvrige og 1 løper- 
rekka var det som vanlig Lindstad 
som var den store organisator.

Der var ca. 1000 tilskuere. Nils 
Gundersen dømte, men Porserne 
hadde heller sett en nøytral dom
mer. Fram har det forresten med 
å bruke sin egen Gundersen 1 pri- i 
vatkamper, noe som absolutt ikke 
er av det gode. Au—. I
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Tele: je vnt match ? nes gang. Nr. 3 
ji_ initiativet og- ‘' u'

så i de forste minutter i 2. om
gang inntil dommeren Gundersrud 
et kvarter ut i omgangen fant a 
måtte dømme straffespark for Isak 
Andersens takling av Jeisen ved 
cornerlinjen like innenfor 16-meters- 

og Pors’ Dagfinn Jensen be- 
i mål.

Det var en streng dommeravgjø- 
relse, og spillehumøret hos Borger
ne falt under null. Porsiøperne fikk 
boltre seg omtrent som de ville og 
målene trillet inn som ball i hatt.
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Erling 0& «0 
hodet pl

nr- 5 ordner 
selv.utspill 1 

backer.? og l>1!er

Borgs keeper bom-bokset Lind- ■ 
stads skudd i 1. omgang 30. minutt 
og med 1-0 til Pors gikk omgangen, 
ut. Borg hadde imidlertid sin 

store scoringssjanse allerede i det 
4. min. I 2. omg. 11. min,, laget 
Isalc dagens straff og Dagfinn 

, Jensen var sikker eksekutør. Lind 
| stad trillet inn nr. 3 og Erling Ol

sen det 4. Det 5. sørget keeper 
selv for — intet mindre enn for
ferdende. Olsen og Lindstad ko
pierte slnecbedrifter» og med 7—0 
— uten et eneste et med.virkelig 

sus over • ‘ .
tabellen med en flott margin.

I • —•

kord på Borgestad 1 
som fikk se en '

i kamp. Og Gundersrud skjøtte 
j] dommerhvervet.
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[ sørget ballen hardt i
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virkelig god, fartsfylt og spennen
de, vekslende og med masser , av 
situasjoner og ikke uten individu
elle ytelser. Mens borgerne for
søkte seg med småspill og hurti
ge pasninger, svarte porserne med 
drivende baller til og fra wings, 
som til stadighet gav skapende si-: 
tuasjoner og Borgs keeper økel 

(Forts, side 5).
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’ | I bør være det arrangerende lags plikt 
; å sørge for nøytral dommer, det gje- 
' , atende lag har krav på det!
1 i Ca. 1000 tilskuere overvar kampen.

1 v ’ : • . ' 1

ble ikke så 
Jé det 
te ute 

må! klikket 
Reinholt i

maskene, mens mer besindige 
holdt styr på tellingen — og tal
te til syv.
Det er neppe for meget sagt at 
dette siffer ligger betydelig i 
overkant av hva Pors var god

< - _________________

satte helhetsinntrykket betydelig 
ned. Borgs angripere smatt ofte 
lett gjennom half rekken og selv 
«Knabbe» klarte ikke helt den for 
nødne støtte til angriperne.

Av borgerne var bare en mann 
som fylte sin plass helt, nemlig 
h. h. Helge Kittilsen, som igjen 
var lagets bestemann. Bare synd 
at hodespillet ikke står 1 forhold 
til hans utmerkede ytelser. Arne 
Warholm spilte en god første om
gang. De kontante tilslag og hur
tigere avleveringer tyder på at la
get kommer — tross nederlaget.

positivt å ee at man har grunn tU ål 
i følge Pors-laget^ med stor interesse 1J 
’ de siste høstkampene. • \ }

Seiren var det. ikke noe å si på. Et-i 
ter Pors-lagets gode første omgang, 

4 kunne den gjeme yært større, selv om'

• av kampen. Kampen som helhet ble 
•ikke helt god — Pors-laget viste i 
annen omgang mere periodevis godt 

; spill — og Fram-laget skuffet sine til-

i

?c4
? 1.1"?
* * * '5^

2. <

X

k Jr

: hengete. *
Vi har tidligere påpekt det uheldige 

i å nytte dommere fra den ene klubb H 
i privatoppgjør. Selv om Gundersen J 

j fra Fram er en utmerket dommer, le- . 
jdet han ikke kampen i går godt. Det

----------------- —zl.  ■   —■.  |

BORG FALT ! S7A/( T 
slraffemål. •

| 1. omg. av 
Slo Fram 2—1 i en

Pors var igår i Larvik og spilte 
en privatkainp mot Fram. Det ble 
en fortjent seier med 2—1. De stilte 

' med følgende lag: Reinholt, Waage, 
■ Kristiansen, Trygve Kristlan- 

., Kåre Kristiansen, Ove Austad, 
’| Erling Olsen, Gunnar Brynj ulfsen, 

Arvid Johansen.
x r—Lj spilte Trygve Kristian- 

■ | sen centerback, Ame Stenquist kom 
inn som half og Karl Sigurd Olsen 
kom inn på ytre høyre. Kåre Kri- 

kunne lett ha vært større da flere] stiansen og Brynjulfsen gikk ut. 
------ ■— »

av
Lindstad i praktslag
Det ser ut til at Pors holde? 

ved like den gode form laget har 
vist i det siste. I går dro laget til nen omgang 
Larvik og motte Fram. Pors stil- e

1 te med tre reserver, men var ube
skjedne nok til å vinne 2—1 like
vel etter et hardt og rivende opp- 
gjor. Fram stilte med reserve for

I målmannen Roald Thoresen.
Kampen i går ga et berettiget hé . 

; om at Pors kan greie avdelingsmestei 
! skapet. Særlig i forste omgang visti 

U ? *1 3 • laget mye pent spill, godt anført ax 
1 'v -• tu. ■ strategen Lindstad. For stor vekt på 
ill ii 1 { et slikt privatoppgjør kan man selv- 
‘ i sagt ikke legge, men det var så mye

1 ol 
Vrbl,i^ 

1 1 •ca Jl
l. 'resultatet stort sett gir et godt bilde,

s

1’

|! f BORG-PORS
(Forts, fra 2. side).

h

7-0 over Borg,
Etter stor og tildels god innsats 
fra begge lag i 1. omgang — 
hvor likesåvel Borg som Pors 
kunne hatt ledelsen, opplevet vi 
en 2. omgang, som nesten sak
ner sin like, og hvor ballene 
i jevn rekkefølge trillet lett og 
lekende inn i nettet uten syn
derlig anstrengelse fra angri
peren. Somme tider ga publi
kum seg helt over når de tilsy
nelatende ufarlige baller — lot 
til å hypnotisere en ellers god 
keeper — og bedagelig sløret

Bare 1 i forste omgang.
Pors stilte etter programmet, mon 

å Borgs lag gikk Einar Andersen inn 
h.half istedenfor Arne Sivertsen. 

mens Arne Warholm overtok sin van
lige plass som indre venstre.

Pors vant målvalget og valgte å 
spille med solen i ryggen. Det var 
Borg som åpnet best, løperne veks
let fikst og kjapt og etter 5 minutter 
lå scoringen i luften men Porskeepe- 
ren Reinholdt som hadde halvklart 
3t skudd var også så heldig å fange 
returen-fra kort hold.

Porslaget kom ikke til hektene i 
og spillet var nervøst

Og Pors scoret 7-0 uten å briljen 
•

Aldri har såpass mange gått såpass langt for å se såpiy u;t- 
a-----—----------1— '1 n0 tilskuere som overvar Pors—Bor^kczi

niddag.
t på en jevn kamp selvom Pors nokvarfrg 
rette vurdering av lagenes fnnbynte stråf- 
,gt for lettkjøpte.
en stor kamp, men når et lag koffinær® 
etter det fatale mål nr. 2 ved straffesparki*

markkr;per 
fanget et snelspar

Nr. 4 lobber 
m-eters hold over 
ren, og 
ulykkpligvis 
te ballen for 
bena på en av 
i mål.

Nr. 6 ordner Erling 
så setter 
7, et mfJ 

verget.

både goa heldig- 
spille seg en del 
god uten å briljere- 
var jevnt med et F’J?3 

backen Dagfinn
Av løperne vsr 

farlig med gode 
dertil meget iherdig 
Karl Skifjeld pi 
et par -xclincher> og kom likesom l^e A 

for sist i kamPen-,. . Si- 
nlass som i- v- Lindstad i 2. *

niclig utenfor i J- 

da lite til.
Hos Borg mi 

Halvorsen ta et pe, men til gJen^

Pors i L---------- I —" '3-:

^Pors slo Fram 2-1 i LarvikjGod
Klubben hadde det meste av spillet i 1. 

— • • g

\ gang? men
Fram spilte i går en
’ å Torstrand. Pors J

for Ski- meste av spillet. 2-11 le scoringer
— 1 I

hold og 
med nr. 
ha vært avv

På Porslaget 
god og 
seg en > 

uten å 
. med

Dagfinn 
løoerne 

A

Skifjeld 
«c!incher> 

likesom

i

.der 
Bor^1 
rei ”

1

halvtimes spill utnyt-
-.i«Ud £ik8t ov/

;P^.rq

' «pU0. f AT.™
- * • •- jøjøq i3rjpuuPUB}S.rn

—- topper dermed Pors J

Det var 1100 tilskuere”— • 7 1 
sommer — / 

underholdendfc/'
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Pors og 
privatkamp pc 
møtte med 4 reserver. __fjeld, Dapi n Jensen, Olav Skil-I 

vi] bred og Aif .Jikkelsen, og istedet 
slu spilte Ove Austad, Ivar Kristian- 

id Johansen og Kåre Kri
stiansen. Fram stilte med reser
ver for målmannen, indre høvrp f M

, ... „----------------------- --  —---------- — ... ..__t

Pors holder formen:,pau.e 
2-1 over Fram.
Flott første omgang

Porsgrunnsguttene ’ ■ • • - -I >-l_ „. 1.

i for lett. Ingen av løperne tvrde 
ta sjansen på å skyte.
/• Pors falt betraktelig av i an- 

_, men hadde allikevel 
'et par gode måisjångser. Kampen 
i sin helhet må vel betraktes som 
en middels forestilling, og resul
tatet er det ikke noe å si på

Dommer var Nils Gundersen,
Fram.

•ifiX11 I 11 w
;5t

^iui

F

ir øler.
Giin1

dninl 
.ster

potf's

n< 
kamPe 
ai y-. 
pem> 
fikk '

F3

'4PøkriPj IR •

pdA
vq ‘snq Ejq bHsU
Iddøpq JroJ

'JH
•ø[L’7øq fujfs

••«f
laiAvrnt»

trykket ved å «nytte høvet» til nes 
ten alltid å spille ballen ut 1 ret-

ield.Det var nett-
‘ opp fra denne siden at drivet 

kom. Ikke så liten andel i denne
---J — om enn noe ensidig an-

L grepsform — hadde gamle gode
. Lindstad som vel laget en av slne

’ beste kamper i år. Lagets beste- 
h mqnr\ • ...........d —

wlngsplll av klasse, 
••• -

---- —u vu a, Kiane Det indre forsvar må bære det. denne _gang. I det .Indre forsvar Bentllge ansvar for det fatale , 
k€el)er Reinhol øerlag — foræringer og hasardl-

og støtt fra derbyet. SkiUi,rtQk ---------------- -- ■
gjØre sitt ytterste til mlssere 

tkesplU fra 'fo7sv7ret'=forUøwlK Vel sal™er sidestykke, og deprl- 
O ZX 1 V* 4a

v.,-,Z'iTiu

ikke fikk det riktig 
J ----------

kom Waage 
v "Sikkert * 
ul, ibred hadde to

I
«*T- >

• .

'7v I
/■ > r«a

*b' VJ

I i 2. omg 
utenfor l 
til.
Dorg mi 

ta et p*- 
til gjenejj' 
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mann. Og Skifjeld viste til tider 
mens Jeisen 
til å klaffe 
_._j forsvar 

og keeper Reinhol
ve
ne- 

™ «a- « saansS: 
1—-------- ' • •« * -

I

- merer laget som helhet.”

X-P"?T in.
i

dabbet svært av i siste
og centerløperen. Første omgang Ivar 
blé ganske god og Pors hadde det sen.

kom i' denne omg -ng. Pors i det Lindstad, Jeisen og 
12. og 40. minutt ved henholds- Etter pause 1 
vis Brynjulfeon og Lindstad. -- — 
Fram reduserte i det 30. min ved 
centerløperen. Pors' forsprang

LI X 1 1 1 tZ 1 CT V V 11 CA V <Sz4 V K/VKZ&.AVZ -- ------------ --- -

gode sjangser ble forspilt. Kåre 
Kristiansen ble udclag'- og erstat' 
tet med Arne Stenquist og ' 

ble Brynjulfsen byttet 
med Karl Sigurd Olsen. 

Annen omgang ’.1, _ 
velspilt, d. v. 1'ram had 
meste av spillet og brilliet 
å banen, men form 
alt,-ellers var Bjørn 
Pors-målet i veien

Det var for liten tyngde
J'| Frams angrep og l
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1   I —

\V

A. E.

men

Pors styrket sin posisjon i se-
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, å målstreken, 
sin side hadde et par 

opplagte målsianixser i 
3s først
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Sin farlige chanse hadde de 1 
1. omgang da centerforward var 
helt igjennom, men han skjøt 
hårfint utenfor. ELks beste folk 
var centerhalf Dag Henriksen 
samt 1. venstre Arne Høivik. For
øvrig var laget jevnt med gode og 
hurtige folk på alle plasser. Kee
peren var også meget god.

Pors skuffet stort igår. Riktig
nok hadde de de farligste chan- 
ser, men det gikk mest på tilfel
digheter. Spillerne holdt for len
ge på ballen og var for sene 1

■

IT

målsjangser
minutt — etter ,

: centret I 
Borgerne

■sene- Pers fortsatt ub
IVarholm hadde 
ien ingen 
ippet 
ens 
var 
)lpen og 

omgang 
r en

1-0 på straffespark j 
Ikke vanlig innsats over hjemmelaget.

■; reddet en 
ludd på 

t •

■pa

Stillingen er nå: 
Larvik Turn 9 k. 16 pi - 
Pors 8 k. 16 pts. 32—6

* >.. r-4

*. * t

-i sviktet allikevel 
. — I løperekka var 
vanlig organisatoren 

foruten for nevnte 
.• det Skl- 

kom best fra

i
••.7

• :

Pors 6.

• ■ r— r— _ --  —*-------- • • ■- .xt»® t cjhm

Pors pyntet godt på målaverasjen 
sin, men stort mer var det heller 
ikke. Åpningen var lovende, men det 
gikk over til ineffektivt spill på 

j tvers av banen, upresise avleverin
ger og dårlig utnyttelse av chan- 
senc. Pors burde igår med letthet 

; kunne spilt seg til det dobbelte an- 
jtall mål. Mikkelsen bor nok ned 1 

. ‘halvrekken igjen, det er ham som 
'/.derfra skaper roen over spillet. Han 

'finner seg ikke til rette i løperekka
; i 

i ■

eim Au-

•m

f

s taften, 
og sl gjt 
holt vai 
øvrig k 
kelsen,__ 
indre 1

Guni

lenger. Hele det indre forsvar hadde 
en rolig dag. Begge halfs hadde en 
lett oppgave, men ,---
i oppbygningen. 
Lindstad som •. 
og noterte seg
4 mål. Av de øvrige var 
fjeld og Jeisen som 1...

Og 
med

•. pors lå noe over 
de store goalsjang- 

.. fordelt, iallfall
D.et var i. venstre 

"i scoret om- 
mål.

seg fram
j flott 1 1,
i det igjen

satte punktum

« de*li

sjangsene. 
mellomrom 

scoret 3, hvorav de 
i-aktskuddene, og

- ■ ’ 1 L 

skal bli vanskelig 
fra Pors i - 

øperrekken er hyperfarlig 
indstad, Jeisen Gundersen. 

JHMMi

fram over 1100 
s1' iekampen

Borg P& Borge- 
sa) uet Arne

stor 
på

Pors lå over i 
og resutlatet 

større. Etter å 
ha presset konstant i ca. 25 mi- 

• mi- 
nr. 2 der. Lind- 

pen 
Ei- 

Forut for 
og 
ga 

godt

PORS bedret målaveragen, 
burde vært adskillig

det, men Skifjeld hold 
på ballen.

Flint var det svakeste 1. 
lag som vi har sett her •_ 
derlig unntagelse dannet 
som reddet sitt lag fra. 
større nederlag.

Gundersrud dom te.

Pors er fremdeles ubeseiret i 
serien. Igår ble det 1—0 over Eik 
på straffespark etter 10. min. 
Dagfinn Jensen ekspederte dette 
med en kanon i nettstangen, og 

J denned ble det med scoringer. Eik 
var klart det beste lag hva bane
spill angår. Enkelte ganger spilte 
de rent tsjekkisk, men foran mål 
var det skralt. Det er sjelden å 
se et lag som dominerer slik i 
banespill som Eik gjorde igår og 
allikevel ikke kan prestere et ene
ste skikkelig målskucid.

i I \ . “ ■ -

i; , Jr*

■■
'4

-----------

Hos Borg viste Arne Halvor
sen iblant flott målniannsspill, 
men til sine tider også det stikk 
motsatte. Kanskje var det litt 
uhell med i spillet? Venstre half 

tildels Helge Kittilsen var Borgs beste
mann og en av banens mest 
framtredende spillere. Nærmest 
ham var i. venstre Arne War- 
holm.

Det indre forsvaret spilte'godt 1 
i 55 min- av kampen. Isak An
dersen spiller godt, men helhets
inntrykket blir dratt langt ned 

’j hårreisende tilbakespill 
til keeper.

Peder Ås Gundersrud^ -Bre
vik, hadde en vanskelig kamp å 
dømme og selv om en ikke all
tid var enig med ham,, må en si 
han kom godt fra kampen.

r’1.a sejor 11

en ft'sk
kamp

^joiier

likelig 
kwd som

eneste ' ■■■I
-merket en seg

It-
.• av 
fe-

var 
ner 
gikk Jeisen 
nr. 2, men 
omgang, d.v.s. Flints 
scoret i omgangens 
ter. Det var vel kun 
og dommeren som ikke så 
pillerens

Einar I 
mot I ved de

Borg-målmannens
. dette skuddet var

over Flint
fjeld og Alf 5Iikkelsen kar. g. 
re det broket for noen 
hver. Særlig Lindstad viste : 
re ting igår, Arvid Johansen 
ytre høyre var ikke alltid 
høyde. De 2 sidehalfene var 
ne, men framleggene var sv 
Backene virket ikke helt pi 
lige igår. men det kom vel ? 
de hadde lite a gjøre.

Flints lag fikk svært lit 
Best var keeperen Skonter; 
vel var banens beste og m- .• 
tive spiller. Senterbackv 
Hansen virket ogsa solid. « 

Publikumsbesøket var 
dent. J

P. Aas Gundersrud. 
dømte.

rien ved å slå Eik 1—0 på Vest
siden. Eik-laget var svært inef
fektivt foran mal, men ute på 
banen var. de overlegne i start 

ipå ballen. Det må innrømmes

'■ tieren-'o 1 «ometev— -a

^aget hadde ; ethvert.™. . fall fortjent uavgjort igår. IL 11
 

F‘e‘\5, minutters spill hadde Snortskl i Erling Olsen en god sjangse, 1 '

men hans skudd ble for løst. 2 
.minutter seinere fikk så .Pors 
malet som skulle bli avgjørende. 
Det ble dømt straffespark for et? ulovlig tackling av Leif Linc^v 
stand, og dette satte Dagfinn.

' ---- J kontant) 
’ 35 minutters spill 

en sjangse til utlig- 
f AÅAW4 a senterløperen kom ./ 

helt fri fra Dagfinn Jensen ! 
skjøt løst utenfor. Like før ' 

Lindstad !5slrete„X| O-1 over
Det tok vel 30 min. før Pors fikk 

hull på byllen mot Flint igår. Det 
Lindstad som headet en cor- 
elegant i nettet og like etter 

pent igjennom med 
dermed ble det i 1. 

indre venstre 
siste minut-

linjcmann 
SOB1 1KKC om. Flint- 

øpiiicxv,.^ off side posisjon.
I 2. omgang øket Pors med jevne 

mellomrom til 6. Først var Lindstad 
' frampå og utnyttet en tabbe i Flint- 

forsvaret, så forserte samme mann 
ii; på høyresiden og skjøt 
motsatte hjørne, derpå var 

Jeisens tur og Lindstad 
med nr. G på di-

av 
ballen i mal. Einar 
velplasserte lang- 

Reinholt helt inne 
reddet.

J begynte Borg 
ventet at utligningen 

komme. Det ble imidler- 
rs som øket til 2—0. .på 
spark. 
var Pors’ senterback Dag- 
?nsen som satte dette inn. 
denne scoringen var ' det 
å sikerheten i Borgs for- 
Pors-målene trillet inn et- 
ert og i flere tilfeller yar er jenge siden en

- - -ir værl vitne til fra den kanten. Eik Stillingen er nå:
ellers hadde spilt en  s^.n si(|e vjste et meget godt Lai-Vik Turn 7 k. 12 pts. 32—

Pors

Leif
.  satte Dagfinn. 

Jensen meget flott og 
i nettet. Etter 
hadde Eik 
ning. men 
ike liv.  
og skjøt løst utenfor. Like 
halv tid headdet Leif T ■'"* 
en farlig ball mot mal, men 
Eik-back reddet på 
at keeperen var satt ut av spill.

I 2. omgang hendte det svært 
tlite og det var mest Eik som ' 
' førte an, men angrepene stoppet 
Isom regel på 16 meteren uten at 
noen forsøkte seg på skudd. Den . 
farligste sjangse hadde imidler- 1 
tid Pors ved ytre høyre G.umiar I 
Brynjulfsen, men han skjøt 
utenfor fra kort hold.

I ffjennonTr-^ 
| av misfon. 

tar ikke 
løftebrudd 
overraske! 
interssert 
tivt proble

Eik 9 k. 9 pts. 16—1) d' 
Borg 8 k. 8 pts. 13— q 
Skiens BK 8 k. 7 pt?mj 
Flint 8 k. 4 pts. 10— 
Brevik 8 k. 3 pts. 7 

8 k. ' 
_________  __________

poi5 § “rø- Horg
6 Pors-mål i sisle omsan£.

S • o .' . < n •sesr oa raa
=========== , f ' s . >r 
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Eik ble slått 1-0, meik Porserne skuffet med 
svak innsats

II

■
1

1

I

Stillingen er

6 k. 12 pts. 22 —
7 k.
7 k.
7 k.
7 k.
G k
7 k.

• morsomt å se Eikgut-I 
tene i aksjon. Laget virket sym
patisk og hadde sine beste folk 
i c-_ ’ ~'u n°rr Henriksen, og
indre høyre 
nevnte er 1 
indre høyre på 
,i sommer.

De/som kom 
hos'Pors 
mål, sen 
og høyre

Det var

g hadde sine 
enterback Dag Henriksen

: Arne Høivik..- Sist-
• bare 18 år og spilte i 

juniorlandslaget 1 1 i,1
| |

hederlig fr:.
var Bjørn ReihÅoJt 

terback Dagfiim Jensen | 
half Alf Mikkelsen.

— -.-r— - ■ ■ -<------------------------------ --  •*

• svakere em 
som først og fremsi’

-■ nutter kom det 1. målet og
hadde for liten hjelp 

at av de øvrige i rekka. rtn.
Pors hadde en svart dag, for så God dommer var Gunar An- æy ing e i 
svakt spill som . klubben viste dersen, Ulefoss. détte hadde laget halt mange

farlige sjarigser som ikke 
noe resultat. Noe særlig 
spill ble det ikke, noe det sjelden 
gjør når laget presser så på.

8 pts. 14— Flint kvitterte for det ene ma- 
8 pts- 13—1 je( Ved sin senterløper P. Nilsen. 
6 pts. 12-1 L.
4 pts. 10—2

2. omgang ble lik 1. Pors pres- 
t - sei svært og var dertil heldigere
;3 pts: ;.G—1 )nej utnyttelsen av 

2 pø ø]<et med jevne 
; til G. Lindstad s_. 

2 var iené pr:. 
Jeisen Gundersen 

Det 
points 

1 T < • J J 

— - e—

■ a ta
i denne serien.

■ og
, Ski-1 Sportsklubben

Pors vant som ventet en 
seier i kampen mot «Flint» 
Vest siden igår. 
begge omganger 
burde vært ennåLøperspillet var 

vanlig, noe -----r
må tilskrives indreløpeme. Lind 
stad forsøkte å få spillet til a ffh: t t etler tø
men han hadde for liten hjelp^ scoret det i. ved en

God dommer var Gunar An 
viste | dersen, Ulefoss.
har 

tilgivelig spill i Borg-for-1|7ært vitne til fra den kanten. Eik 
som l. pai-: av; banesiiill og de teknisk gode hal ------

«. / i»/™-; g,

i godt slag- 
t 12. minutt la Borgs sen- 
k en ønskeball foraii oei- 
Lindstad som scorer lett 

Og det 4. mål var Erhng 
mester for. Mål nr. 5?kom 
noe merkelig måte.' Borg-1 
innen skvetter ballen for 
, men den traff en av 
nes støvel og spratt så inn 
n. Ingen av Pors-spillerne 
b tegn til å delta i spillet 
enne scoringen. Og sa kom 
fra kloss hold ved Erling 

• Lindstad setter punktum 
sette nr. 7 i maskene.

e før slutt har Borgs y- 
*e K. Hansen helt åpent 
men skyter over.
i dette blåser dommeren av 
en ■— en uheldig sådan for 
Men ingen tvil, det beste 
vant — men for stort, 
jt hos Pors var venstresi- 
Ikifjell—Lindstad og i. høy- 
•inar Gundersen (Jeisen). 
1Qlt kan ikke klandres i 
Ellers var centerback D. 

‘n høyre half Alf Mik- 
n litt foran de øvrige. !
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Stillingen
Snøgg—Tønsb. Turn 1"'

Snøgg fortjen-

/angser 
•reddet p

var Ar-
Junlor--

var uhel< I forbi Syver^n

8 k.
7 k.
7 k.

7. k.

7 k.

q\ Weber,
Realfsen, 
E

T.

Herkules sikrer seg
i kretsmesterskapet i
I smågutteklassen.
I

Sio Pors 3—0 i går.
Herkules sikret seg et kretsmester

små
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Pors hadde ledet I — 
c\ I”T‘A.-_4-

sem senterløper. Einar 
dersen deisen) øket til 2- ... xxaa 
fikk et pent framlegg fra Lind- 

1 r 1 _1__ • 1 1 J •

— og satte O 1 I M •

. Litt 
Hele 
dette 

~ og 
ikke sen om å for

en 
Før

til t
Og I

• 4i rv, -

/ I
1

var ikke med 
gutten. Det ble Pors som scoret 
ved ytre høyre Arvid Johansen 
uten sjangse for keeper til

. De .'Skien B.K. 
rned | Flint

Brevik Christensen -----—
Det .tok. litt tid før Pors kom i| a&' 

Qv( 
i»’

i serien

6
4 pts.

7 k. 3 pts.
1 pt.

Rolf Johansen.
i ødegård og Frank Arnesen.
i Det ble en beskjeden forestil- 
| ling med atskillige tilfeldige pas- 
■ ninger. Brevik oppet seg noe til 
å begynne med og hadde et par 
gode sjanser. Ved det ene høve 

lvar Pors’ burvokter Reinholt satt 
Tat av spill, men Ivar Waage fikk 
til slutt ekspedert ballen vekk fra 

: [faresonen. Like etter skjøt Hans 
over for åpent mål.

■■•4 & j

o

Austad hadde et godt 
Som Mardon Syvert- 

t Tent. Seinere hadde*

. i'sen en høy ball i I ver- 
; Seinere fulgte flere nye 

hvorunder Syvertsen 
e:>:t et farlig cornerinn- 

legg. Breyik ble tildelt et indirek- 
j te frispark inne i Pors straffelt, 
i men Olav Halvorsen satte ballen 
hardt utenfor. Pors mal kom på et 

[godt skudd fra Leif Lindstad som 
var trukket over på venstresiden.

' Mardon Syvertsen var borti bal
len, men den havnet i nettet. Re- 
[/.rven Erling Olsen rykket inn 
på Pors-laget istedet for ytre hø.y- 
re Arvid Johansen som måtte 
gå ut.

1 skap i fotball i går. Det var små- ! 
; guttene til Herkules og Pora som møt
tes og Herkulesguttene viste ser å 
være <le sterkeste i dette oppgjøret 
cg vant cn stor for fortjent, s ir 3—0. j

o på
ske lovende kar, som Pors kan få 
glede av fremover Forøvrig innbyr 
ikke gårsdagens forhold til nærme
re kritikk av dc enkelte spillere

divisjons
kamp i Porsgrunn ble holdt pa
Vestsiden i går mellom Pors og
Brevik Idrettslag. Pors vant for
tjent, men resultatet 3—0 var 
vel i overkant. stad- driblet av to mann _o

Banen var tung og sleip å spil- så baHen i det tomme bur. 
le på Brevik møtte med reserve seneie var stillingen •> 0. 
for Kåre Odden og en hadde av Breviksforsvare var ved 
den grunn endret litt på oppstil- høve rukket alt for langt 
lingen hvor Thor Steen spilte Lmdstacl var <xke sen om 
back sammen med «Lutte» Han- sere seg fram og score med 
sen mens løperrekken var fra ball over hodet pa Syvertsen. 
nøyre: Hans Christensen, Einar d>sse scoringene nådde Brevik >
ilertsen Kolf Johansen, Odd natt endel muhgneter men skud- , 

, dene var svake. Ove Austad nåd
de en hard ball i Breviks tverlig- 
ger. Et nytt soloangrep ved Jeisen 
Gundersen var også nær ved å I 
lykkes.

Pors topper sin avdeling over
legent med 9 råke seire i høst og 

’ • ' ' meget store ut-
avJe-Jngsvinner 

Larvik Turn ligger ;
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yant <(—0 over Brevik

1
prix 
møt

• fjel 
. bre 
i spil: 
: sen------- •• . .]4

stiÉ Første omgang var jevnspilt, 
!i,ve^men Brevik hadde de fleste mål-

Jfejangser. Hellet var ikke med

'Il
-i. k ;édde7"“

’ I annen omgang viser det
ICIseg at Pors er best til å mestre 

den våte banen og tilslaget på 
^""ballen er også bedre. Her gjaldt 
Jlj det jo straks å få ballen vekk, 
MrfjJQog småspill rørte ikke fram 

neste mai for Pors kom
. hi korte mellomrom og ble satt inn 

lav Lindstad og Skifjeld. Brevik iSportskl.
•v

— Resultatet var for stor».
t 1

far så en periode som burde ha 
gii resultater. Men Pors’ gode 
senterback Dagfinn Jensen ryd
der godt op. Vi la merke til at 
denne spiller ikke en eneste gang 
var overende. Straks før shilt 
presser Pors og scorer sitt •!. 
mål ved Einar Gundersen

Best fra kampen kom vel Pors’ 
senterback Dagfinn Jensen. På 
Brevik-laget hadde junioren 
Mardon Syvertsen en meget god 
debutkamp. Han reddet i stor stil 
bl. a. særlig Jeisen Gundersens 
harde skudd.

Kampens dommer var Gunnar 
Andersen, Ulefoss.

I ... ■ y *»■ ■——— - - — ' —

i! Poi 
4! ’ sjøsb

J J ■ sen.--kampen.
M nc: _.l .
8 f første enn det siste,

TT laget selvmål mid i 
omgang, men

Tangen-banen egnet seg n-.er
■'g enn til fotballkamp i går, 

Brevik—Pors ble da og- i 
å for cn stor del iner preget av det •

Porserne behtr- ■
■ skefc banen og forholdene best, men

1 hjemmelaget bød avgjort sterkere •;
I motstan deiin resultatet viser. i)et 1 
I var fortjent med de 2 poengene til I 
| Pors, men vi skulle tro at sifrene 

£. eks. 4—2 ville passet langt bedre 
etter det som hendte.

Stillingen var 1—0 ved pause. I 
2. omgang øket Pors med jevne mel
lomrom og stoppet på 4—0. Et par 
av scoringene var nokså lettkjøpte, 
og Breviks angripere rotet bort et 
par storchanser. Målene ble satt inn 

j 3.v Jeisen, Skifjeld, Lindstad og Ar- tr

0
Etter pausen satte Bi .cHans

Christensen over pa mo sa'.t ving, XT Frank Ånesen flyttet mr >

• - U‘Uu-

0. Han

Pors 
Larvik 
Borg Skiens BK 
Bik 
Flint 
Brevik 
Sportskl.

det burde ha 
sikler til å bli

dog kloss i helene med et neder- 
Kampen 1 Larvik 13. mai I 

neste år rrie/lom disse 2 blir ve’^ ] 
avgjørende for mesterskapet. I

Pers hadde sine beste folk i 
forsvaret meo Dagfinn Jensen,’ I 
Olav Skilbred cg Bjørn F.cinholt 
i spissen. T?ygve Kristiansen, 
Lindstad og. Einar Gundersen 
kom også bra fra det. Forøvrig 
er det vanskelig å gi noen indi
viduell kritikk, da Pors foretok I 
en rekke.ommoblcringer av laget 
i siste omgang. Men hvorfor ;ot I 
en Skifjeld gå så mye arbeidsløs • 
i sis'te omgang? jS

Brevik hadde også sin styrke:
i forsvaret med backene ThurjM 
Steen og «Lutte» Hansen i spis jK 
sen. Juniormålmannen Mardon - 
Syvertsen hai' betingelser for a 
bli en særs habil burvokter. 
Halfene Olav Halvorsen (det for
lyder at han nå vil legge «støv- M 
lene på hylla» for godt) og Alf 
Odden var svært energiske, mens 11 
løperrekken virket noe tam. Ikke 
minst klikket det på avslutnin
gene. Reserven Rolf Johansen 
var svak denne gang. ' •

Birger Jansen, Tollnes, dom-, 
te. Han brukte fløyta flittig og | 
delte ut mange frispark særlig | 
mot Pors. Flere av offiside-av-1 

<y ble jjørelsene kan det tvistes om.'
ion ikke Brevik skulle hatt,

■>* traffespark i første omgang iste-A ioitKm et f0/indirekte frispark innpk.
Slo Gjerpen 4—0. ?r 16-meteren?

• w -w-»

Pors’ gutter sikret seg kretsmes
terskapet lørdag ved å slå Gjerpen 
4—0 ettei’ godt og effektivt spill. — • 
Særlig imponerte yl re venstre Gun
nar Hansen med stor fart og gode 

| skudd. Uian scoret 3 mal i løpet ,ir' 
17 minutkr. Sven Hansen scoret on 
gang. Cc-nterbncken Arnold Johannes
sen (13 åi-) var også meget god — 
banens beste. 3 E 

.Kretsmestre er: T. Weber, E. Bon- te seiren, 
jaminsen, J. Dolva, B. Rcalfsen, A.> 
Johannesen, T. Eossan, E. Solstad, IT 1 Stag 
Knutsen, S. Hansen, T. Abrahamsen 
og Gunnar Hansen. De; suten ‘.ar J.j 
hilsen, A. Malmgren og A. Ba lesta-’ I 
ppilt flere kumper for guttelaget.

Uavgjori «mågutifinale.
Pors og Herkules spilte ‘går uav Urædd

xjori. 1- •] i krelsfinalcn i smågutl Falk
.< wKiifitirrKT

Stillingen er nå: 
Larvik Turn 8 k.

7 k. 14 pts. 26—
8 pts. 14—- 9
8 pts. 13—16 

pts. 12—10
10—27 , 

6—20 
4—27

* " | jtp

Pors sikret seg i går sin 9. se- • 
rieseir og gikk dermed forbi I 
Turn på tabellen. Det ble 3—0 | 
over Brevik etter en middelmå- I 
dig forestilling. Pors bane var I 
som rimelig er bløt og dårlig 1 
etter alt regnet, og dette had

de nok også sin innvirkning på 
spillet. For øvrig så det ut som 
om spillegleden var forbi for de 
flestes vedkommende på begge 
lag.
Pors lå klart over gjennom sto- 

men det me
ste gikk på tilfeldigheter. Brevik 
spilte med 3 backer og 3 halfer

l 

forsvaret, men så ble også angre- 
pet deretter. Med en. bedre lø- 
perrekke evn den. Brevik oppvar-' 

j tet rned 1 går, kunne det lett blitt 
-.mål rdut det ofte usikre Pors-for- 

svar. men Brevik hadde ikke et 
eneste ordentlig skudd på mål.

Breviks forsvar slet som helter 
og kom bra fra det, best 
vid Olsen og Alf Odden. 
*' ålmannen Syvertsen

: Jdn’• J. drs te> c', 
w it —

1. diviii
Pors—Brevik ■
Borg—Sportdkl^Flint—Skiens & 1

-w

Seriekampen på Tangen i Bre
vik igår mellom Pors og Brevik 
ble aldri gcd. Den sleipe og tun
ge banen nia nok ta cn god del 
av skxlden for dette. Fors stillet

• w -’ et t er'- • dan f as t satt e' opi >s t ill i ng, 
; niénls &‘(wik møtte m<’d reserve 
for -venstfe back Ivar Herum og 
ytre høyre Frank- Aanesen. Sted
fortreder var Odd Noor og Kåre 
Odden...

Første omgang

h
•n

men de vant, og det er det som 1 Pøi*s 
teller. Laget kan nu ta seg en [ ‘ »
velfortjent vinterferie etter en 1 
meget god sesong. De som lever- j LlSlSiCblJl c 
te bra saker. i går var Reinholt, ’ 
Waage (som back), Mikkelsen 
(som half i 2. omgang) og Lind
stad. Skifjeld ble spilt på i 1. om
gang, men sulteforet i annen. 
Jensen ryddet godt opp som 3. 
back.

Resultatet var 1—0 i 1. omgang 
etter scoring av Lindstad fra spiss 
vinkel. Syvertsen slo ballen i net
tet. I 2. omgang presset Brevik 
på fra begynnelsen, men trakk 
for langt opp. Lindstad la en per-

I fekt ball til Jeisen so mstormet 
fram, rundet rolig keeper og la 
ballen pent i nettet. Like etter er

I så å sl hele Brevikslaget på Pors- 
halvdelen. Et langt utspill fra 
Jensen, snappes • opp av Lindstad 

[ som stod alene på midten, men 
på egen halvdel så det kunne Ik
ke være off side. Han hadde ba
re å løpe med ballen og sette den 

J som forgjeves 
fw*-1 *-« t* — t lranjr*-1(5

I
I !

vid Johansen Den siste er cn gan-

Pors
■ Det ble 3-0
Ftl
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kampene i 4. runde av
mesterskapet således:

Brann—Pors i Bergen.
Odd—Lisleby i Skien.
De øvrige 6 kamper spilles

i
«
1

11 k.
10 k.
10 k.

• J

8
19
14

—13

*

. Hans Ande" 
til med et eik 

nonskudd går det '
r( .^d

Stillinge 
Vålerengen 
Skeid 
Sparta 
Ålgård 
Viking 
Ørn 
Fors 
Brann

32
24

•) o

<
( 
»

)

j
<

raske
selv »

De øvrige 6 kamper spilles så
ledes (førstnevnte lag har hjem- pen, selv om 
mekamp):

Sparta—Asker.
Fredrikstad—Kristiansund
Lyn, Oslo—Lillestrøm.
Fram—Skeid.
Sif, Stavanger—Sarpsborg 

F. K.
I Kvik, Trondheim— Ørn.

i Kampene spilles neste søndag 
(27. august).

■

—----------

V.4
pWa.O -

■
■

• y •- I ‘ ?

■

og | ser.
I begynnelsen av annen om- 

Lagets beste] gang tok Pors ledelsen (1—0) et
ter en kombinasjon mellom Gun- 
nerød og Skifjeld. Sistnevnte 
besørget ballen i Algård-nettet. 
Det så ut til at målet stimulerte 
Porserne, men Ålgård-forsvaret 

ytterst vanskelig å komme 
igjennom. Etterhvert trakk Pors 

var 
pene mot Ørn’i Horten, Sparta i (utvilsomt årsak til at laget ikke 

‘ 7 .......... ■ Algård slet
Pors ta fram energisk for å utlikne, men først 

Det 3 minutter før full tid lyktes det 
og for indre venstre med et lang-

Fotballforbundet har fastsatt. 2— 
Norges- 

gjort (1—1)

H

■■ r .!>

Viking—Skeid 3 
Brann—Våler eng 
Ørn—Sparta 2

Langesund jr. - Pors ir. 
1—0

I seriekampen i Langesund lørdag 
seiret Langesund junior 1—0 over 
Pors junior.

Langesund lå over gjennom 
kampen. Det var Hans Wilhelm Au- 

| stad som scoret.

Klubbene I’ 
en del se- I 

i rundekamp tid-/ 
siste kampen *#£/

Det blåste en sur og kall nord- best fra det var vel Olav Skil-] 
vest under hovedseriekampen bred, Lindstad og Karl Skifjeld. 
mellom Pors og Algård på Vest- Vinghalfene må legge betydelig 
siden i gar. De om lag 2000 til- mer vekt på avleveringen sine. 
skuere ble vitne til en ytterst Paul Steen i buret hadde svært 
beskjeden forestilling. Vel var lite å bestille. Han var formo- 
det vanskelige forhold å spil- dentlig dekket ved scoringen el
le under, men det forhindrer lers burde han ha reddet dette 
ikke at lagene burde lagt mer skudd. En knapp Pors-seir had- 
vekt på kombinasjonsspill langs de gitt det beste bilde av kam- 
marken. pen.

Rogalands-laget hadde utvil------------
somt sin styrke’ i hurtigheten, I første omgang fikk en se 
men en fikk ved enkelte høve enkelte gode ting, men ingen av ' 
også se tilløp til pasningsspill. lagene maktet å score. Pors lå 
Den tidligere Frigg-spiller Tø- over og hadde 2—3 gode sjang- 
gard i senter virket frisk rj ■ 
smart i første omgang, men dab-| 
bet seinere noe av. i 
folk var vel indre høyre, 
venstre og senterbacken.

Pors skuffet sine tilhengere 
stort i går ved å nøye seg med 
det .ene poenget etter at en had
de hatt ledelsen til det gjenstod 3] var 
minutter. Skal det bli poeng å 
hente i de gjenstående seriekam-] i forsvar og nettopp dette 
1

Porsgrunn og Viking i Stavanger | fikk begge poeng, 
og Porsgrunn må " 
betydelig bedre lagspill, 
skorter på sammenhengen 
kontakten mellom rekkene. Pas- skudd.
ningene må det også bli Bjarne H. Bech, Oslo, som 
mer presisjon over. Forsøket vil være kjent av Grenlands-fol- 
med Éinar Gundersen i senter ket fra mange tidligere besøk 
falt ikke heldig ut. Han var for- herborte, var on myndig og god 
øvrig forbausende tam og lite be- .dommer.
slutsom denne gang. De spm kom forner. .

hovedserien.
Avdeling A.

Pors—Ålgård 1—1.
J—0. 
jen 2—1.

—1. 
n er nå:

11 k. 18 pts. 20—
11 k. 14 pts
10 k. 13 pts
11 k. 13 pts. 1
10 k. 11 pts. 17—16

8 pts. 1G—20 
5 pts. 8—23 
2 pts. 18—35

Pors og Ålgård delte 
poeng i hovedserien

—t------------------ Rm ~ —

Pors ledet 1—0, men Ålgård utliknet i de 
siste minutter

i BSergem
Odd mgsÉes’ Lisleby å Sksess

•1 til like før slutt. Returkam
pen i Porsgrunn endte også uav- 

_ . t /•
■' \

Pors er for tiden i godt slag 
og klubben burdejia gode mulig- i 
heter for gevinst i denne kam- 

. det blir en lang og 
slitsom reise. Brann har riktig
nok levert flere gode kamper i 
år, men kampen mot Vålerengen 
i Oslo søndag var meget svak. Da 
saknet bergenserne sin 
senterløper Skagen,'; men 
med ham på plass i-,.r Pors gode . 

muligheter.
Odd er klar favoritt i sin kamp 

mot Lisleby i Skien, 
har møtt hverandre i 

et er første gang Pors og riekamper og en _ 
rann møtes i rundekamp og det ligere. Den lL

01 cvrig første gang Pors spil- sted i Skien 1931 da 0cij O 
NorSesmesterskapskamp i 2—1 etter ekstraomgang 

an^n' De t0 lag har mott hver" leby har ikke overbevist 

v /e §anSer tidligere i ho- selv om 
JSern ampe1’ Den f^ste kam- slippe •.

‘Bergen s]uttet uavgjort 
«Iw at Pors hadde ledet'likevel.

S


