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Det ble 2—0 over Fram
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ganske fikst, 

audsen blir sikkert

Man 
kan sl at Borg begynte best, men 
Herkules avsluttet best — det gjel
der begge omgangene.

ga et svakt inntrykk
m^te re*se hjem med j Lindstad og Gunnerød er tilbøye

lige til å holde litt lenge på bal
len. Skifjeld og Erling kom godt 
frem på wingene. Austad er den 
som er kommet i best form av 
halfs. Dagfinn Jensen må legge 
bort all overflødig dribling, det 
koster snart et mål. Skilbred var

vei.Pors-laget på

I

A

Sandjordet slo Pors 2—1.1
Treningskampen i går på Frednes 

ble ganske velspilt, og en eå til dels 
mange pene pasninger. Pors spilte med 
samme lag som sondag mot Storm, 
mens S.I.F. måtte unnvære M. Karl
sen og Lennart Strømsvåg. Pors tok le
delsen etter 5 min. ved Lindstad. S.I.F. 
viste stor energi og forsøkte å skaffe 
balanse, samtidig med at laget for
svarte seg godt. Men med 1—0 til 
Pors gikk 1. omgang ut. Annen om
gang vekslet med oppløp og sjanser 
på begge sider. Pors truet en stund 
sterkt, men det ble S.I.F. som overtok 
ledelsen, utliknet og endog scoret sei- 
ersmålet før fløyten gikk for full tid.

Det var ikke under de beste for
hold Herkules—Borg og deretter

ribben og Thoresen ble ødelagt 
i håndballkamp onsdag. Bort
sett fra et lite blaff i begyn
nelsen var det svært tynt det 
Fram vårtet opp med, så chan- 
sen til å beholde plassen i eli
ten ser ikke så stor ut for 
Thorstrandgutta.
Pors viste betydelig 
a- tirsdag dg vil snart

Karl Skifjeld var den 
som tiltrakk seg sterkest oppmerk
somhet 1 den andre kampen, og han 
herjet så herlig i lange perioder 
at han ser ut til å skulle bli en 
like god mann for Pors som noen 
gang før. Ellers kunne vi notere 
et par praktredninger av begge kee
perne, Tore Simonsen og Bjørn 
Reinholt. Lindstad og Gunnerød 
scoret 1 mål i hver omgang — det 
første var pent etter flott forarbeide 

I av Skifjeld, det annet mer tilfeldig.

Det er for tidlig i sesongen til 
å gå spillerne nærmere etter i 
sømmene. Pors-guttene virket 
mer gjennomtrenet enn motstan
derne, og vi synes oppriktig tålt 
de har grunn til å være fornøyd 
med formen. Men løperrekka må 
skyte mer og bedre. Det er ellers 
ingen grunn til å ta nederlaget 
for tungt.

Flere av Sundjordets folk så ut 
til å mangle både kondisjons- og 
baltrening. På den annen side 

J det
viktigste av alt: det ble forsøkt 
å cnHlp rikti<r. op- ofte lyktes, det

Og 
ble

_ o Væ“

-—Te sagt med en gang at spillerne 
ikke sparte seg i vanndammene. 
En må særlig nevne Pors’eren 
Ivar Wages flotte «Tigersprang» 
i søla til publikums store fornøy
else.

&'te, VM, srø 
n F»LL«

° TI ° rakog
usikker på høyrelabben. Reinholt 
god i mål.

Begge mål kom i 1. omgang! 
Det første ved Lindstad og nr. 2 
ved Skifjeld. Samme mann var 1 
2. omgang til og med forbi Frams 
keeper, men la ballen for løst inn 
og høyrebacken stormet frem og 
fikk ballen ut.

Formann Hagen i Fram kunne 
berette at både Eik og Stag var 
1 god form. Kondisjonen var pri
ma hos begge, og Pors og Grane 
ville få sin fulle hyre, mente han.

KaB.

Gunnar våg og Morgan Karlsen på syke- 
---—brukbar. Itøsta. Qcld Hjaugen og Helge An- 
------ persen spilte i stedet. Dessuten 

måtte Johnny Eriksen gå ut tid- 
I lig i kampen og erstattes med 
Henry Olsen.

Pors lå godt over i 1. om
gang og det ble da vist mye pent 
småspill, men avslutningene var var‘det "flere"lyspunkter.

luten brodd. Det målet Lindstad 
|laget etter 5 min. var meget lett-

T 2. omgang var snill*

kamper på gamle Borg-ba- [ Kjell Marker som spilte ytre venst- 
nen i går. Det var sølet og bløtt, ! re, samt Vidar Abrahamsen.
men karene fikk da beveget litt på 
flesket — og stort set var det mye 
å glede seg over. Skal vi absolutt 
nominere det laget som ga de be
ste løftene, måtte det vel være 
Pors. Men Storm hadde også ad
skillig positivt å faro med, særlig 
virket forsvaret sterkt, og Borg— 
Herkules satte farve på sin fore
stilling med hele 6 scoringer etter 
at Borg hadde ledet 3—0! Dahlgren 
fikk også myket seg bra opp — 
han dømte begge kampene.

I den første kampen ledet Borg 
1—0 ved pause, da Alf Olsen scoret 
det peneste av de 6 målene. Så 
øket Borg til 3—0 1 løpet av 10 min.

!£&■

Pors-Slorm 2-0
i vanlig våroppgjør.
Tvilsom fornøyelse ga 
bedre kondisjonsirening 
enn spilletrening.
Borgbanen inspirerte ikke akkurat 

lagene til å ta fram det store spillet 
1 går og Storm og Pors leverte heller 
ikke noen stor kamp, men såpass gode 
glimt fikk vi se at vi trygt kan vente 
spent på å se om disse loftene skal 
bli innfridd under mer normale om
stendigheter. Søle og vanndammer 
pleier jo ikke akkurat være fotballspil-

3 beste venner og i går var det 
stad, s å ille at det i

\______

Pors ga det besfe inntrykket. [Storm 2-—0
Borg-Herkules 3-3 og Pors-Storm 2-0 på Borgestad.

1 2. omgang ved Tr. Warholm og 
Hilmar Hansen, mens Herkules spur

Pors-Storm spilte sine 2 x 35 min- tet fint opp med 2 scoringer av 
utters kamper på gamle Borg-ba- [ Kjell Marker som spilte ytre venst-

Storm hadde nok like meget av 
spillet i denne kampen, men 
Pors’erne utnyttet sine angrep 
bedre. Karl Skifjells sterke for- 
sering på venstresiden var for
arbeide til ett av måla og «Kal
le» så ikke ut til å mangle spil- 
lehumøret i år heller. Pora’ mål 
ble scoret av Lindstad i 1. om
gang og i. venstre Rolf Gunnerød 
i 2. omgang.

Pors’ seir var i orden, men 
Storm hadde nok fortjent mål 
de også — etter flere velmente 
fonsøk. Pors-keeperen Reinholt 
reddet særlig flott ved e( høve. 
Også Storms Tore Simonsen ga 
godt inntrykk mellom stengene. 
Noen kritikk ellers skal vi ikke 
gi denne gang.

Til slutt vil vi nevne at ung
dommen var lite representert 
blant de 44 spillere som opptråd
te pa Borgbanen i årets første 
fotballkamper. Også i denne kam
pen var dommeren Da hl gren, 
i fin form. Også nå var det fle
re hundre tilskuere.

2—0 tap i går for Pors og kan 
være fornøyd med det. Det 
kunne gjerne vært 4 eller 5. 
Riktignok manglet «de tre sto
re», Roald Thoresen, Kruge og 
«Svarten», men allikevel. Kruge 
og «Svarten» ble skadet mot . ( 
Stag søndag, sistnevnte brakk B r „

Sundjordet slo Pors 2-
Pors hadde det meste og beste]i Pors-målet mistet av en 

banespillet på Sundjordets bane ; annen grunn balansen helt, 
igår, men Sundjordet gikk ay 
med seiren — 2—1. Pors stilte 
med det samme laget som spilte 
mot Storm søndag, mens Sund- 

I jordet hadde Lejmart Strøms-
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Pors stadion var tung og dau 
spille på og det ble således en

Hos Pors klikket det omtrent over 
hele linjen i går. Forsvaret var me
get usikkert, og det smittet over på 
hele laget. Det var liksom alle mann 
bandt seg og tenkte bare på å vin
ne, mens de helt glemte spillet. La ■ 
oss håpe at Pors hadde årets svarte 
dag, og at Turn lår seg i strek i 
regningen de også — om ikke før, 
så i møtet med Pors.

Det var deilig i sola, og Goberg 
var som vanlig utmerket med fløyta.

KaB.

begge winghalfene Wilh. Olsen og 
John Nilsen. Balchen var treg og 
usikker og mangler nok noe på for
men. I løperrekken var venstresiden 
beste i første og høresiden i 2. oing.

r 

x

i

Pors vant fortjent
Resultatet 2—0 burde vært større

6 \
I 'X

I 
Tollnes,

2—0 var i minste laget, men som 
vanlig i tidlige kamper skortet det på 
skyteferdigheten. Litt mer innsats i 
avslutningene kunne også gitt et par 

—--•■••ul» driblet av køeneren 
så 

Larvik Turn-Pors |PP 
Jor oppi, pinsedag 
Spennende innspurt 
og kamp om målene 

i avd. IV B  
Privottclcgrom til Dagbladet 

pinsedag mote» Larvik Turn 
og Pors til seriematch og den 
kåmpen kommer sikkert til å bli 
avgjorende for avdclingsmester- 
skapet. Lagene ligger langt for
an de andro i samme avdeling 
og det synes sikkert at både Tors 
og Larvik Turn horer til landets 
desidert beste L-divisjonsklubbor. 
Ben indre strid mellom disse ei
et av de morsomste poenger 1 
l.-divisjons-innspurten. Foreløpig 
har Tors 19 poeng og 35—6 i mnl- 
average, mens I.arvlk Turn, som 
trakk det korteste strå 1 klubbe
nes forsto møte har 1 poeng og 
39—5 i niål. Med Larvik Turn- 
seier blir det med andre ord 
Larvik-ledelse og det er godt mu
lig at målantallet blir avgjøren
de for den endelige rekkefølge.

Pors har «Jeisen» på syke- 
listcn for tiden og den gode ving-1 
halfen Alf «Knabbe» Mikkelscn 
tar det med ro foreløpig. Til 
gjengjeld er teknisk gode Gunne- 
rød tilbake i sin gamle klubb. 
Pors-guttene viste gode takter i 
treningskampen mot Storm søn
dag og selv om 2—0-seierén ikke 
sier sa stort på en liten og vår- 
bløt bane, så var det morsomt å 
se Karl Skifjeld vise gode tak
ler og fore an i løperrekken.

Pors har vært svært hemmet i 
treningen i år på grunn av Islagt 
bane og har mest holdt seg på 
landeveiene. Ennå er ikke banen 
klar og spilletrcning skorter det 
sterkt på fremdeles. Men trene
ren. den gamle backkjempe Olaf 
Skilbred, kjører karene hardt, så 
kondisjonen er relativt god. Pors 
er for øvrig meget .godt fornøyd 
med sitt trenersystém. De nyt
ter klubbens egne medlemmer og 
både «Jeisen^ og Olaf Skilbred 
har gjort godt arbeid her.

Så får vi se 1. pinsedag — — 
Kj. J.

het forsøk på spill var lagt vekk 
samtidig som flere av spillerne 
gikk inn for å ta mannen før 
ballen. Da Pors svarte med sam
me mynt, måtte Goberg bruke 
fløyta flittig. Han klarte hel
digvis å stagge gemyttene før det 
hele utartet.

benet på ballen før den havnet i Ptag søndag fikk halfen 
det tomme buret.- t

Pors lå godt over i begge om
ganger og laget hadde en rekke 
sjangser. Ved flere høve var det 
en eller armen Fram-forsvarer _ ___________
som fikk avverget scoringer i si- den annen vinghalfen Iver- 
ste øyeblikk etter at malmannen’ 
var satt ut av spill. Ove Austad 
hadde dertil et godt skudd i tver- 
liggeren. Flere langskudd havnet 
like over Fram-burel.

Fram på sin side hadde endel 
bra tilløp til banespill, men nå 
sem før skortet det på avslutnin
gene. Bjørn Reinholt i Pors-bu- 
ret hadde endel besvær med et 
langskudd, som han fistet til cor-l slapp bra fra dommerjobben. 
ner. Corner.

Om kampen er kort å fortelle at 
Borg scoret 1 1. omgang ved Hil
mar Hansen. Reinholt burde ha 
klart det løse skuddet. Pors utlig
net etter et par minutters spill 1 2. 
omgang. Jonny Nielsen var sist nær 
ballen, men det var Isak Andersen 
som gjorde hele forarbeidet. Nær
mest et selvmål altså. Forøvrig var 
det lite å bemerke. Skudd på mål 
fantes så å sl ikke. Leo Weber had
de en flott heading med ditto red
ning av Borgs Arne Halvorsen. Pors 
gjorde enkelte forsøk på å spille, 
men det ble bare med «blaffa». _
Selv Skifjeld var ikke med på no
tene. I 1. omgang var han helt 
passiv. Uten Lindstad 1 angrepet 
er det sørgelig tamt og planløst 
det Pors presterer.

Goberg klarte den vanskelige 
kamp godt. Det var kaldt og surt 
og bare et par hundre tilskuere. 
De som ble hjemme gikk som nevnt 
ikke .glipp av noe.

— Pors slår Larvik Turn, mente 
Larvik-folk på tribunen på Vestsida 
i går da porseme sikkert spilte inn en 
2—0-seier over Fram. Og Pors bor 
virkelig ha sin store sjanse til A vende 
tilbake til hovedserien i år. Laget vir
ker veltre.net og sammensvclset, og 
den individuelle innsatsen ga prov på 
at det har vært arbeidet intenst. Kon
disjon, kraft og hurtighet preget Pors- 
guttene i forhold til motstanderne.

Fram stilte et sterkt redusert lag. 
Keeperen Roald Thoresen, venstre 
back Odvar Kruge og winghalfene 
Iversen og Anthonsen ble spart på 
grunn av småskader, og de mange ju
niorene som fikle prove seg, gle natur
lig nok ikke sammen til et hele slik 
som vi husker av fjorårets seriemester 
i dets store kamper. Men flere av dem 
er lovende karer som vil kunne spille 
seg inn.

Det var svært få perioder av kam
pen eom Pors ikke dominerte. Frams 
angrep var svært tannløst og med kon
tant — om ikke så rent — spill ordnet 
Pors-forsvaret godt opp. Loperspillet 
var friskt og ganske oppfinnsomt med 
hurtige skiftinger. Skifjeld var — sær
lig i forste omgang — strålende opp
lagt, og skapte stove sjanser med sine 
kvikke gjennombrudd. I annen om
gang fikk Frams lynkjappe og gode 
back, Ludvig Dreng, bedre tak på | 
ham. i

PORS taper ytterligere terreng
Borg klarte 1—1 på Vestsiden i hardt oppgjør.

Det ble 1—1 på Vestsiden, igår. 
Borg kom et skritt nærmere mel- 
lomdivisjonen og Pors et skritt 
lenger vekk fra Hovedserien. Fo
restillingen ble dårlig, sleiv og 
spark fra først til sist — godt 
anført av Borg. De var verst, 
spesielt i siste omgang, da alt som

farligste tu.

sen, men begge kommer med sei-, 
nere. Det kan sikkert trenges 
hvis en skal gjøre seg noe håp 
om å få beholde plassen i hoved
serien. Som stedfortredere i går 
nyttet en hovedsagelig juniors 
og flere av disse var slett ikke 
uefne, men de ble noe veike i 
nærkampene.

Birger Jahnsen,

ior Pors,

Porserne spilte i går sin 3. | 
kamp i løpet av 5 dager, men al-1 å 
likevel var motstanderen, hoved- stor påkjenning for de 22 aktø- 
serielagc.t Fram klart underlegen rer. 18-åringen Gunnar Knut- 
på Vestsiden. Det ser iethvert- sen på indre høyre hadde en pen 
fall ikke ut sem om det er noe debut og i ham har Pors et særs 
i vegen mod kondisjonen hos -lovnede emne. Han fikk god assi- 
Pors-spillerne. Etter spillets for- stanse av Lindstad, Gunnerød og 
deling og sjangsene ga resultatet Karl Skifjeld. Sistnevnte var 
2—0 til Pors ikke det rette bilde påny i godt slag og det spørs om' 
av kampen. Pors-løperne var det er noen som kan nekte 
nemlig svært aggressive i går og ham plassen på landslaget i kam- 
de. skjøt også atskillig mer enn i pen mot England i mai måned, 
de foregående kampene. Forøvrig slapp alle Porsere bra

Begge mål kom i første om- denne kampen. Senterbacken 
gang etter scoringer av Gunnar Dagfinn Jensen sa dog ikke ut' 
Knutsen og Leif Lindstad. Ved Hl å være så ledig som tidligere. I 
den første scoringen var det Karl Hovedserielaget Fram har ik- 
Skifjeld som gjorde forarbeidet ke hatt hellet med seg i vår. I 
og Knutsen hadde bare å sette den første treningskampen mot

Anthonsen slått av 2 ribben og 
under en håndballkamp onsdag 
rok det to ribben på målmannen 
Thoresen. Begge må således hol
de seg borte fra fotballen en tid. 
Videre saknet en backen Kruge

«De grønne» har det med å sette 
epper i hjulet for Pors. De laget 

< slem strek i regningen sist på 
.•stsiden, og i går skaffet de por- 
rne deres første tap i serien, og 
:rmed røk lederstillingen over til 
T. Det begynte i grunnen med en 
,ng i går — Rasmussen skjøt uten- 
r åpent mål etter et par min., like 
ler fulgte en ny chanse for SB, 

de var også adskillig kjappere 
n porserne. Det ble likevel Pors 
m tok ledelsen ved en pen Ski- 
eld-heading.
4 min. senere er stillingen. 1—1, 
; ballen er knapt i spill igjen da 
jersmålet kommer. Rasmussen og 
dd Larsen var scorere. Pors sable | 
m en morderlig fart i 2. omgang, 
/ så helt ut til å luven fra SB,

9
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Skiens Ballklubb
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eni.
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omgang

Corner.

Stillingen er

tredjei

i

I

K
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get, av Pors-målmannen Reinholt 
som var altfor seint ute med hen-

Ballklubbens 
ytre høyre da han 

kom gjennom Pors-fors varet og had
de bare målmannen igjen. Han skjøt

også
Karl

Selv 
ikke

Hyggelig var det at Karl Ski- 
laget.

A-lands- 
vært

■■.r

divisjonskampen 
igår mellom Pors og 
gjort 1—1 etter en

1

0

nå:

Skifjeld °9 '®de 
<RfornøYde er 9od^ Kihlé 

sie»”

som satte hodet til, men Borgs 
vokter Arne Halvorsen reddet 
pent den velplasserte ball.

Alt i alt hadde nok Pors noen flere 
sjangser enn Borg, men forøvrig sak
net en i høy grad innsatsviljen, 
en mann som Karl Skifjeld var

/t ..
V»

Svak 1—1-kamp
i på Vestsiden 
Borg sluttet uav- 
matt forestilling 
Dertil skjøt la- 

lite. Begge måla

i spilte energisk
År- (pen i Middlesbrough, 
har 

ennå,

7—26 ’
7—47

det første 
1:

Skiens-laget vant 2—1 etter 
......innsats i en svak kamp

med mye sparking. 
genes løpere svært 
burde vært avverget.

Som kjent spilte begge
flere reserver oj

Seriekampen på Vestsiden i går j dene sine. Ellers husker en Karl SH- 
mellom Pors og Skiens Ballklubb 
sluttet med det uventede resultat 2—klubber med 

j det var tydelig at 
det betød svært mye. Borg som spil
te med fira løpere og 
innerving, i... 
pausen i----
sloppet gjennom 
Reinholt i — 
sent på

I begynnelsen 
sendte Borgs l.

| sen en 
men denne ble oppfanget av 
senterløper Johnny Nilsen som 
hadde noen 
len i 
at lagene ville frisket på etter dette, 
men det ble ikke tilfelle. Riktignok 
hadde Borg en stor sjangse ved Kon
rad Hansen, men skuddet føyk over. 
Like etter hadde Pors’ Leo Weber en 
lignende situasjon med samme resul
tat. Noen minutter senere havnet et 
overlegg fra Skifjeld hos Leo Weber j Larvik Turn

bur-1 Pors 
meget Eik

Borg 
Skiens B.K, 
Flint
Brevik 
Sportsklubben

til Sportsmanden at Skifjell ba- 
re fikk to utlegg > hele annen 
omgang.

tilbaketrukken
, sikret seg 1—0 ledelse før 

eiter at Hilmar Hansen var
, Pors-forsvaret, men

i Pors-burot reagerte alt for 
å selve, målskuddet.

i av annen 
senterback Isak Ander- 

unpdig ball tilbake til keeper. 
Pors’ 
ikke 

vansker med å sette bal- 
deV tomme buret. En skulle tro

Corner.
Stillingen er nå i avdeling B et- 

. j ter 10. runde:
Larvik Turn 18 pts. 43—5
Pors 18 pts. 36—8

, . Borg 12 pts. 22—21
denne kam- Eik n pts 23—11

- jSkiens B.K. 11 pts. 19—13 
j Flint 4 pts. 10—40

Brevik 3 pts. 7—26
Sportsklubben 3 pts. 7—43

i
<
• 1

i første rekke i. v. Ragnar Hvid-jc 
sten og halfen Per Bjørnø — er;k- 
Oslo-avisenes dom om Englands- ■ ' 
kampen. Asbjørn Halvorsen sierjl

ga Pors 
serieneilerlag

Ewald Kihlo får sin debut- 
Bjørn Spydevold, kamp tirsdag. Tidligere har han 
Harry Boye Karl- vært med på B-landslaget og re

serve på A-laget.
• Utsiktene for et gunstig norsk, 
----------- — M-1 —  -1! - 1  ” 1

fjelds harde markkryper som Ball
klubbens målmann reddet på en 

1 til Skiens-laget. De G—700 tilskue-1 mesterlig måte til corner. Leif Lind- 
stad og den nye Pors-spilleren Kors

vai'! aasen hadde også flere tilbud, men 
avleveringer. | resultatet var negativt.

I annen omgang kjørte 
på, men Ballklubben på

energisk

Karl Skifjeld, Pors, 
som spirto sin 3. landskamp.
r» - ■

11 k. 20 pts. 47— 5 
11 k. 19 pts. 37— 9 
11 k. 13 pts. 27—11 
11 k. 13 pts. 23—22
10 k. 11 pts. 19—13
11 k.
10 k.
11 k.

1
: Pors’ betydningsfulle serie-
‘ kamp mot Larvik Turn på Lo- 
\ visenlund er framskutt til i mor- 
Jgen. Vinner Pors ,
jpen, går klubben forbi Turn på| 
jpoenglista.

JKARL SKIFJELD, PORS, 
i landskam- 

men han 
ble i høy grad sulteforet i siste 
omgang av sine medspillere —

resultat en ikke særlig lyse, 
saken er at våre spillere 

John Sveinsson, svært liten kamptrening
Sande- mens englcnderne har prøvet seg 

i flere landskamper.
*

t irife

bi -goat

4 pts. 10—44
3 pts.
3 pts.

1 
r

I opinemessig var det svake saker 
1 som ble levert. For Pors’ vedkommen- 
, de må laget vinne resten av sine kam

per hvis man skal ha håp om avde- 
lingsmesterskapet, men til det trengs 
mer alvor og innsatsvilje. Chr.

Pors 
sin 

I 
denne omgang hadde Porserne påny 

g flere sjangser. Et brenn- 
Karl Ski-1 hardt skudd fra Lindstad smalt i 

tverliggeren og et i sidestolpen noe

Skifjeld var hurtig, lå godt fram
på og var mot slutten nær ved å 
score med et overraskende skudd 
Men han luulde også on meget god 
back mot. seg, som ikke lot ham 
slippe til alt for ofte.

/ ‘V/\? —Porsaksjene synker stadig.
1—1 mot Borg i går.

For en som ventet å få se virkelig 
kamp om poengene, ble møtet mel
lom Pors og Borg i går en skuffelse. 
Etter en jevnspilt førsteomgang hvor 
Borg tok ledelsen med 1—0, lå Pors 
stort over i annen omgang, men mak- 
tet likevel bare å score en gang. Det 
var unggutten Leo Webers fortjeneste I at målet kom. Han forfulgte energisk I 
en ball, kom i duell med Borgs kee-1 
per og Isak Andersen og fikk sen
tret til Johny Nilsen som bare hadde 
å sette benet til.

Weber spilte en meget god kamp 
1 og blir utvilsomt en god tilvekst til 
S Forslaget. Sammen med Dagfinn Jen

sen og Skifjeld var han lagets beste, i 
Hos Borg var det keeper Halvorsen 
og Isak Andersen som fortjener mest ros.

Spillemessig
Vår første fotballandskamp i 

år blir mot det engelske amatør- fjeld, Pors, kom med på 
lag i Middlesbrough tirsdag 15. Det blir hans 
mai. Fotballforbundets U.K. har kamp. Tidligere hår han 
som ventet bygget hovedsakelig med mot Jugoslavia i Oslo 1949 i 
på fjorårets høstlandslag. En fin- og mot Finnland i Helsingofrs. 1 
ner igjen 7 mann fra Irlands- Dertil var han reserve ved sven- 

j kampen i Dublin i november. Vi- skelandskampcn i Stockholm 
:dere er jo Torgersen og Willy samme året. Videre har. han hatt 
^Andresen ute av dansen. Laget et par B-landskamper. 

/blir fra mål.'og høyre: Ewald 
? Kihle, Odd, 
j Fredrikstad, 
c ken, Ørn, Thorleif Olsen, Våler
engen, Thorbjørn Svensseri, San- 
5'defjord, Per Bjørnø, Ørn, Gun- 
Snar Thoresen, Larvik Turn, Per 
> Bredesen, Ørn,
□ Lyn, Ragnar H.vidsten, / 
yjord, og Karl Skifjeld, Pors.
7" Reserver: Øivind Johannessen, 
1 Skeid, Alv Olavsen, Lyn, Gun- 
Inar Hansen (Funkis), Sarps
borg, og Gunnar Dybwad, Frei
dig.

I "    ■ - - ■ - — • —

karl Skifjeld, Pors, ytre venstre 
ti landskampen mot England tirsdag 
p Ev/ald Kihle, Odd, debuterer i landslagstrøya

ro ble ikke vitne til noe kvalitcts- 
spill. Skiens-lagets hovedvåpen 
stort fart og hurtige 
Spillerne lot aldri Porserne få noen 
ro over seg og da Pors-laget heller I hardt 
ikke maktet å dempe spillet gikk det | side hadde endel sprette angrep. 

‘ galt.
Om selve kampen er det forøvrig | atskilli 

ikke svært mye å berette.
fjeld skaffet Pors 1—0 ledelse i be
gynnelsen av kampen. Like etter seinere, mens et par høye skudd gikk 
lyktes det for Einar Rasmussen på like utenom. Ballklubbens beste 
ytre venstre i Skiens-laget å utlikne sjangse hadde 
takket være sommel i Pors-forsva- 
ret. Noen minutter seinere øket in
dre høyre Odd Larsen til 2—1 for mot det tomme bur, men en Pors- 
S.B. mod en fiks bakoverheadding. forsvarer fikk pirket ballen vekk i 
Også dette målet burde vært avver- siste liten. I

Pors-målmannen Reinholt Ballklubben hadde sin beste] 
mann i den «gamle kjempen» på sen- 
terbackplassen Harry Balchen som 
var en stø og solid skanse hele tida.

' Av de øvrige likte vi best de to 
kjappe spillerne på høyresiden I. 
Kristensen og Odd Larsen og halfen 
Wilhelm Olsen. Olav Jamtveit var 
heller ikke ueffen mellom stengene. 
Klubbens seir kan avgjort karakte-l 
riseres som noe heldig. I

Porserne skuffet stort dennegang. | 
Det var mindre bra kontakt mellom! 
rekkene og dertil var avleveringene 
stort sett svake. Det dribles 
for mye av enkelte spillere.
Skifjeld, Ove Austad og Olav Skil- 
bred var vel de som slapp best fra., 
det. Den nye Hønefoss-spilleren! 
Korsaasen var altfor treg og han 
hadde ingen heldig debut.

Alf Goberg, Storm, dømte. Han 
kunne muligens brukt fløyta ennå 
flittigere ved enkelte høve. Avgjø
relsen med indirekte frispark ved 
dødlinjen for «angrepet» på Lindstad 
i 2. omgang vakte atskillig disku
sjon.

Pors og Borg delte poeng
på Vestsiden i går

riktig i vigør igår. I første omgang 
gikk han forøvrig arbeidsløs i lange 
tider. Scnterbacken Dagfinn Jensen 
var vel don som slapp likest fra det. 
Junioren Leo Weber var det mye fot
ball i og Pors’ U.K. bør avgjort la 
ham få prøve seg i flere A-kamper. 
Klubbens sjangser til å bli avdelings- 
vinner er nå sterkt redusert etter at 
en har mistet 3 poeng på de to siste 
kampene. Man kan vel forøvrig trygt 
fastslå at Pors-laget ikke har noe å 
gjøre i hovedserien foreløbig, men i 
landsdelserien er det ingen som kan 
nekte laget en plass.

Borg er sikkert vel fornøyd med det 
ene poenget de fikk. De kommer godt 
med i den individuelle shittstriden 
med Eik og Skiens B.K. om en even
tuell plass i landsdelsserien. Det indre 
forsvaret var vel de som slapp best 
[fra det hos Borg. Isak Andersen var 
imidlertid svært uheldig med tilbake- 
spillet som førte til Pors-scoringen.

Alf Goberg, Storm, var allright som 
dommer.
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liam Larsen og Gunnar Andresen. Yt- 
revingen Borgersen og Rismyhr var 
kjappe og kom godt fram med ballene. 
Fellee for begge målmenn var at de 
ikke hadde så svært meget å gjorc, 
men langskuddet fra Einar Danielsen 
som resulterte i kampens eneste mål 
burde Reinholdt rukket å komme 
bort i.

Dommeren Masto fra Ørn slapp bra 
fra kampen.

Larvik Turn-Pors l-O(l-O)

Så har Turn et

. avdelingsvinner0. ------ -
Pors tapte 1—0 i en jevn kamp, hvor resultatet 

like gjerne kunne vært omvendt
—1" ................ "

f ° J v &ap;
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Det synes å ha gått’ tradisjon i det i 
at Lovisenlund skal presentere oss for 
de skarpe kontraster. I fjor i april 
så vi Turn spille og vinne en avgjø
rende kamp i serien i et vær som fikk 
oss til å forstå at vi motte den før
ste virkelige vårdagen, senhøstes i 
fjor spilte russerne der nede i styrt- 
regn og med et blågrått høstmørke 
over banen de siste to kvarterene. En
delig: nå lørdag var sommeren for 
alvor kommet inn over Østlandet — 
med julivarme i vestfoldbyen, og med 
det første grønne sløret svøpt over I 
Bøgeskogen. Under nettopp slike om
stendigheter tviler man på om det 
fins noe vakrere stadionanlegg enn 
Lovisenlund i Larvik ?

Spillet ute på banen gledet ikke 
mange — men det var man villig til 
å glemme; jfr. hva vi nevnte ovenfor, 
og videre den omstendighet at Turn 
hadde utført den oppgaven det hadde\ 
fått, å vinne matchen og dermed av- 
dleingsmesterskapét.

Pors — på sin side — kunne meget 
vel ha vunnet kampen. Vi var dypt 
uenige med dommeren Masto da han 
sloppet Leif Lindstad for off side da 
porsgrunnspilleren sto i klar sco- 
ringsposisjon, mens det enda sto 0—0 
i første omgang, dessuten var det 
hjemmelaget som forpaktet hellet den
ne gangen — ikke gjestene.

Sjansene var mange hos begge par
ter, men de gode skuddene var for
bausende få. Det forholdsvis løse 
skuddet som turnhalfen Danielsen 
sendte i mål, var faktisk av dagens 
beste. Turns angripere var Ikke flin
ke til å skyte, og Pors burde gitt 
Karl Skifjeld noen flere pasninger — 
ikke bare latt ham sende den?' Had-

Lindstnd i ring kunnet <

lap 1-0 på
Alt lå til rette for en strålende 

fotballfest på Lovisenlun lørdag da 
Pors og Turn stilte til dyst. Et inn
bydende grønt teppe, et delikat an
legg med en grønnkledt Bøkeskog 
i bakgrunnen og alle tiders vær og I 
ca. 4000 tilskuere med U.K.-forman
nen Tøger Nordbø i spissen. Han 
ble skuffet og alle de øvrige med 
ham.

Det ble en helt ordinær forestil
ling; enkelte individuelle lyspunk
ter men dårlig laginnsats. Kraft og 
hårdt spill så ut til å komme først. 
Lagspillet og det å la ballen gjøre 
arbeidet så en sjelden noe til. Spe
sielt var begge lags sidehalfs svake. 
Tacklingene var nok lorden, men 
det var også alt. Ellers var det å 
måke ballen så langt som mulig 
mot motstanderens mål. Begge lags

omgang, da).
. Et 

o sa

r m
Som tidligere meddelt var < 

element. En stabelavløpning for 
former a vfru direktør Øi i Sal 
beddingen. Tifhøyre sees nyby, 
Odd Jacobsen.

PORS ikte
Lq

V ■ I

.*•. A 4

kjapt overraskende. Selve 
men de bedre avslutninger

Det var særlig 
i midtbanefeltet 

svakheten hos 
Indreløpere ■ 
følge hurtig nok 
det oppstår store

Særlig gjaldt dette 
var Pors' svakeste 
en hurtigere indreløper 
vært reddet. Trygve 
den mest positive i 
fulgt av 
Gurmerød 
tigere avleveringer ____
effektiviteten. Lindstad arbeider 
og var som vanlig strategen i alle 
angrep. Skifjeld ble i høy grad

Resultatet av kampen Kunne 
like gjerne vært omvendt. Pors 
laget en jevnt bra innsats og for
men behøver ikke å være langt 
unda. Bjørn Rcinholt var jevn 
og pålitelig i mål. Backs Waage 
og Skilbred var jevne. Senter-, 
backen Dagfinn Jensen var bes
temann i forsvaret og han klarte 
seg fint overfor Turns gode in- 
nertrio. Lagets bestemann var, 
dog indre venstre Rolf Gunnerød 
som har god ballbehandling og 
presise avleveringer til medspil
lerne. Et mere pågangsmot for
an mål og han vil bli en av de 
aller beste. Lindstad, Erling Ol
sen og Skifjeld viste pene ting 
ute på banen, men ble ofte stop
pet av Turn gode forsvar. Weber 
på ytre høyre er litt lett, men i, 
2. omgang hadde han flere til
løp som viste at han har betin
gelser for å bli en brukbar ving.

Turn laget eai meget mattere 
innsats enn ventet. Forsvaret 
arbeidet nok bra med høyre back 
og senterback som de beste, men 
løperne skuffet stort. Særlig 
klikket det i den ellers så gode 
innertrioen.

Mastø. Horten, dømte. Det var 
3500 tilskuere.

serien igjen
Men det må spilles 
befro enn lørdag

Lovisenlund
Larvik, lørdag.

Elter 13 av de 14 rundene i første 
divisjons distrikt IV B, er Larvik ■

Turnforening vinner av avdellngsme- 
I sterskapet og klar for videre kvalifi- 
I sering til en av de fire plassene som 
fra høsten blir ledige i våre fornem
ste serie. I fjor høst fikk larviksklirb- 

■ ben nederlag til Pors i Porsgrunn, 
I mens de øvrige elleve kampene var 
vunnet — til dels med store sifre. Og 
lørdag kem så den tolvte seieren, re
vansjen over grenlandsklubben — og 
dermed det vunne avdellngsniesterska. 

pet.
i Gunnar Thoresen har selvfølgelig 
bidratt meget til det vunne mester
skapet, men benskaden hindret ham

I i å delta lørdag, og det var disse I 
I elleve larviksguttene som berget av- 
j delingsseleren 1 land: Olaf Førll — 
I Per Afaimgren, Ragnar Olsen — Ei-1 
nar panielsen, Asbjørn Hansen, Kjell 
Johannessen— Marcus Borgersen, Per 
Ljostvelt, William Larsen, Gunnar An. 
dresen, Finn Rismyhr.

vant på bedre 
avslutninger over Pors.

Skifjeld ble gående arbeidsløs.
• ’w-- * « il"”

Det var et stort og forventningsfullt publikum som fylte tribunene på 
Lovisenlund lørdag for å se den avgjørende kampen om topplassen i avd. 
B mellom Larvik Tnrn og Pors. Etter Pors’ svake sesong hittil hadde cn 
ventet en solid seier for L. T., men som vanlig vokser Pors med oppgaven 
og leverte en god og jevnbyrdig motstand. En var vitne til et fikst og 
oppfinnsomt banespill fra begge sider og manget rekkskombinasjoncr fore
kom stadig. Det var i avslutningene det hang igjen, men her får L. T. 
et pluss. Deres angrøppsspillere var langt raskere til å fyre av og skud
dene kom både kjapt og overraskende. Selve banespillet kan en vel si 
var jamt fordelt, men do ---- . gjør L. T. seieren rettferdig.

Asbjørn Hansen over de øvrige. Han 
var overalt og ryddet godt opp der 
han kom til. Ellers plusser vi for 
høyrehaK Einar Danielsen. Rekken 
var bevegelig og farlig anført av Wil-

t— n—.
Stillingen er etter 13. runde: 

Larvik Turn 24 pts. 51—6 
Pors 21 pts. 41—10 
Borg 17 pts. 26—23 
Eik 15 pts. 34—16 
Skiens BK 15 pts. 29—16 
Brevik 5 pts. 13—33-, 
Flint 4 pts. 11—48 

[Sportsklubben 3 pts. 7—55 
Turns ouiuiax

hadde i denne omgang tre farli
ge sjangser. Disse ble reddet i 
siste liten av Reinholt, Ove A.u- 
,stad og Skilbred. Leo Weber 
hadde et bra skudd som Forli 
fikk satt knyttneven på. Kampen 
.sluttet med flere pene Pors-an- 
Igrep, men smellen i avslutningen

FR

Pors kommer fram., 
og vinghalfs klarer ikke å 

7 med opp og ned så 
huller.

høyresiden som 
punkt lørdag. Med

■ kunne seieren 
Kristiansen var 
forsvaret, tett 

Dagfinn Jeneen og Skilbred. 
var fiks i rekken, men hur- 

vil sikkert øke 
godt

Til don betydningsfulle se
riekampen i Larvik lørdag hadde 

'Pors håpet å kunne stille med 
Einar Gundersen, men legen fra
rådet det. Erling Olsen 
inn som indre høyre i 
Markus Borgersen spilte 
høvre i Turn i stedet for Gun
nar Thoresen som må holde seg 
borte fra fotballen en 
grunn av kneskaden.

Man hadde ventet 
skulle bli en hard kamp 
kraftinnsats fra begge lag, 
slik ble det ikke. Det ble en helt 
jevn kamp med vekslende opp
løp og mye midtbanespill. Vir
kelige situasjoner foran målene 
var det lite av. Pors åpnet best 
og hadde allerede i de forsto mi
nutter et par angrep på venstre
siden, som resulterte i to corne
re. Etter 12 min. så det stygt ut 
for Pors. Burvokteren Bjørn 
Reinholt lop langt ut i feltet for 
å fange ballen, men Turns Gun
nar Andresen nådde den først. 
Han lobbet ballen mot Pors-må- 
let, men heldigvis havnet den en 
halv meter utenom. Noe seine
re ble et Pors-angrep helt feilak
tig stoppet for offside. Linstad 
stod ved dette høve i god posi
sjon ved 16 meteren. Etterat 
Reinholt i Pors-buret hadde red
det et hardt frispark, kom kam
pens eneste scoring i det 35. mi
nutt. Venstre halfen Danielsen 
sendte i. veg et uventet skudd 
fra 25 meters hold. Ballen føyk 
inn i nettet øverst i hjørnet. 
Reinholt var dekket ved denne 
anledning r - 1 ” 1 ’ ’
målet.

2 min. ut i annen i 
holdt det på å bli balanse, 
tilbakespill mot Turn-buret 
farlig ut, men ballen havnet li
ke over stangen. Karl Skifjeld 
forserte seg fram på siden, men 
ble noe hardhendt stoppet av 
Turns forsvar (straffespark-av- 
gjørelsen var neppe langt un-

sulteforet
med baller og slikt er i 
en så viktig kamp. Unge Weber 
hoyrevingen hadde en altfor stor 
g-ave i denne fartsfvite vO rv* — 
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Godt Start-lag 
mot Pors i kveld

Ivar Olsen rykket inn

• rædd

Lyn, 
Fredrikstad, 

og John

/*(. ihu U' 

• ffoat _

Godt banespill av 
laget i

Tam forestilling

stadion king. ] . .............
sluttet Urædd-laget i stedet for Per 

for | berg i siste omgang.
Dagfinn Jensen var usedvanlig sik

ker og stø på senterbackplassen i 
Pors-laget og det var bare ytterst 
sjelden Urædd-løperne slapp forbi 
ham. Trygve Kristiansen var best av 
halfene, og i angrepet var Liridstad 
bestemann. Jeisen Gundersen var 
energisk, men det er tydelig at han 
sakner kamptrening. De to ytre-lø- } 
perne var slett ikke uefne.

Hans Helgesen spilte meget 
som senterback på Urædd-laget 
det var ham som i første rekke bidro 
til at nederlaget ikke ble større. For
svaret var forøvrig den delen av laget 
som slapp likest fra det. Ivar Vik 
har muligheter for å bli cn brukbar 
mann for laget, men her skottet det 
som rimelig er på plaseringen. I lø- 
perrekken hnrldn Pq” t —’

hele 
var dette tilfelle i 

sto omgang hvor det formelig hag- 
’*• "1- ” mot Urædd-malet,

disse havnet

n / ■

det reduserte Pors- <•

*• 2# omgang
fortjent 1—0-seir presset sterkt på for å ta igjen 

forspranget, men det lyktes ik
ke. En hadde bl. a. cn stor sjang
se ved Rolf Gunncrød i det siste 
minuttet, men en Eik-back fikk 
slengt beinet på ballen og resul
tatet ble corner. Denne ble lagt 
pent inn, men Holtan rakk ikke 
fram til ballen. Erling Olsen had
de like forut hatt en heading et
ter cornerinnlegg.

Best på det seirende laget -var 
i. v. Arne Høvik, v. h. Ernst 

tamt Holt, høyre back Rolf Kopstad og 
• s.b. Dag Henriksen.

Pors-laget skuffet

% over

Han hadde myte å stå i 
gang. Bjørn Remholdt 
flere særs gode redninger 
har ære av sin 
Trygve Kristiansen 
god i siste omgang.

Kjell Bruun, Falk dømte godt.
co.

Kampen på Vestsiden lørdag var 
adskillig cprlvat^-betoiiet og må 
henføres til middelklassen. Pors lot 
til Ikke å ta det altfor høytidelig, 
mens Granes mange ungdommer la 
stor energi og vilje for dagen — 
og det var vel for det meste det 
Grane knep seiren på. De stilte 
nemlig med hele 4 juniorer i an
grepet: Per og Borre Andersen (sco
re:; seiersmålet i 1. omg.), Hogstad 
og Vegem. Dessuten var Einar Pe
dersen med igjen, og i mål laget 
Arne Skjæruni litt av en fantom- 
kamp. Pors hadde nemlig mest av 
spill og chanser, men det var ingen 
sus over avslutningene.

Hos Pors holdt Jeisen bare 1. om
gang, men viste da mange bra ting.

| Skifjeld tol^ det relativt forsiktig.

Birger Sæther var venstre 
stedet for Ivar Olsen. Ellers 
stillingen som nevnt igår.

Pors lå stort over gjennom 
kampen. Særlig 
siste ---- ’
let med skudd «_>> tumi-maiet, men 
de aller fleste av disse havnet dog 
utenom stengene.

Laget sikret seg 2—0-ledelse i det 
første kvarteret etter pene scoringer 
av ytre-løperne Leo Wcber og Arvid 
Johansen. Stillingen var uforandret

o

Fotballforbundet har tatt ut 
følgende landslag fra " mål og 
høyre til kampen mot Irland i 
Oslo førstk. onsdag:

Ewald Kihle, Odd, Bjørn 
Spydevold, Fredrikstad, H. Boye 
Karlsen, Ørn, Thorleif Olsen, 
Vålerengen. Thorbjørn Svens- 
sen, Sandefjord, Egil Lærum, 
Vålerengen, Ragnar Hvidsten, 

/ 

Sandefjord, Per Bredesen, Øm, 
Gunnar Dybwad, Freidig, Henry 
Johannessen, Fredrikstad og 
Karl Skifjeld, Pors.

Reserver: Tom Blohm, 
Eric Holmberg, 
Marlow. Braathen 
Sveinsson, Lyn.

Egil Lærum og Henry Johan- I 
n essen var ikke med i kampen [ 
mot England. Karl Skifjeld spil
ler sin 4. landskamp. Litt over
raskende. var det at Kihle ble 
burvokter etter sine svake kam
per i det siste.

o — Uræddiaget hadde 
mange reserver

Fotballkampen på Urædds 
igår mellom Pors og Urædd 
med en velfortjent 3—0-seier 
Pors etter* cn tam < forestilling.). •

• Urædd målte spille med flere reser
ver, idet både P.olv Iversen og Ivar 
Olsen også stod over, på grunn av ben- 
skader. Junioren Ivar Vik rykket inn 
som venstre back, men han byttet se
nere plass med høyre halfen Skaraas.

~ half i
var opp-

Eik vant cn
i seriekampen over det reduserte 
Pors-laget i Tønsberg igår. Klub
ben saknet lands!agsvingeri Karl 
Skifjeld, Lindstad og Leo We- 
ber. Løp er rekken var fra høyre: 
Einar Olsen, Ove Austad, H. 
Holtan, R. Gunnerød og Arne 
Hansen. Einar Olsen ble skadet
1 kneet og Erling Olsen rykket da 
3pp fra backplassen, mens reser
ven Rolf Olsen gikk inn som høy
re back.

Første omgang bød på 
spill. Eik hadde fortjent en le- 

| deise ved pausen på et par mål.
Pors ble snytt for en opplagt deFm&"vei’delvis sees i lys av 
seonngssjangse av dommeren at en sakne( tre av sine beste 
som sloppet og ga frispark fra fo)k ; løperrekken. Olav Skil- 
5 meters hold bre var , tg beste mann _

Allerede etter o rnin.s spill i Han ha(W te å stft £ d
2 omgang kom kampens eneste B ■ • Remboldt hadde

£p‘g'n’a ? <Si"? flere særs gode redninger og 
fil Pp 1 le ia alSk har ære sil1 hinsats. Halfen 
godt banespill med de rette pas- Knsl,ansen var meSct 

_ ningene, men det klikket totalt 
/ på avslutningen, hvor løperne ble 

lor sene. 1 sluiten av kampen 
piadde Pors initiativet og det ble

SUNDJORDET. ' /-■ •
• Ved semifinalen i Sundjordets p 
kalserio for småguttlag spilte Po 
og Borg uavgjort 1—1. Så tok lagei 
•5 straffespark hver og da seiret Boi J 
med 3—1. Pors la klart over gjenno 
hele kampen i banespill, men Borg-1: ^et har vært nokså stille på 
got med den gode målmannen i sis fotball fronten en tid.. ,Men i 
instans holdt stillingen kveld kommer altså Pors, et

Dorg møter nå Tollncs i finalen besøk vl har &runn tn å vente 
denne turnering. oss noe av- Pors har jo et godt

navn i norsk fotball, hvor klub
ben gang på gang har hevdet 

L de beste Grenlandstradisjoner
i cupen.

Start har gjennom tiden hatt 
(flere harde oppgjør med kvel
dens gjestende klubb, sist var 
i cupens annen runde i fjor, da 
Pors satte Start utenfor med 
3—2.
j ■ Pors er for tiden på turne på 
^Sørlandet. Søndag gjestet de 
Mandal og tok med seg en so- 
ilid 4—0-seier over MK.
, Starts lag i kveld mot Pors 
blir fra mål til ytre venstre: 
Th. Tellefsen, E. Gundersen, S. 
Heidenreich, H. Isaksen, K. 
Johannessen, K. Mørkestpl, R, 
Lie, I. Bøe, H. Tveit, R. Tofte' V 

|Og O. Kiep.
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Henry Johannessen
■ lis-

Karl Ski- 
dejnest;

på t-
Skifjeld £ 

scorings- -| off videre 
siste ’
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KARL SKIFJELD

m meldes; 
talensspei-

,0111 Mk--.

Karl Skifjelds sterke 
innsats i landskampen

Pors-spilleren Karl : 
omtale

0—0 på Marienlyst.

Privatkampen på Marienlyst mellom 
Drammens Ballklubb og Pors i går 
endte uavgjort 0—0. Pors måtte unn
være sin mest kjente spiller Skifjeld

sen, mens Drammens Ball, også stll- 
- te med et redusert lag.

Kampen ble fartsfylt med overtak 
for Pors i forsto omgang, mens hjem
melaget lå over i annen. Begge lag var 
imidlertid svært svake foran mål, og 
sjansene ble misbrukt.

Av Porsspillerne var Dagfinn Jen
sen klart den beste. Målmannen og 
h.half var også gode. Hos Drammens 
Ball, raket Gunnar Nilsen høyest.

Juel, Strømmen, dømte og 740 til
skuere overvar oppgjøret.

skotske klubben Aber- 
være med mot

r

Pors spille 0-0 

i Drammen.
Pors var i Drammen i går og mpt- 

te Drammens L_ 
vatkamp. I 1-. 
best, men lyktes 
ningene. Etter pause 
menserne noe mer 
pen var av l„..

Pors stilte litt av 
lag og manglet bl. 
sen og Lindstad.

uimjøsjoj ggl 711 ’9AT 
•pgeisiapuBH sta e sta

OIKO

to Pors-mål
Olsen, mens 
seinere.

Alt i alt må det sies at det var 
en forholdsvis kvikk og underhol
dende kamp. Dagfinn Jensen var 
bestemann i Pors-forsvaret. Refvem 
kom godt fra burvokterjobben.

Gunnerød og Skifjeld var de bes
te i angrepet.

Jervs styrke var løperrekken som 
spilte hurtig og effektivt.

Det var i orden med uavgjort re
sultat. 1000 tilskuere overvar kam
pen, som ble dømt av Leif Halvor
sen, Arendal. Han var svak?

Skifjeld og Ragnar Hvidstcn har vi 
bare godt å si om.»

Vårt Land: «Det
fjeld som

l
• I non omgang var dette forhold fram- i 
. I tredende og det var ytterst sjelden I 
lurædderne var inne ved Pors’ 16-mc- 
I ter. Det ble altså Urædds forsvar som 
måtte bære dagens byrder, assistert 
av de to vinghalfer, som hele tiden

I spilte defensivt. Det var ikke godt A 
få noe til i en så pass kompakt mas- 

l se, men Pors burde ha klart å, score 
på flere av sine utallige corncrs.

Urædd spilte med Ivar Vik som 
1 v.b.. Birger Sether som v.h. og Finn 
\ Østland som i.v. — I annen omgang 
| gikk Oddberg ut og Ivar Olsen kom 

inn i stedet. Ellers var laget som mot 
I Tollnes. x

Pors stilte med Rolf Olsen som 
h.h. og Leo Weber og Arvid Johansen 
som ytre-vinger. Ellers med vanlig be
setning. De tre mål Pors scoret var al
le helt gode. Det første etter S min. 
spill da Lindstad legger en delikat 
stikkball til Weber som netter. I det 
15. min. skyter Austad hardt, en 
Urædd-forsvarer stopper ballen halv
veis og Arvid Johannessen er fremme 
og setter den hardt i nettmaskene.» 
Kampens siste mål kom minuttet for\ 
slutt og det var en Lindstad-heading 
av gammel* god oppskrift etter corner.

Det er vanskelig å gi en karakte
ristikk av de enkelte spillere i en slik 
kamp. Helgesen, Zimmermann og 
Skaraas var de som hevdet seg best 
i forsvaret, mens løperne fikk høve 
til å vise seg. Unge Østland viste at 
han har fotball i seg og vil sikkert 
bli en habil mann for Urædd. Hos 
Pors spilte forsvaret en helt god kamp. 
Rolf Olsen begynte svært usikkert, 
men spilte seg 'opp i annen omgang. 
Lindstad organiserte flott det ene an
grepet etter det andre og cJeisen» 
drev spillet fram. Austad viser tak
ter til å bli en habil c.f. og yttervin- 
gene viste også mange positive ting.

Birger Jansen, Tollnes, dømte ut
merket.

Ballklubb i en lirl- 
omgang var Pors 
ikke med avslut- 
---! hadde dram- 
' av spillet. Kam- . 

middels'kvalitet. |
et eksperiment- > 
a. Skifjeld, Jel- I 

1

Dessverre var det ufremkommelig \ 
1 telefonen til Grimstad i går natt, 
og vi fikk derfor ikke med Pors’ re
sultat mot Jerv i Grimstad. Tross 
redusert mannskap — hverken 
Reinholt, Weber oller Lindstad var 
med, alle er skadet — klarte Pors 
seg så hederlig som 2—2 etter å ha 
ledet 2—1 til få min. før slutt. Jerv 
ledet 1—0 ved pause. Pors spilte en 
kvikk o ggod 2. omgang. Best på la
get var Dagfin Jensen, Skifjeld og 
Gunnerød, men også Revsem i mål I 
kom pent fra det i sin debuttkamp. i

Kampen ble overvært av ca. 1000 
tilskuere. i

Den norske -°1LS 7PX 
ppireqøAJEj ‘tjoSoig 

•OJ ig naspnug jg

Uavgjort mollorn Pors

Pors var overlegne. '
3—0 over Urædd i går.

mellom ■ Pors og 
Urædd i går ble i det store og hele'en 
ensidig forestilling. Pors • 
overlegen gjennom begge omganger I i i. .^. 
og resultatet burde ha vært atskillig 
større enn sifrene viser. Særlig i an-Fram. K.

Pors — Jerv 2—2
Fotballkampen i Grimstad i går 

mellom Jerv og Pors sluttet uavgjort 
2—2 etter at hjemmelaget hadde le
det 1—0 ved pausen.

Pors møtte med følgende lag fra 
mål: Refvem, Waage, O. Skilbred, 
Rolf Olsen, D. Jensen, Tr. Kristian
sen, Erling Olsen, O. Austad, H. 
Holtan, R. Gunnerød og K. Skifjeld.- 
Lindstad, Leo Weber og Bjørn Rein-' 
holt er skadet. I annen omgang ryk-’ 
ket Karl Sigurd Olsen inn i stedet’ 
for Herman Holtan. Ove Austad var' 
nå midtløper, E. Olsen indre og KJ 
S. Olsen ytre høyre. '

Pors fikk ikke noe særlig til i 
første omgang. Jerv sikret seg da 
1—0 ledelse. Etter pausen kom det 

ved Austad og Erling 
Jerv utliknet til 2—2

Rosende omtale av Norges spill i 
den nederlanske pressen

matchen, skriver den kjente Lyn- 
spiller Marlow Braathen.

Arbeiderbladet har 
satt opp en 
norske laget.
og Odd Wang Sørensen topper 
ten med blank M, mens 
tjeld er nr. 3 med M -*?
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Ny landskamp for 
Karl Skifjeld?

«.Aftenposten >s S. F. (Fodstad) sier ' 
i sitt kommentar av prøvelandslagets | " 

kamp mot 
decn 
Eire

I hans
Skifjeld, Pors 
den som 
det er 
ler som v 11 noe på banen.

*
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Fra Rotte r da 
til Aftenposten at en 
der fra den profesjonelle italien
ske klubben Florentin har vært 
i kontakt med Pors-spilleren 
Karl Skifjeld. Han antydet en 
overgangssum på 130,000 kroner 
for Skifjeld og så ville han gjér- 
ne ha rnéd Henry Johannessen 
for 150,000 kroner. Skifjeld sa1 
blankt nei med en gang. ■

6 den
al Skifjeld bør

i Oslo onsdag.
referat heter det at Karl 

var kanskje alt i alt 
forvaltet sitt pund best, og 

alltid forfriskende å se en spil-

1 and skamp-seiren
11

U i Rotterdam

Karl Skifjeld, Pors, 
på Norges lag mot Aberdeen

Fotballforbundet har tatt ut 
følgende lag til kampen mot 
Aberdeen F. C., Skottland, i Oslo

’': Roald Thoresen, 
. Bottegård, Geithus, II.

Boye Karlsen, Ørn, Marlow Braa
then, Lyn, Thorbjørn SvenssenJ 

Sandefjord, Karsten Hansen, 
Sparta, Gunnar Skagen, Brann, 
Per Bredesen, Ørn, Odd Wangen, 
Strømmen, Ragnar Hvidstcn, 
Sandefjord, og Karl Skifjeld, 

Pors.

Redusert Porslag 

klarte draw 2-2.,

er synd på Ski- ' 
stadig blir sulteforet. Han 

Skifjeld får er kvikk og figthervillig, og gjør 
pen omiaie i samtlige Oslo-aviser noe ut av ballene han får selv om 
etter landskampen mot Irland ons- han er temmelig enkel.» 
dag. Vi sakser enkelte av dem: Friheten: «Skifjell vil alltid noe

Sf. (Fodstad) skriver bl. a. i Af- på vingen. Han figther godt og vi- 
tenposten: Per Bredesen må beteg* ste tilløp til riktig vingespill, men 
nes som meget god. Det samme gjel- de ballene han fikk var ikke rare H 
der Karl Skifjeld på venstresiden, greiene.» g
Han gjorde noe ut av nesten hver p.y venstresiden fikk Karl Ski- 
ball og teknisk sto han heller ikkefjeld jgjen temmelig få bal|er a

Dagbladet «Kei» (Knut Eidcm)'‘^e men han var hele <* «fe 
j skriver: «Alt i alt skal de norske <ampen igjennom kvikk og far- n | • 

angriperne ha kompliment for den jg. Han plasserte seg godt og er 
første omgangen. Karl S k i f j ed d utvilsomt var beste mann 
var både frekk og farlig og viste, , ■ i■ fin sans for kombinasjonsspillet -3enne l)lassen 1 da^’

■ og dessuten beste norske angriper ladde bl. a. en stor
• etter pause.» . sjangse fra god posisjon i

Morgenposten: «Vingene Karl engang, men hans lobb havnet 
lessverre over det tomme buret. 

— j----------————---------------------- -----------------------------------------------
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mindre for tapte kamper.

ig som : 
til sesongbegynnelsen.

for mye sagt å

£

ordentlig der nede, språkpro- 
* - - * - - 1 — —

_ - »r
jo god tid til

han hadde lyst var det praktisk ...til å dra, at Henry Johannessen reiser nedover
og i såfall er det muligheter for at 
han drar allerede fredag.

T I111

ikke 
meget interessert.

I4ifc

■ ’

A. 1

— Nevnte italienern noe om be
tingelser utenom de 125,000 kr.?

— Nei, han sa bare at han ville 
komme tilbake til saken senere.

— De er ikke redd for å bli lurt 
da?

— Den italienske agenten had
de papirer på seg som beviste at 
han virkelig var den han gav seg 
ut for. Og etter hva jeg hører skal 
forholdene være adskillig bedre i 
de italienske proffklubbene enn i 
mange franske. De svenske proff
spillerne Nordahl m. fl. har jo 
svært flotte betingelser. Men de 
er jo absolutt toppspillere, så jeg 
kan vel ikke regne med så gode 
betingelser. Men 125 000 kroner er 
jo nokså fristende, selv om det 
riktignok blir en god del skatt av 
av det. Dessuten får jeg jo en ene
stående sjanse til å se meg om i 
verden. Det teller jo også med. 
Men jeg er fullt oppmerksom på 
at proff-fotballen ikke er noen 
dans på roser. Jeg venter ikke noe 
slaraffenliv. Den italienske agenr- 
ten sa at det ikke var noen van
skeligheter med penger 1 Floren- 
ti-ne.

— Hva skulle De eventuelt spil
le på det italienske laget?

— Det skulle være ytre venstre 
som her hjemme. , .

— Har De ikke betenkeligheter 
med henblikk på fremtidig ama- 
tørskap?

— Det blir vel ikke store sjan
sene til å få igjen amatørskapet 
om jeg aksepterer, men i tilfelle 
jeg reiser kommer jeg antagelig 
til å legge opp etterpå. 

italiensk proff-fotball
har sagt avgjort nei til den meget om- 

. agent for den italienske klub- 
Karl Skifjeld til Telemark Arbei- 

i er bestemt. Og jeg 
forespørsel om jeg er inter- 

 —. . , ' var abso-
betalte for spillere over 30 år. I samtalen jeg 

I hadde med agenten ga jeg tydelig uttrykk for at hvis jeg i" ’ 1 
I kelig tilbud var jeg mer enn

— Den forsto re- 
-i lesjonen ?

i

hørt noe 
komme.

HCH.

---------------------  f Z . -

Jeg har ikke sagt ne
\Foreløpig er 

han er

a®

*. 4»

.... /,y
Da Skifjeld. fikk
«proffiilbud»

Torsdag morgen ble sensasjonell. 
Det begynte med. at hotellgutten kom 
inn på mitt rom og sa at mr. Casadei 
ville tale med meg. Da jeg kom ned i

V1’' - ,f1,: u/’" il goat

Overveiende
Agenten for den italienske fotballklubben 

besøkte mandag formiddag Karl Skifjell 
Agenten framsatte fast tilbud til Skifjell om 
begynnelse i september med 
fast månedslønn pi. 
som i de fleste 
Som I 
for uavgjort og

••• $ !

D
Hvor stor skatt ?
I forbindelse med Karl Skifjelds til

bud om 125,000 kr. for overgang til 
proff, har spørsmålet om hvor stor 
skatt han eventuelt ville få av dette 
blitt diskutert. Vi har veddet om 
sportsmålet, og vil gjerne spørre om 
T. A. kan hjelpe oes med dette.

Svar: Ukmngssjef Mathias Knud
sen, Porsgrunn, opplyser at etter ut
regning med samme skatteprosent og 
rcduksjonstabell for 1950 ville vedkom
mende få 28.468. — i byskatt, kr. 1742 

, i trygdeavgift, kr. 48,483 i statsskatt 
og kr. 4848 i vern eska tt. Tilsammen 
kr. 83,547. En kan regne da med van
lig inntekt av restbeløpet vil bli kr. 
50.159.—.

for mye sagt å si at det er over
veiende sannsynlig at han reiser, selv 
om han må reise alene og lar familien 
bli igjen her i landet.

Det har vært grunn til å tro at ita
lienerne absolutt hadde bestemt seg 
for å få Henry J. og Skifjell som ven- 

, etreside, men tilbudet til Skifjell står 
1 vedlike uansett hva Henry J. svarer.

Men etter hva agenten kunne fortelle 
. talt allerede avgjort

Johannessen
i-såfall er u

vestibylen, satt det en sortsmusket 
fyr der. som meget snart slo fast at 
meg hadde han liten interesse av. 
Det hjalp ikke at jeg trakk maven 
inn. Nei, han ville tale med mr. Jo
hannessen. Jeg kunne så bare fortelle 
at. mr. J. allerede var reist, hvoretter 
han tok opp kampprogrammet og 
lette seg frem til navnet Skifjeld. Jo, 
— Skifjeld spiste frokost, men kunne 
nesten ikke røre seg på grunn av 
skade. Boye ble utnevnt som tolk og 
de tre herrer trakk seg ut på veran
daen. Det var først da at et lyst hode 
nevnte ordet «kverver .

sannsynlig at jeg
Florentin Casadei 

i hans hjem i Porsgrunn.
å spille fra sesongens 

en overgangssum på kr. 125,000 og 
jå kr. 900.—. I tillegg til dette kommer bonus, 

 tilfeller utdeles, uansett om det er tap eller seier, 
bonusbelop ble det antydet 4—450 kr. for seirer, 2—250 kr.

 ; noe mindre for tapte kamper. Tilbudet gjelder
for to år. Den eneste forutsetning som agenten stilte var at han 

måtte være bra av skaden •_
Telemark Arbeiderblad har snakket det er 

med Skifjell som mener at han nok —’ — 
skal bli bra til den tida. Men han har 
ennå ikke bestemt seg for om han skal 
reise. Det er så mange ting som spil
ler inn, kanskje vanskelig å få inn
rettet seg <------
blemer og ett av barna går på skolen 
sa han. Men nå har jeg ; 
å tenke.

På vårt spørsmål om 
og om han trodde han kom 
svarte han bare at det vil tiden vise.
Men på måten han sa det, tror vi ikke 

— Jeg ville ikke 
:ro det.

— Hvorfor?
— Fordi jeg al- 

iri hadde trodd jeg 
•kulle komme opp i 
't slikt forhold. Det 

•:j r jo mye penger 
J 'et dreier seg om 

g det skal jamen 
:oe 
,iei,

Mye penger
Det er ikke riktig at jeg 

talte proff-foresporselcn jeg fikk fra en 
ben «Florentine», sier en smilende 
dcrblad. Alt er ennå svevende, det er ingenting som 
har heller ikke fått noe tilbud, men en , 
cssert. Summen som ble nevnt, kr. 125,000 (ikke 130,000) 
lutt toppen av hva de

ke noe problem i italiensk proff-fot
ball. Forøvrig har jeg ikke hørt noen 
av de mange svenskene eller danske
ne som er der nede har klaget over 
behandlingen. Selvsagt er det endel 
bakdeler også ved dette, men en må 
aldri glemme at så mye penger er fri- 

i stende. Det er menneskelig.
— Hvordan liker du å spille med 

Henry Johannessen?
— Ypperlig. Han er en av de be

ste spillere jeg har spilt sammen med, 
til å kunne si I men så er det også en fotballbega- 
ihvertfall når | velse av rang.

— Og dere passer spillemessig sam
men ?

— Det gjør vi.
 „   — Hvordan likte du deg ellers på

lertid ble vi ikke enige om noe. Han | turen ?
— Det var en strålende opplevelse. 

Både turen og alt det andre. Særlig 
satt var vedlike hore fra ham. | imponert var jeg av stadion vi spilte 

■_ ~ “g-; flottere enn olym-
visst | piastadion i Helsingfors. Og det sier 

ikke bare fornøyd. Hva mener du om 
det?

— En må ikke forveksle fransk og 
italiensk fotball. Det nevnte 
agenten også spesielt. Penger er ik-

Mens Henry Johannessen .for-, 
teller at hån ble berøvet 
natts søvn på grunn av det Gpp~; 
siktsvekkende profftilbudet av cn 
italiensk fotballoppkjøper, synes 
Karl Skifjeld å ta saken med Knu
sende ro. Ja, han lot til å være 
den som var minst oppskaket av 
alt ståket omkring profftibudet, 
da Grenmars medarbeider opp
søkte limn i går.— Kunne De tenke Dem å slå. 
Dem ned i Italia for en tid?

— Jeg kan ikke si annet, hvis 
jeg bare kunne være sikker på 
om tilbudet holder. Da kunne jeg 
nok tenke meg å bli der nede et 
år eller lo..

Og nå ble' det fart i sakene. Mr.
* • »

l Brunt fortalte signor Casadei at. de 
norske guttene var nans gjester, og ' 
ville tsif/norcHÅ- tale med dem, fikk j 
han reise til Norge. '

Etterpå kunne imidlertid Boye for
telle at Casadei hadde presentert seg 
som. representant for 1 jrenlino som 
sikkert ville være meget interessert i I 
Henry, men også var ute etter ving- 
løpcre. Han anslo de herrers verdi til 
henholdsms kr. .150 000 og kr. 125 000.

Dette kan vi selvfølgelig le av, og 
det manglet da heller ikke på vitser i 
retning av den uforstyrrelige Karl 
Skifjeld som fikk mange låncansok- 
ningcr pa kommende velstand. I

Det forløsende ordet kom fra Boye 
som sa: <tat som jeg ser deg halle om
kring, Ka'l — ville jeg ikke gi 5 øre 
for deg.^

Men det jeg vil hyske best er Rag
nar Hvidstens ansikt da jeg hadde 
fortalt ham- nyheten og han kom inn ' 
til dc andre og spurte: <F i k k du vir- 
kclxg proff tilbud, Karl.> Forbauselsen 
blandet med beundring var ubetalelig. 
Kanskje tenkte den kloke lille Rag
nar: Er det virkelig så lett!

Vi skal imidlertid, ikke undervur
dere saken. Signor Matco Casadei 
i s k r c m s e l g c r, men han har 
faktisk vært formidler for Wilkcs og 
Roser.iburg til clntcrt- og senere for

i Wim Latcnberg t.fl Pro Patria, og nå 
ler han altså, representant for Florcn- 
! tino.
I En begynner virkelig å forstå dan- 
I skene som gruer seg for Helsingfors..

' ' T«v. E. J.
•‘.V.r

i

* fl» • ••

cn er såvidt gammel som fotballspil
ler som jeg er (31 år). Derfor var 
det at jeg selvsagt ikke sa nei med 
engang, det ville jo vært tåpelig. Iniid-

skulle komme til Norge nå i sommer 
og da skulle jeg hvis interessen fort
satt var vedlike hore fra ham. imponert var jeg av stadion vi spilte

— De norske som har vært borte på. Den var mye 
i proff-fotballen de siste åra, er ■------ v

i ikke så lite. Hyggelig folk i Neder
land, godt og sakkyndig fotballpubli- 
kum. De jublet like mye når vi sco- 

denne ret som når de gjorde det selv.

reiser, sier
•----------- -------------------------------- ---------------------- ------

len italienske fotballoppkjø- 
n signor Casadei som er kom- 
til Norge, er reist fra Fredrik- 

. til Porsgrunn. Han van først 
tet til Oslo, men reiste anta- 
g direkte. Etter de undersø- 
er Grenmar foretok i går var 
ieneren ikke kommet til Pors- 
nn, og ingen hadde
at han skulle
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leve 2. runde. Resultatet ble 5-1, 
litt for stort etter spillet. Målsco- 
rere var Gunnerød 2, Lindstad og 
Jeisen samt Dagfin Jensen på straf
fespark. Jeisens mål var på et flott 
langskudd.

For Rjukan scoret i. h. Fehn som 
I ved siden av 3. backen var sitt lags

Pors vant lett over Rjukan, men 
det var spede saker som ble levert. 
Det må nok en langt bedre innsats 

| til fra Porserne hvis de skal over- 
.< I 

I • I n

lagene fikk til sitt vanlige spill. Rju
kan-laget virket nervøst og fikk ikke 
spillet'til å gli- Heller ikke Pors im
ponerte, men det var da heller ikke 
nødvendig med særlig stor Innsats mot 
søndagens svake motstander., Dagfinn 
Jensen, Jeisen og 1—
fra det på Forslaget, mens Jens Fehn 

så mange ganger tidligere var

J.

Kona og barna.
— Hvordan blir det med familien
— Dette spørsmålet er overhod 

ikke drøftet men i tilfelle jeg tar 
na og mine to døtre med (den eldste 

■ 

er 9 år), blir det selvfølgelig ikke så 
liketil med skolen for min eldste dat
ter.

Vi forstod under samtalen at kona 
nok hadde lyst på turen, men så var 
det de nye og uvante forholdene en 
ville dompe opp i, som var ikke så lite 
av en hemsko. |

' 'X.

beste spiller. Ellers var det under 
det ordinære.

Pors leverte som nevnt svært li
te, men en må vel gå ut fra at 
den dårlige motstand gjorde sitt 
til det. De vokser med oppgaven 
Pors-gutta. De som plusses for igår 
var Dagfin Jensen, Jeisen og til- 
dels Gunnerød. Sistnevnte må få 
ballen fortere fra seg.

Dommeren som var fra Grane; 
Arendal, var meget god.

* * •

tisk ett av de bedre lagene i den ita
lienske hovedserien.

En av «Morgenpostenes medarbei
dere som nylig var på en reise i Ita
lia, forteler at han så en del av kam
pene mellom topplagene der nede. 
Noen sinekure blir det i tilfelle ikke 
for Skifjeld og Henry Johannessen. 
En skal helst være hard som flint, kun
ne spille for tribunene m. v. for å im
ponere lederne, pressen og tilskuerne

1. rundekampen i Norgesmester
skapet på Vestsiden i går ble en tam 
forestilling. Særlig var innsatsen 
svak fra gjestenes side og flere av 
Pors-måla kom etter tabber i forsva
ret.

Pors sikret seg 2—0 ledelse i før
ste omgang. En av Rjukan-forsva- 
rerne spilte ballen tilbake til mål
mannen, som slapp ballen over død- 
linjen. Corneren fra høyresiden 
headdet Rolf Gunnerød i nettet. Og
så det andre målet må målmannen ta 
hovedskylden for. «Jeisen» Gunder
sen snappet ballen fra ham og la 
over til Lindstad som scoret.

«Jeisen» Gundersen var mester 
for Pors 3. mål med et godt lang
skudd fra siden. Dagfinn Jensen øket 
seinere til 4 på straffespark. Rju
kans trøstemål kom ved indre ven
stre etter en kraftig bom i Pors-for-

nagf■■ '

sker og dansker har. Det er vel spørs- 
på mål om ikke flere av disse toppspil

lerne får noen slanter på si’ av in- 
>

tereserte klubbmedlemmer.
Florentina-lagct hører hjemme i 

Firenze i Mellom-Italia. Det er fak-

Casadei har mandat.
Når det fra enkelte hold har vært 

hevdet at Casadei ikke hadde noe 
mandat til å treffe avtaler, ska! jeg 
få opplyse at han var sammen med 
en av Florentina-klubbens direktører 
på tribunen under Rotterdam-kampen. 
Videre hadde de kommet til enighet 
med Florentinas president om vilkå
rene under cn telefonsamtale med Fi- 
icr.ce etter kampen.

svakt Ri aka 
lx

— 1

det?
_ På grunn av beinskaden har jeg 

fått rommelig tid til å tenke meg om. 
Vi ble imidlertid enige om at Casadei | gene klarer forhåpentlig å få reparert 
skulle komme til Norge i løpet av

- år den eventuelle kontrakt Ide samme maksimumsbeløp som sven-

KAMP NR. 81 

Pors—Sparta 
1—6
Porsgrunn, søndag.

Pors hadde en voldsom fart 1 kam
pens første del, og med sitt gode tak 
på kampen, var det ikke noe å sl på 
at laget etter 30 minutter hadde ledel
sen. Målet ble scoret av i. h. Gunnerød. 
Før dette noterte vi et kanonskudd av 
Knut Sørensen som traff tverrlig- 
gerens underkant. Nevnes bør også 
Spartakeeperen Aebj^n-Hansenn fan- 
tomrednlng i denne omgangen. Maken

w a 
har vi aldri sett. På slutten av om- 1 
gangen sørget Odd Larsen for.Utlig
ning, og rett for pause satte Knut 
Sørensen stillingen til 2—1 for gjes- 
tene. I annen omgang dominerte Spar
ta, og Odd Wang Sørensen sørget for

1 
tre raske scoringer, mens i. v. satte en 
fjerde og siste ball i nettet.

Kampen ble ikke av de store, men 
det ble vist en rekke detaljer av vir- 
kelig klasse fra Spartas loperrekkes 
side. Lagets styrke lå i vinghalfene og 
angrepsrekken, og Odd Wang Søren- I 
sen var farligste forward, mens Kar
sten Hansen var beste vinghalf. Indre- 
forsvaret virket ikke patent, mens As
bjørn Hansen var sikkerheten selv, j

På hjemmelaget kan ingen spesielt I 
freriiheves. Skifjeld spilte ikke.

Johnsen fra Fram kom bpa fra dom- 
merhvervet. 2500 tilskuere. •

å ha inntil tre utlendinger på 1. la
get sitt. Venstresiden cr svak og skal 
skiftes ut. Derimot er klubbens for
svar meget sterkt. Det har således ’ 
bare sloppet inn 28 mål i inneværen- ' 
de sesong, mens mesterlaget Milan har 
38 baklengsmål....

j

— Når blir det aktuelt å dra sør- h 
over ? i

•— Etter Casadeis utsagn blir det i ] 
tilfelle ikke tale om noen prøvekam- 
per for mitt vedkommende. Hvis jeg 
aksepterer kontrakten, blir det å være 
med fra den nye sesongen tar til 
midt i september. Men det er mange I 
spørsmål som må løses før en slår 
til. Jeg kommer til å konferere med 
Fotballforbundet, og så er det selv
sagt at jeg lar en sakfører være med | •

z 
når kontrakt skal settes 
dertegnes og det var også 
innforstått med.-

KoRtrakkeR er ennå ikke skrevet, men han 
har fatt et fast tilbud. — Det hele avhenger 
av orø bensikadein IMhr IactaF mnem

Fristen.
år skal du avgi svar på tilbu-

svarct. Rolf Gunnerød laget til slutt 
Pors 5. mål.

Porserne overbeviste ikke den- 
negang, men det var aldri noen tvil 
om hvem som var det beste laget. 
Dagfinn Jensen var bra i første om
gang, men i siste omgang virket han 
usikker ved flere høve. Forøvrig er 
det neppe noen grunn til å trekke 
fram noen enkelt spiller. Karl Ski- 
fjelds stedfortreder A. Johansen vir
ket forbausende svak i går.

Rjukans beste folk var senter- 
backen og indre høyre. Flere av la
gets spillere var svært unge og de 
var dertil altfor beskjedne. •

Dommeren Leif P. Halvorsen, 
Arendal, fikk neppe forbundsgraden 
etter denne kampen, selv om han 
hadde en forholdsvis enkel oppgave.

Det var 7—800 tilskuere.
Corner.

bedre i 
siste dagene, men nå skal 

ic^eun. :t og le-

benskaden blir leget innen rimelig tid
Det er høyst sannsynlig at Pors og 

landslaget nu må se seg om etter en 
ny ytre venstre istedenfor Karl Ski- j 
fjeld. Pors-spilleren har nå fått et l 
usedvanlig pent tilbud fra Fircnze- 
klubben Florentinas representant Ca
sadei under hans besøk i Porsgrunn. 
Samtalen gikk på engelsk og uten 
toll:.

— Jeg kan pludre litt engelsk, sier 
Skifjeld til vår medarbeider.

Det eneste som kan formodes 
kunne velte Karl Skifjelds overgan* 
til profesjonell fotballspiller, er om 
den beinskaden han fikk under lands
kampen i Rotterdam, ikke skulle bli 
kurert i rimelig tid. 

•

— Hva går tilbudet fra italiene
ren ut på?

— Jeg er blitt lovet de somme be
tingelser som svensker og dansker 
har fått av de profesjonelle italienske 
laga. Det går ut på cn transfersum på 
125.000 kroner, 900 kroner måneden i 
fast gasje og 450 kroner i bonus 
for vunnet kamp, 200 kroner for 
uavgjort. Videre ble jeg forespeilet 
bonus også for tapte kamper hvis 
laget gjorde en god innsats mot de 
øvrige 1. divisjonslaga. Derimot er 
det ingen scoringsbonus. Kontrakten 
skal lyde på 2 år. Det er klart at det
te tilbudet er meget fristende. En 
blir jo ikke feit av å spille fotball i 
Norge •— snarere tærer det på økono
mien. Jeg vil jo gjerne få en del tu
sen kroner å ha i bakhånd i framtida.

sommeren nar — 
skal undertegnes.

— Er det andre
Florentinas lag?

— Nei, det cr det ikke, men det cr 
en hollender som er midtløper pa la
get. De italienske klubbene har lov til

I J < t «. • •
.-fc —

Karl Skifjeld kommer 
•4

antagelig til å akseptere
RT _ -H o lalia

4

i

X

Pors vant 5—1 
uten å imprøere.

Det ble ikke den ventede fight mel
lom Pors og Rjukan. Porsgrunnsgut- 
tene tok allerede fra avspark initiati
vet og vant en klar 5—1 selr. Gunne
rød regnet seg for to av målene, 
mens Lindstad. Jeisen og Dagfinn Jen
sen (straffespark) besørget de øvrige. 
Rjukans mål ble scoret av indre høy
re Jens Fehn.

Kampen var ikke god og jngen av 
lagene fikk til sitt vanlige spill. Rju
kan-laget virket nervøst og fikk ikke 
spillet'til å gli- Heller ikke Pors im
ponerte, men det var da heller ikke 
nødvendig med særlig stor Innsats

Gunnerød kom best 
fra det på Forslaget, mens 
som så mange gH-n»

I Rjukans beste spiller.
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Pors hadde overtaket i 1.
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Hans redning med hodet 
knallharde langskudd i 
gang, var dagens beste 
prestasjon. 
iLeo Weber 
sen, var hurtige og energiske. — 
Det er vel på ti de at Pors nå 
byggev opp laget sitt på det de 
har av slike ung-gutier. De gam
le er ikke alltid eldst, og var det] 
ikke igår. ’

Dommer var Henry Johnsen, 
Fram. Han var ikke helt god.

Center.

får tilbud om 125,000.

prisen- til Jelsen, men felles for 
alle var de dårlige avleveringer. 
Gunnerød stod som regel «i si
rup» Med Ski f j eld på plass ville 
nok Spartaforsvaret fått hendene 
mer enn fulle. Trass i 6 mål var 
Sparta en< skuffelse. I 1. omgang 
var det nærmest vanlig grenlands- 
spill de oppvartet med og så bruk
te de mange stygge tricks. Først 
da ledelsen var sikker begynte de 
å få flyt over spillet. Det indre 
forsvar var usikkert. Karsten Han 
sen heller ikke som vanlig. OWS 
var lagets beste ved siden av kee
per. «Gamle» Odd Larsen var som 
vanlig strategen som la spillet til 
rette. Dommeren Johansen fra 
Fram, Larvik burde som sagt ha 
annulert Spartas avgjørende scor
ing og for øvrig vært mer striks. 
Ca. 15.00 tilskuere og for varmt 
til å spille fotball.

• ixFV * •/'

Spede saker på 
Pors og Tolnes

Det var spede saker Pors og ‘ 
Tollnes presterte på Vestsiden i 
treningskampen i går. Tollnes 
manglet Gregoriussen, Pors Rein- 
holt, Jeisen, Dagfinn Jensen og 
Sklfjell. Lindstad satt på tribunen 
med veske under armen^ han vil
le spille half, men UK gikk Ikke 
gå med på det. Vi tror UK ville gjø 
re klokt 1 å plasere Lindstad som 
half.

Som sagt var kampen ikke noe
* **  — — —• — I

o o

omgang
** — —

smakte av offside. Reinholt 
skadet 
måtte gå ut.

’ i cupcn
ble slå

øket nå med jevne mellomrom 
til 6. Av omgangens 4 mål var 
Odd W. Sørensen mester for 3 og 
venstre half Roger Pedersen sco
ret 1.

Seiren var fortjent, men altfor 
stor. 1. omgang var som nevnt 
Pors’ og laget hadde da fortjent 
ledelse. De var kjappere på bal
len enn Spartakarene og hadde 
mange farlige sjaner, men ble for 
sene i det avgjørende øyeblikk og 
i Spartamålet leverte Asbjørn et 
helt fremragende arbeide mellom 
stenger og ute i feltet. Reinholt 
var god i mål og Solstad kunne 
heller ikke gjøre fra eller til. Wå- 
ge og Skilbred klarte seg godt, 
men det skortet stort på Dagfinn 
Jensens plasering. Han fant aldri 
ut av OWS og det ble ofte åpnin
ger i midten. Austad var best av 
halfs. I rekken gir vi under tvil

riktig bra mange ganger.
det var i grunnen bare Ivar Vå
ge som leverte en helt god kamp.

av det
1. om- 
enkelt-

Begge ytre-løperae, 
og Arvid Johannes-

Helc G—1 ble det på Vestsiden i 
går mellom Sparta og Pors, et 
meget misvisende resultat. 1. om
gang var nemlig Pors’ og Gun
nerød scoret helt fortjent i det 39. 
minutt. Like etter er Lindstad på 
nippet til å øke til 2, men As
bjørn Hansen i Spartamålet red
det helt fenomenalt Lindstads ka
non fra'7 meter. I stedet ble det 
Sparta som utlignet etter en fiks 
heading av Odd Larsen og Knut 
W. Sørensen øket til 2 for Sparta 
like før omgangens slutt.

Etter 3 min-, spill i 2. omgang 
var resultatet 3—1 og Pors la på 
hylla. Dette mål burde absolutt 
vært annulert for pågang på kee
per, og Reinholt måtte gå ut like 
etter. At Odd Larsen angriper en 
skadet keeper som han gjorde 2 
ganger i går er noe vi helst vil 

f slippe å se på en bane. Sparta ,
------------- , ■ „    HVJ AVJM

Sparta
PORS mistet stilen og 
tapte 6-1 i 2. runde.
Det klikket i midtbanespillet

Pors led et durabelig nederiag mot 
snarte 1 2. runde-kampen pA 
Stadion I P- Etter A ha levert - 
meirct Rod innsats og til del. 
:Xet i spm. raner .aget >,e» av 
oc gir Sparta-gutteno den M do 

S . HI A bvgge »P1> s"( epct 
trenger til Acr (lct baro 
spill Og fra den stW 
ett lag på banen.‘ t å gn riktig fint i 
Pora får det 1 dct er slacjjg farlige 

forste omgang, Arvi<1 j0.
sjanser foran u åpcnt mål og 
hansen står Lindstad har et knall- 
lobber over . stolpen pGt blir også 
hardt eki & er SCOringene idet Gun- 
Pors.papper opp et overlegg fra Kri- 
”. en og netter pent. Sparta-gut- 
•^iaTkjorer hardt på for å utlikne og 
“fin-. etter sender Odd Larsen ballen 
Siettet. Ledelsen tar Sparta i slutten 

■av omgangen da Knut Wang Sørensen : 
snapper opp en ball fra broren Odd, 
og går rett igjennom og scorer. Alt 
i alt hadde Pors overtaket i omgangen ' 
og en ledelse hadde vært fortjent. 1 

Spartaguttene kjører hardere på i ; 
annen omgang, og de får nå spillet til 1 
å gli riktig fint. Det blir mest for 
Pors å gå i låna og etter et par mi
nutters spill har Odd Larsen øket til 3. 
Bjøm Reinholdt blir skadet og Solstad 
går inn i etedet. Sparta øker til 4 i det 
Odd Wang Sørensen spurter igjennom 
på en stikkball. Solstad går for å møte 
og sender ballen rett på Sørensen og i 
nettet. Samme mann øker til 5 et par 
minutter senere med et praktskudd i 
vinkelen, og v. half Pedersen, .avslut
ter med et kjempeflott langskudd fra 
35—40 meter og rett i nettet.

Spurta spilte rolig og stott gjennom 
hele kampen og lot seg aldri bringe ut 

I av stilen. Keeperen Asbjørn Hansen 
reagerte hurtig og sikkert og var en 
solid skanse bak et sikkert backpar. 
Det er vel uriktig å gå i detaljer om 
de øvrige, for det var lagspillet som 
var satt i høysetet, og det var også 
nettopp dette som feiret den store 
triumf. God plasering, godt overblikk 
og hurtig- reaksjon var ingrediensene, 
og en solid seier ble resultatet.

Pors har ennå ikke funnet fram 
til sin høstform og i dag er det alt 
for mange tilfeldigheter som får rå
de. En kardinalfeil er alle de høye 
baller angrepet får å arbeide med. 
Det sinker unødig og gir motstan
derne alt for god tid til plasering. 
Midtbanefeltet er fortsatt åpent, og 
før Pors’ indreløpere og vlnglialfer 
kan klare å dekke dette, vil ikke la
get ha håp om noen stabil spille- 
form. Vi er sikker på at guttene 
gjorde det som var mulig som situa
sjonen lå an, og så får en bruke fe
rietiden til finpussing av detaljer 
slik at laget kan møte godt forberedt 
til mellomserlen i høst.
Dommeren Henry Johansen, Fram, 

var ikke helt heldig med fløytingen.
—Id.

å rope hurra for. Ingen av lage
ne maktet å score og det var 
skralt med målskudd. De fleste 
spillerne på begge lag virket

ble 
ved denne scoringen og 

’. Thorbjørn Solstad 
tok hans plass i mål. Etter dette 
falt Pors sammen og fikk lite til. 
Det ble Sparta som dominerte 
storparten av omgangen og de 
scoret 3 mal til, to ved Odd Wang 
Sørensen og ett ved høyre half, 
to av målene van riktig fine.

Mens Pors ikke fikk noe til å 
klaffe, var Sparta heldig. Det er 
tvilsomt om sarpingene ville 
klart å dominere kampen som de 
gjorde i 2. omgang hvis de ikke 
hadde fått sine tre første sco-

e^er «ngså heldige. Sparta overbeviste 
.grunnen ikke. Forsvaret var 

usikkert, og en mer besluttsom 
f og rask løperrekke enn hjemme

lagets ville ikke hatt noen van
skelighet med å sette dem uten
for. Asbjørn Hansen i mål var 
god, og senterhalf Bråte en god 
stopper. Odd Wang Sørensen vis
te hva det bodde i ham i 2. om
gang og «gamle» Odd Larsen på 
indre høyne var en god strateg. 
Landslag-halfen Karsten Hansen 
gjorde lite av seg.

Pors skal ha ros for sin inn
sats i 1. omgang da spillet gikk

altfor stor.

sammen i
Det ble el dundrende 6—1-ne- 

derlag for Pors i 2. runde-kam
pen mot Sarpsborg-laget Sparta 
på Vestsiden igår. Om seieren var 
fortjent, var den for stor. Pors, 
som stilte uten Kalle Skifjeld, 
(Arvid Johannessen var ytre 

i ytre venstre i stedet), kom for
test i gang og hadde et godt 
tak på kampen i de første 35 mi
nuttene. De hadde i denne perio
den flere store målsjangser som 
ikke ble nyttet slik de skulle, 
mens Sparta hadde få og ufarli
ge angrep, bortsett fra ett som 
ble avsluttet med en kanon i ____ _ _____
tverrliggeren. Det var helt rett- a-ing-er, som var pene nok, 
ferdig at Pors l ’ ’ 
35 minutters spill. Rolf Gunne
rød scoret etter pent framlegg fra: 
Trygve Kristiansen. Like etter 
hadde Pors sjangse til å øke le
delsen, men Sparta-målmannen 
fikk slått Lindstads vinkelskudd 
i stolpen. I stedet var det Sparta 
som scoret to ganger før pause. 
Første gang ved Odd Larsen et
ter corner og andre gang ved yt
re høyre. Det siste skuddet var 
Reinholt borti. 2. omgang var 
ikke mer enn et par minutter 
gammel før Odd Wang Sørensen 
«coret Spartas tredje mål, som

Karl Skifjeld aksepterer hvis han

A
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Storm-Pors 3-2
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Eik 5 k. 5 pts. 9—7
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skriver Tønsberg Blad
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Ref.
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Pors s]o som kjent 
landsdelsseriekampen 
søndag.

torden, 
preg

.1 ■

4 ’

Eik 
i

i
I

i

lorble

Tønsberg Blad sier også at Pors- 
seiren over Eik i går var fortjent og 
at laget spilte godt med Jeisen Gun
dersen som bestemann.

Stillingen er nå:
Larvik Turn 5 k. 7 pts. 10—3
Fram 5 k. 7 pts. 7—1

i fotball 
Tønsberg-

Pors stilte uten Jeisen i trenings
kampen mot Storm på Vestsiden 1 
går. Herman Holtan spilte 1. og 
Erling Olsen 2. omgang. Storm kom 
nærmest med et forsterket B-Iag og 
vant 3—2. Stornis lag var Tore Berg 
Hansen — Nils Olsen, Roar Even

sen — Th. Løberg, Anker Olsen, 
Helge Danielsen — Helge Halvor
sen, Yngvar Olsen, Halvard Reidar- 
sen, Rolf Hansen og R. Engerud.

Storm vant som nevnt 3—2. Yng
var Olsen satte de to første inn på 
straffespark og nr. 3 tegnet Hal
vard Reldarsen seg for. Olsens

Ove | Lisleby 5 k. 7 pts. 7—6 
seg 

halvplassen. I Pors 4 k. 5 pts. 6—5

seiren, 
avslutningene 

svake.

rø VISTE MEIS 
beste sm

bred som en klar bestemann. Han 
var nok den som trakk lasset Hand 
igår. Kristiansen kom bra fra back
plassen selv om han var sliten på 
slutten. ,Spm nevnt fikk løperrek- 
ken langt mer sveis på det enn tid
ligere, Skifjeld og Lindstad leverte 
godt vingspill og unge Holtan gikk 
fint inn i rekken. Gunnerød var opp 
finnsom i center og fordelte bra 
og Jeisen slet som vanlig for to.

Det er sjelden kost for Eik å måt
te bite i hjemmegresset, men igår 
var altså Porserne bedre. Eik had
de sine beste folk i keeper, v. back, 
centerhalf og i. høyre.

Stag 5 k. 1 pt. 1—10.
Pors neste seriekamp blir mot 

Fram i Porsgrunn 23. september.

Landsdelsseriekampen 
mellom Pors og Eik på 
graset i går hadde samlet 2400 til
skuere. Det ble en god kamp med 
mye pent spill. Pors spilte overras
kende godt og vant fortjent 3—2.

Porserne som hadde foretatt fle
re endringer på laget, var best hele 
tida bortsett fra det siste kvarteret, 
da laget trakk i forsvar. Eik tok le
delsen før pausen, mens Dagfinn 
Jensen utliknet til 1—1 på straffe
spark.

I annen omgang øket Pors til 3— 
1 ved Karl Skifjeld (godt skudd) og 
Leif Lindstad, mens Eik reduserte 
te til 2—3 ved en lobbéball sei
nere.

Resultatet 3—2 til Pors var heller 
. i minste laget etter spill og sjangser. 
De som kom best fra det var Olav I 
Skilbred, Dagfinn Jensen og 
Austad. Særlig klarte Austad 
overraskende godt på

i

Tønsberg 
Vi bringer her et lite ut

drag fra Tønsberg Blads referat:
Pors viste årets beste spill i Tøns

berg i år i landsdelsseriekampen 
mot Eik I. F. på grasbanen søndag. 
Det var både fart, kraft og stil over 
laget som med herlig driv i avveks
lende short- og longpassing over
rasket stort for både Eik og de ca. 
2500 tilskuere. Det var en spennen
de og ganske ;velspilt kamp med 
gjestene et strå hvassere eim hjem
melaget.

Til privatkampen på Vestsiden igår 
møtte Pors med Herman Holtan som 
stedfortreder for Jeisen Gundersen. 
Ei-ling Olsen tok I-Toltans plass etter 
pausen. Det ble ingen god kamp. Før 
pausen lå Pors en del over, men av
slutningen manglet. Kampens første 
mål kom ved Herman Holtan som pent 
nikket ballen i nettet etter en corner 
fra Karl Skifjeld. Storm utlignet ved 
Yngvar Olsen på straffespark.

I 2. omgang frisket Storm på, 
hadde flere pene kombinasjoner. Yng
var Olsen øket til 2—1 på et nytt 
straffespark. Og Reidarsen var straks 
etter frampå med nr. 3. Pors’ forsvar 
var meget passiv ved den siste sco
ringen. Dagfin Jensen reduserte til 
2—i3 ved straffespark straks før slutt, 

Hos Storm som stilte med en rekke 
.reserver, ' . for Tore Simonsen,
Even Hansen, Kaare og Rolf Nilsen, 
Juel Nordby og 0. Rund, var brødrene 
Nils, Yngvar og Anker Olsen og Th. 
Løberg de beste.

På Pors’ lag spilte AJf Mikkelsen 
en god første omgang. Karl Skifjeld 

i : glimtet til, men ble som vanlig sulte
foret. Det må nok en ganske annen 

I innsatsvilje til mot Eik i landsdels
seriekampen i Tønsberg til helgen.

Dommcreren Leonard Strømsvåg, 
Sundjordet, dømte bra.

| De øvrige slapp også meget bra fra Kvik 5 k. 4 pts. 3—4 
det. Fra Tønsberghold ble det ut- | Selbak 4 k. 2 pts. 2—9 
talt at det var en av de beste kam
per som har vært holdt i Tønsberg 
i år.

Sprakende lyn, rullende torden, 
regn og glatt bane satte sitt preg 

I på kampen i Halden 1 går, der 1500 
tilskuere så Pors vise bedre takter 
enn Kvik. Kampen endte 1—1 et
ter at Pors først tok ledelsen ved 
Lindstad etter 17 min., mens hjem
melaget utlignet ved c.f. Roy Olsen 
etter 35 min. Pors spilte med mere 
plan 1 banespillet og burde med 
bedre avslutninger hatt seiren.

Skilbred var lagets beste, fulgt av 
I Jeisen, og Lindstad ledet rekken 
i bra. Skifjeld spilte denne gang yt- 
I re, men fikk mindre til enn ventet.

Pori klarte fl-fl i Halden 
Nærmest

På Eik-]aget var det ikke grunn 
til å trekke fram noen enkelt spil
ler. Senterbacken Dagfinn Jensen 
var ikke på høyde med sitt beste og 
det samme var tilfelle med 19-årin- 
gen Arne Høivik. Det skyldtes mu
ligens at UK-representanten William 
Eriksen overvar kampen for å se på 
eventuelle kandidater til A- og B- 
landslaget mot danskene i Oslo 
kommende søndag.-

Jensen, Sandefjord, var dommer.
Co.

B-preget Stormhg overrasket positivt:
, X

Klarte 3-2 seir over Pors på Vestsiden igår kveld 
straffespark var flotte. For Pors 
scoret Herman Holtan og Dagfinn 
Jensen. Sistnevnte på straffespark. 

Forestilliingen ble ikke noe å ro
pe hurra for. Hos Storm leverte he
le det Indre forsvar en god inn
sats. Danielsen var en meget god 
half og Yngvar Olsen best i angre
pet. Hele laget gikk energisk inn 
for kampen.

Pors var helt under båten. Intet 
Ville lykkes, forsvaret var usikkert 
og åpent og løperrekken laget en 
masse rart foran mål. Riktig nok 
var det en treningskamp, men litt 
mer Innsas hadde ikke vært av
veien.

Strømsvåg, 
godt.

|Pors vant fortjent 3-2 over Eik 
God innsats av Pors-laget

Sundjordet, dømte
KaB.

Pors'beste kamp på lenge. 
Fortjent 3-2 over Eik i Tønsberg i går.

Pors fikk det til å klaffe i Tøns
berg igår. Det ble en hard og god 
kamp hvor Pors hadde det meste 
av spillet. Spesielt var 1. . omgang 
god. Eik fikk første målet, Dagfin 
Jensen utlignet på straffespark og 
resultatet ved pause var 1-1. Pors 
holdt takten i 2. omgangs begyn
nelse også og øket til 3-1 ved Ski
fjeld og Lindstad. De siste 20 min. 
ble Eiks. Porserne var" slitne og 
forsvaret fikk en hard jobb. Eik 
reduserte til 3-2, men Pors berget 
seiren.

Det var en av de beste kamper 
Pors har levert lår. Hele laget gikk 
inn for seiren, spillet gikk pent rek-- 
kene imellom og løperne hadde god 
sving over skuddene. Solstad var 
god i mål.og det indre forsvar spil-- 
te godt over hele linjen med Skll-

Pors viste allerede fra avspark at 
laget var godt opplagt for en vir
kelig stor-innsats, og det tok tid før 
Eik likesom kom i gang og kunne 
ta til gjenmæle. Men da jevnet spil
let seg også ut med riktig sjanse
skapende spill for begge parter. Det 
ble spilt hardt og kontant, særlig hos 
Pors, og hurtigheten til gjestene tok 
rent pusten fra noen og hver.

Pors var et meget behagelig be
kjentskap. Lagets og banens beste 
spiller var Jeisen Gundersen som vi
ste spill av høyeste klasse. Her har 
våre lokale indreløpere noe å lære. 
Ellers viste backen Olaf Skilbred sik
kert spill, likeledes var det atskillig 
fikst i både half- og løperrekke, 
hvor både Skifjeld og Lindstad, vi
ste gamle, gode takter sammen med 
de nye på laget.

A
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Pors—Herkules 4—
I

longe og Øivind Johansen på. høyre 
hadde ingen respekt for Kruge og 
kom godt fram.

Thoresen var en god nr. 1 hos 
Fram selv om et par mislykte ut- 
rykklnger trakk helhetsinntrykket 
noe ned. En av dem resulterte jo 
også 1 straffesparket. Forsvaret var

• bom av Frams centerhack Finn Krl- 
•’ stiansen.

2. omgang var ikke mer enn et 
f par minutter gammel da Skifjeld 
[som var trukket inn fyrte av en 
kanon på direkten fra 4 meter og 
vi fikk se alle tiders keeperredning 
av Thoresen. Maken har iallfall 
ikke undertegnede sett av noen 
keeper. Pors var som et nytt lag 
denne omgangen og Fram måtte 
over på defensiven. Anført av Au- 
«tad og Jeisen trakk Pors opp det

Pors-Urædd 1-1
Privatkampén på Vestsiden mel- I (Solstad, 

lom Pors og’Urædd ble en våt fore-jj ikke i 
stilling i tusmørke. Pors møtte g. _
reserver for Einar <

Arne Stenkvist,v Øivind 
Rolf Gunnerød og Arvid 
Forsvaret var det vanlige med Tryg-|lfutt over Pors og 
ve Kristiansen som 
Ove Austad som venstre half.

Urædd saknet halfen Ivar Olsen. 
Stedfortreder var Birger Sæther, 
mens Reidar Sørensen var ytre ven
stre. 

I

Det er ingen grunn til å gå i de
taljer om denne private dysten som 
sluttet uavgjort 1—;1. Urædd fikk le
delsen i første omgang ved Arne Zim- 
mermann, som forsøkte seg på et 
langt framlegg og scoret. Pors’ mål
mann var svært passiv ved dette 
høye.

På grunn av mørket.tok en ingen|. €ne angrep etter det andre, vln- 
| pause, men fortsatte direkte med an- 

nen omgang. Omsider lyktes det for 
Leif Lindstad å utligne under mølje- 

hadde vel Urædd 
ser

2-1 over Fram heller i snaueste laget.
patent Inntil Pors fikk mål, siden 
raknet det ofte. «Svarten» var ar
beidsom og god. Forøvrig likte vi 
best centerforward Hllberg og ytre 
venstre Kjell Iversen.

Gundersrud kunne gjerne brukt 
fløyten litt flittigere. Der var ca.
1200 tilskuere. KaB.

Pors og Urædd spilte uavgjort 
i treningskampen i går. 

•

Pors og Urædd møttes 1 går til 
treningskamp på Pors Stadion. 
Bagge lag forsøkte seg på det rik
tige på den sleipe banen med kor
te baller og kampen ble ganske 
god selv om tempoet var litt mo
derat. Pors manglet Skifjeld og 
Jeisen 1 hvis sted Arvid Johansen 
og Stenquist spalte. Urædd mang
let Ivar Olsen, Séether rempla- 
serte ham.

Resultatet ble 1—1, rettferdig 
får en vel si. Pors hadde mer av 
banespillet, men Urædd var be
traktelig friskere foran mål. Zim- 
mermann scoret først for Urædd 
og Lindstad utlignet.

Det bie altfor mørkt mot slut
ten selv om man ikke tok pause 
og dommeren strømsvaag brøt

foran Urædd-buret.
noen

enn Porserne denne gang.
Første omgang gikk over 40 min., 

mens dommeren Lennart Strømsvaag, 
Sund jordet blåste av kampen etter 
en halv times spill i annen omgang 
på grunn av mørket.

Alf Mikkelsen var best hos Pors 
og Hans Helgesen hos Urædd. Flere 
av de øvrige spillere på de to 
kom også bra fra det på den 
vanlig sleipe og tunge bane.

Corner.

helt riktig kampen etter 30. min. 
i 2. omgang.

Hos Urædd raget Hans Helge
sen igjen over de øvrige og var 
banens beste spiller. Hos Pors var 
Mlkkelsen klart den £este. Av de 
øvrige kan nevnes hos Urædd 
Kåre Sørlle, Per Odberg og Zim- 
mermann, hos Pors Skllbred, 
Dagfln Jensen og Lindstad. Begge 
lags keepere kom godt fra kam
pen. Ref.

. Privatkampén på Vestsiden i går 
sluttet uavgjort 4—4; etter at Pors 
hadde ledet 3—2 ved pausen.

Da Bjørn Reinholt var forhindret 
fra å spille i går foretrakk klubbens 
UK å eksperimentere litt med opp
stillingen. Ove Austad voktet buret 
for. første gang i sitt liv, reserven 
Arne Stenkvist rykket inn som høy
re half, mens Gunnar Brynjulfsen 
var midtløper.

La det være sagt med en gang 
at den nye oppstillingen ikke var 
særs heldig. Forsvarsspillet var 
temmelig åpent og flere av Herku- 
les-måla burde vært avverget. Side- 
halfene Tr. Kristiansen og Stenkvist 
var energiske, mén de fant ikke all
tid plaseringen. Løperrekka var for-

gene kom stadig fri, men målene 
! uteble. Det ble Istedetfor Fram som 
utlignet ved indre venstre Rolf Lar-

AJt i altf.,|8en etter en halv times spill. Pors 
flere målsjang- /-holdt dog fortsatt presset og 10 min.

før slutt .pådro Thoresen seg et 
' straffespark som Dagfinn Jensen 

flatte pent inn, og dermed ble det.
Seiren var fortjent og kunne gjer 

ne vært et mål større. Det er rik
tignok pent å se på når frammerne 
broderer, men det er sørgelig lite 
effektivt. Pors 2. omgang var me
get god, da gikk hele laget inn 
for fullt. Solstad hadde en rolig 
dag, det indre forsvar spilte godt

• med Skilbred som en
Han satte gode Odvar Kristiansen I 
helt ut av spill. Austad var best av • 
halfs og i rekken gir vi prisen til 
Jeisen. Skifjeld var bedre enn på

Fram begynte i vanlig stil på Vest 
©iden mot Pors igår. Ballen gikk 
pent mann imellom og 
halvtimen dominerte de helt, 
ved 16 meteren til Pors var 

; slutt. 2 ganger var 
men selv dette resulterte 

noe. Pors hadde også en 
med jfltor chanse i denne perioden, men 

--------  ___ (Jeisen) (Jeisen skjøt i stolpen. Etter 30 min. 
Gundersen og Karl Skifjeld. Løper- jble Holtan skadet og Øivind Jo- 
rekken var fra høyre: Leif Lindstad, shansen kom inn. Han gikk ytre 

Johansen, i høyre og Lindstad gikk over som 
Johansen, lindre venstre. Det ble straks mer 

like etter tok de 
høyre back og | ] ledelsen ved Jeisen etter en kjempe Svak og feriebetonet kamp, med cn I 

rekke lettkjøpte mål
holdsvis tam. Junioren Enok Sol
stad følte seg ikke hjemme på høy
residen og dertil var Brynjulfsen 
for langsom som midtløper. Rolf 
Gunnerød skjemmer sitt spill ved 
unødjg dribling. Når han selv blir 
klar over dette og legger om. sin I 
spillemåte vil han bli et verdifullt I 
aktivum for laget. Jeisen G under- j 
sen og Karl Skifjeld er heller ikke / 
i sin beste form. /

Dagfinn Jensen var vel den som I 
slapp likest fra det i Pors indre for-1 
svar. Austad hadde enkelte gode I 
redninger, men flere av måla burde 
han avverget.

Herkules-laget imponerte heller I 
ikke synderlig. Også her var for-1 
svarsspillet svakt og usikkert. Re-1 
servemålmannen Solvang hadde fle- I

— - i ■ i ■ i w • ■
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Pors smågutter ble 
kretsmester 1951

Stillingen er nå:
Larvik Turn 6 k. 9 pts. 14—3

ii 

r 
r

å utlikne. Pors-forsvaret virket 
passivt ved dette høve, 
slutten av kampen ble det 
"traffespark på Frams målmann for-

’ han holdt Karl Skifjeld 
nærkamp om ballen.

rjPors vant fortjent 2-1 over Fram
] it

g
>-

r
a
G
B

virket 
som vanlig. Olav 

Dagfinn

Fortjent 2—0 seir over Odd 
i går

*

Pors gode småguttelag sikret seg 
kretsmesterskapet for 1951 ved å 
vinne en fortjent 2—0 seir over Odd 
i går. De to lag spilte 2 uavgjorte 
finaler i fjor høst. I går viste Pors- 
spirene tilfulle at de kunne sine ting, 
mange ganger vårtet de opp med fi
ne små tekniske detaljer og samspil
let var også godt utviklet. Det faller 
naturlig å nevne de bitte små ytre- 
vingene Finn E. Dolva og Per Heidal 
først. Etter størrelsen var det utro
lig meget de fikk utrettet mot sine 
oppassere, men så har de også begge 
«fotball i beina».

Karakteren meget god får sen- 
terløperen Roald Reiersen som laget 
begge målene — et i hver omgang 
— og venstrehalfen Svein Barth. Det 
samme kan man nesten si om mål
mannen Kjell Østensen og senter- 

. backen Arnold Johannesen. Ellers 
kom hele laget godt fra kampen.

Det ville være galt ikke også å gi 
Odd-laget ros for innsatsen.

R. Sundby, Urædd, dømte godt. 
Her er kretsihestrene.

Kjell Østensen, Jan Andersen, 
Johnni Halvorsen, Harald Steen, 
Arnold Johannessen, Svein Barth, 
Finn E. Dolva, Ragnar Bie Johannes
sen, Roald Reiersen, Arild Johansen 
og Per Heidal.

Jensen satte ballen kontant i nett
maskene og dermed ble det»

Pors-laget Spilte avgjort defen
sivt til å begynne med idet begge 
sidehalfene lå i forsvaret og dermed 
oppstod det et stort tomrom mellom 
løperne og halfs. Forsvaret 
ikke sti sikkert l  —- _ 
Skilbred var bestemann.
Jensen var noe usikker og utspil
lene hans var heller ikke bra. Thor
bjørn Solstad hadde ikke så svært 
mye å ta vare på og han kan ikke 
lastes for målet. Ove Austad var den 
mest energiske av sidehalfene, men 
adressen på avleveringene må bli 
bedre. Av løperne var Jeisen Gun
dersen og Skifjeld svært energiske. 
Pors gjør nok rettest i å beholde re
serven 0. Johansen på laget i kam
pene framover.

Hos Fram var det først og fremst 
burvokteren Roald Thoresen som 
gjorde seg bemerket. Spesielt fes
tet en seg ved en fantomredning av 
et skudd fra 3—4 meters hold i siste 
omgang. Gode var også venstre 
back, venstre half Anthonsen og in
dre venstre. Skuddferdigheten var 
ytterst skrall hos løperne.

P. Aas Gundersrud, Brevik, kom 
godt fra dommervervet.

Godt Fram-spill de første 30 min.
Landsdelsseriekaxnpen på Vestsi

den i går sluttet med fortjent 2—-1 
seir for Pors over Fram etter at la-

pausen. 
Seirsmålet kom på straffespark i 
slutten av kampen som var en av dc 
bedre som har vært spilt her i år.

De 2000—2500 tilskuere på Pors 
stadion fikk en ny bekreftelse på 
at Pors har et vist tak på Fram. 
Dcnnogang kjørte Larvik-laget i veg 
med godt spill i de første 30 min. 
og Fram hadde da on del store sjan
ser da skytteren stod alene for 
klart mål. Pors på -sin side åpnet 
nervøst og famlende og det klikket 
på samarbeidet. Etterhvert kom 
laget bedre i gang og herunder had
de Jeisen Gundersen et skudd i stol
pen, mens målmannen fanget re.tur- 
ballen. Etter 40 min. spill scoret 
.Jeisen Gundersen etter at en av 
Frain-forsvarerne bare hadde halv- 
stoppet et skudd fra Alf Mikkelsen. 
Porserne hadde ellers også noen 
gode sjanser. Indre venstre Herman 
Holtan gikk ut i denne omgang. Re
serven Øivind Johansen kom inn på 
ytre høyre, mens Leif Lindstad flyt
tet over på den ledige plassen.

I siste omgang la Pors klart over, 
men Fram-forsvarerne med den go
de burvokteren Roald Thoresen i 
spissen holdt stillingen. Omsider 
lyktes det for Fram indre venstre Lisleby 6 k. 9 pts. 10—6 
* ‘ /Li noe Fram 6 k. 7 pts. 8—3

Henimot Pors 5 k. 7 pts. 8—6 
dømt Eik 6 k. 5 pts. 9—10

Kvik 6 k. 4 pts. 3—8 
under | Selbak 4 k. 2 pts. 2—9 

Dagfinn* Stag 5 k. 1 pt. 1—10
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Vi har tidligere brakt et inte 
iu med Pors’ første formann I 
Tran berg om de første årene 
en kort historik over den li\ 
tige 50-åringens sportslige 
sats.

I dag har Pors sin 50 års dag
Pors har 371 voksne og 253 jenter og gutter 

som medlemmer
ligger ikke. Pors disponerer idag 
37 mål til stadion på Tollnes. — 
Idrettsplassen ved Vestsiden sko
le som Pors og kommunen har 
opparbeidet i fellesskap er nå på 
det nærmeste ferdig. Banen blir 
tilsådd i disse dager. Pors er fak
tisk i banenød på grunn av den 
store tilslutningen og opparbei
delsen av disse nye banene vil 
være til meget stor hjelp.

— Er det andre oppgaver som 
skal løses?

— Det er ingen mangel på opp
gaver, men det er med Pors som 

' I
så mange andre foreninger at det 
er langt vanskeligere å få utført 
dugnadsarbeide. Men oppgaver 
mangler det ikke på. Pors er så
ledes svært interessert i utvidel
sen av Vestsidens skole med gym
nastikksal og «svømmehall». Det 
er jo ikke bare Porserne som bør 
ha interesse av dette, men vi hå
per «Vessias» befolkning slutter 
mannjevnt opp om tiltaket, så

ONSDAG DEN 25.

kommunen kan få- realisert sin 
plan hurtigst mulig.

— Og klubbhuset?
— Den videre utbygging av 

klubblokalet på Grønlands plass 
må utstå til man får ordnet med 
selve grunnbrevet. Pors har som 
kjent fått fri grunn av kommu
nen, men så er det spørsmålet om 
icguleringen som visstnok ennå 
ikke er helt klarlagt. Lokalet er 
forøvrig satt i meget god stand 
og i disse dager er det anskaffet 
rprmøblementstoler og border til 
den store salen. Styrerommet er 
ogsa pusset opp.

— Skal det gis ut jubileumsbe
retning?

— Nei, det blir dessverre fo 
dyrt, så vi har tenkt på å la sto 
fet gå som følgetong i medlem 
bladet. »

I dag er det 50 år siden idretts
foreningen Pors, eller Lyn som 
den het den gang, ble stiftet. — 
Dagen feires med en enkel sam
menkomst i Pors klubblokale. — 
Selve jubileumsfesten er utsatt 
til høsten.

Hovedforeningens formann i 
jubileumsåret Halvor Teksten 
uttaler til oss at man har 7 for
skjellige grupper i virksomhet, 
med et samlet medlemstall på J 
voksne og 253 jenter og gutter.

— Skal det holdes mange jubi- 
leumsarrangements0

— Skigruppa har holdt lands
renn og bandygruppa pokal turne
ring. — Den 12. juni møter Pors 
hovedserielaget Strømmen og 
samme dag kommer det engelske 
bokselandslaget hit og møter et 
Pors-lag forsterket med en rekke 
låndslagsfolk med Dagfinn Næss. 
Leif «Baggis» Hansen og Bjarne 
— *-•

Lingaas i spissen. Det er sørgelig 
at de to arrangementene kollide
rer, men det er den eneste da
gen englenderne har anledning 
til å komme hit. Det er mulig 
turngruppen nytter høve til å vi
se sine ferdigheter i forbindelse 
med disse arrangementene.

— Hva blir det til med utvi
delsen av stadion?

—- I disse dager har vi fått an
bud på en bulldozer som eventu
elt skal gjøre det meste av grunn-

- på den nye treningsba- 
nen som ligger parallelt meu sta
dion. Det forberedende arbeide 
vil formodentlig bli satt igang i 
nærmeste fremtid og det skal væ
re gode muligheter for at banen 
allerede kan nyttes til høsten. — 
Planen om håndballbane, og ut
bedringen av selve grasbanen 

i neste etappe. Idretts
konsulent T. Vasbotten har som 
kjent utarbeidet plan for utvidel
sen av stadionanlegget, men noen 
kalkyle over omkostningene fore-
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Larvik Turn 7 k. 11 pts. 17—4 
Fram 7 k. 9 pts. 9—3

i •
I

Larvik Turn 
Porfl greide borte — 
Kampen går søndag!

Både/og i flomlyset, 
tempoet mest positivt

1—1 etter bare 5 min., og ikke 
lenge etter ble det ledelse 2—1 
ved Øivind Johansen etter pent

TI

med Gt 
omgang og

_

7
7
6
7
7
7
5
6

Lisleby—Pors
Kvik—Selbak
Larvik T.—Stag
Eik—Fram

På Lovisenlund spilte LT (uten
Boye, som dog blir med søndag

r

!

17-4 
9-3

11-7 
11-9
9-11 
3-9 
3-9 
2-13

Hi
åte i

Herkules-Pors 1-1

r.__i 7 k. 9 pts. 9—3 
Pors 6 k. 9 pts. 11—7 
Lisleby 7 k. 9 pts. 11—9 
Eik 7 k. 5 pts. 9—11 
Selbak 5 k. 4 pts. 3—9 
Kvik 7 k. 4 pts. 3—9 
Stag 6 k. 1 pt. 2—13

Førstkommende søndag 
møte Stag i Stavern.

li1
r<-f-

%

<?

Første omgang som var for
holdsvis jevnspilt, sluttet med 1 
—0 ledelse for Lisleby. Målet ble 
coret av senterløperen Hans An
dersen.

Etter pausen overtok Pors le
delsen av kampen og utliknet al
lerede etter 2 minutters spill ved 
ytre høyre Øivind Johansen. Sei
nere dominerte Pors hele kam
pen og lot aldri motparten slippe 
til. Lisleby-laget trakk sine half
en ned i forsvaret men like lite 
hjalp det. Jeisen Gundersen skaf
fet Pors ledelsen 2—1 på en re- 
turball etter et flott 20 meters 
frispark fra Ove Austad som 
smalt i tverliggeren. 10 min. før 
slutt trygget Jeisen Gundersen 
seiren for Pors ved en ny scoring.

Alle Pors-spillerne leverte en 
målbevisst og sterk innsats på 
Lisleby-banen i går og det lover 
godt for de gjenstående serie-1 
kampene i 'høst. Særlig var 2. j 
omgang meget god og da presset 
laget Lisleby helt over på defen
siven.

Lisleby-lagets «nye» spillestil 
førte ikke fram. Det ble for mye 
pusling og lite fremdrift.

backene Skilbred—Jensen—Kris
tiansen virket bomsikre og brøt 
glimrende, og av halfene leverte 
Austad sitt beste for året. An- . 
grepsrekken var noe ujevn, men 
alle 5 klarte seg jevnt bra, og det 
er vanskelig å fremheve noen en
kelt av dem. Felles for hele la
get var at alle mann gikk inn 
for endelig en gang å få tatt knek 
ken på det gamle Lisleby- og Øst- 
fold-komplekset. Og det klarte 
man nesten over forventning 
denne gang!

Pors-Herkules 1—1
Flomlyskampen i Skien igår mel- I 

lom Pors og Herkules sluttet uavgjort I 
1—1. Begge klubber nyttet høvet til 
å eksperimentere en del med sine lag. I 
Pors møtte med Bjørn Reinholt som I 
burvokter, Ivar Waagc som høyre | 
half, og følgende løperrekke: Einar I 
Olsen (Gunnar Knudsen i 2. omgang), 
Arne Stenkvist, Øivind Johansen, R. I 
Gunnerød og Skifjeld. Ellers var det 11 
vanlig oppstilling. Th. Solstad, Alf 
M-ikelsen, Lindstad og Jeisen Gunder
sen var ikke med. Herkules . saknet]! 
backen Ewald Pedersen.

I

Begge lag hadde atskillige sjangser, 
men skyteferdigheten var det bare som 
så med. Et par av Pors-skuddene strøk 
forøvrig like over tverrliggeren. Her
kules fikk en noe lettkjøpt ledelse før 
pausen. Dagfinn Jensen spilte ballen 
tilbake til Reinholt, som imidlertid 
gled i det samme han skulle fange 
ballen og den rullet derfor i nettet.

Jeisen Gundersen 
som scoret 2 Pors-mål

I landsdelsseriekampen i Øst
fold i går mellom Pors og Lisleby 
vant Pors en fortjent 3—1 seir. 
etter å ha dominert totalt i siste 
omgang.

•$> j

te porserne har levert denne se- 
med onsdag) langt svakere enn songen. Jeisen headet pent inn 
ventet, og Stag hadde fortjent 
uavgjort. Stag lå over nesten hele 
2. omgang. 
Larvik T.
Fram
Pors
Lisleby
Eik
Kvik
Selbak
Stag

- var - 
‘flinke til å utnytte sjangsene og t 
vant fortjent om enn noe overras- 
kende etter den gode innsats Lis- j- 
leby-laget liar gjort i de 
kamper.
Stillingen er nå:

KW
i»

Det står ikke til å nekte, at 
kamper i flomlys får et 
visst surrogat-preg — men uhy
re verdifullt er det selvsagt for 
de lag som har flomlys og kan 
nytte det til treningen høst og 
vår. Her skulle Herkules kun
ne hente seg visse fordeler!
I går kveld laget Pors og hjem- 

fore-.
Det mest positive var 

som

I Øivind Johansen utlignet 
godt skudd for Pors i siste 
dermed ble det.

Begge lag forsøkte seg på mark. 
spill, men avleveringen hadde i man. 
ge tilfeller gal adresse og ble således 
et lett bytte for motparten.

Av Pors’erne kom Olav Skilbred, 
Dagfinn Jensen, Karl Skifjeld og Øi- 
vind Johansen best fra det.

Herkules hadde sin styrke i for
svaret. Det klikket svært for løperne 
i avslutningen.

i å
i-

j som svinger opp, 

borteseier over Lisleby, 
ligger klubben fra Vestre Porsgrunn 
likt med lederlaget hva tapte poeng 
angår. Larvik Turn har imidlertid to 
poengs ledelse på en kamp mer spilt.

' I Her kan imidlertid også Fram — og 
selvsagt ogsii Lisleby blande seg i 
sluttoppgjøret. Kampen mellom disse 
fire er et av landfidelsseriens morsom
ste poenger. Meget avhenger av om 

kan kopiere hjemme hva 
å slå Lisleby.

Når alt kommer til alt må vel 
Pors få æreu av å ha levert den 
største bragden av Grenlands- 
klubbene i helgen. Lisleby med si
ne pene resultater i det siste var 
klar favoritt, og det var tydelig at 
også hjemmepublikummet ventet 
2 sikre poeng til sine egne i går. 
Det blåste en meget sterk vind, 
og Pors startet uheldig med å ta
pe målvalget, slik at gjestene fikk 
både sol og vind i mot. Hjemme
laget åpnet i høyt tempo og had
de overtaket det meste av om
gangen, mens Pors-forsvaret ar
beidet helt utmerket, og først 10 
min. før pause lyktes det Lisleby 
å ta ledelsen ved Hans Andersen. 
Reinholt ville vel normalt ha av
verget, men dén harde vinden ! - 
spilte ham et puss.

I 2. omgang kom Pors-laget 
sterkt. Det gled etterhvert fint i 

mot Lisleby, men ikke onsdag mot ! rekkene og det er avgjort det bes-

Pors-laget var mest eksperl- 
mentpreget av de to — vi savnet 
Lindstad, Jeisen, Mikkelsen og 
Holtan, og de relativt nye var til 
dels ikke så uefne: Einar Olsen, 
Gunnar Knudsen og Stenquist. 
Waage og Austad" var half er, øvri
ge løpere Gunnerud, Øiv. Johan
sen og Skifjeld, ellers ordinært 
mannskap. Herkules hadde Strau
me som back i stedet for Ewald 
Pedersen, Vidar Abrahamsen var 
med igjen, mens Kr. Johansen 
spilte før og Gravklev etter pau
sen.

Individuell kritikk lar vi fare 
denne gang. Goberg dømte.
400 tilskuere.

i
- melaget en ganske kvikk' 
3 stilling.
- kanskje den gode speeden 

stort sett ble holdt gjennom beg
ge omganger, men enkelte gode

i detaljer lyste opp. Dog ble det 
i som vanlig alt for ofte bare med 
. tilløpene — et par tre riktig an

lagte trekk, for så å øde det fjer- 
t de med noe helt meningsløst....

Det var en nærmest jevn affæ
re de to laget, så uavgjort kunne 
være all right. Dog var det vel 
Herkules som hadde flest av de 
store tilbudene, og tullet dem 
vekk. Pors stod for kampens. 
eneste «rene> scoring, som c. f. 
Øivind Johansen arrangerte me
get fikst i 2. omgang. Herkules- 
ledelsen i første var det Dagfin 
Jensen som ordnet på et ulykke
lig tilbakespill til Reinholt. Her
kules hadde forøvrig nok et mål 
inne, ballen var tydelig godt over 
streken, men vanskelig for dom
meren å observere.

Pors knekte Østfold-komplekset.
Sterk 2. omgang i Lisleby omgjorde 0—1 til 3—1.

mangetrekksangrep. 15 min. før 
slutt la Jeisen på til 3—1. Pors- 
seiren var fortjent. Særlig i 2. 
omgang viste laget solid og sterkt 
spill og lå da helt over det meste 
av omgangen. Det siste kvarteret 
trakk Pors innerwingene ned i 
forsvar, og Lisleby oppet seg da 
endel, dog uten å true Pors-målet 
særlig.

Tross de 3 scoringene er det 
nok indreforsvaret hos Pors som 
må krediteres mest for kampen i 
går. Både Reinholt 1 mål og de 3

Pors igjen.
I landsdelsserien er det atter Pors 

denne ga.ng med 
og dermed

<015^ V

1

vant fortjent om enn noe overras 
kende siste l-

I
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24-5 
17-7 
10-4 
12-16 
4-9 
9-12
4-10

Pors slo Staff

at han forfulgte en til-1 
og vip-f

I

Pors fikk stor 
landsdelsseriekampen : ...
: 1 går. Laget spilte i-

I ’

_______________x i U X V Ul 

av kampen, men ble da ikk
' noen

referat fra 
Pors — Stag

Etterat såvel Pors sont Larvik 
Turn i går innkasserte nærmest 
kjempeseire — det var seson
gens siste omgang i Landsdels- 
serien — skjedde det ingen 
forandring i forholdet mellom 
de to. Begge sukker nok en 
smule lettet over at Fram måt
te avgi litt terreng, men begge 
er nok allerede nå klar over at 
det tidligere vårmøte mellom

Pors-laget er i

Det er 1 grunnen bare 
Sundby. Han spilte 3. back i 1. 
omgang og sldehalf i 2. og var 
klart sitt lags beste mann.

Pors-LT

han gjør alvor av å gå til Turn 
neste år, så vil Stag få vanskelig
heter selv med 1. divisjon.

Ref.

på Vestsiden 
4. mai blir avgjørende?

dem (kampen går på Vestsiden 
' svært av- 

situasjonen
Jurn 

an i mål for
grunnen 
i rene

\'es å en- •*

på toppen til slutt (som
  ._o som ryk

ker opp i Hovedserien fra den
ne avdelingen), mens både 3. og 
4 kan risikere 
Lagene overvintrer 
stillingen:

Larvik Turn 
Pors 
Fram 
Lisleby 
Kvik 
Eik 
Selbak

Pors og Odds smågutter 
spilte atter uavgjort 1-1

Småguttfinalen (omkarnp) mel
lom Pors og Odd på Sundjordet lør
dag endte atter uavgjort 1—1. Det 
var våt og tung bane og regnbyger 
under hele kampen, som var under
holdende og god. Porsguttene hadde 
det meste av spillet og burde avgjort 
ha vunnet klart. Stillingen ved pau
sen var 0—0. Det så lenge ut til at 
det ikke skulle komme noen scorin
ger, men i annen omgangs 14. mi
nutt var Arild Johannesen, Pors, 

.frampå og lurte ballen fra Oddsj 
bnålmann og han la så ballen til Ro- 
lild Reiersen som rolig plaserte bai

en i nettet. Per Heidal hadde sei
lere utmanøvrert Odds målmann og 
.jallen var på vei mot nettet, 
Odds senterback stormet fram 
fikk reddet ballen til corner, 
minutter etter kom utlikningen ved 
Odds senter med et flott skudd som 
Pors’ målmann ingen sjanser hadde 
på. Målet burde vært avverget ved 
en bedre oppdekning.

På Odds lag er spillerne gjen
nomgående store og kraftige. Best 

i var målmannen, senterback og sen
ter! øp er. j

På Pors-laget slet alle som en for 
å hale seiren i land. Den som særlig ■ 
bør framheves er senterback Arnold 
Johannessen som atter var banens 

1 

beste. Han vil Pors sikkert få stor * 
glede av i framtida. Det er en fryd 
å se hvor den gutten kan stoppe et 
angrep. Hans tilslag på ballen og 
hodespill er det få her i kre'<>en I 
som gjør ham etter. Ellers bør nev-1 
nes målmannen og venstre back. 11 
løperrekken var alle jevnt gode. 1 

Det beste ville vel være at kret
sen utsatte finalekampen til våren 
og sparte disse småguttene for en 
ny dyst.

-- ---------------------

og I bemerket i forsvaret.
-111- „ er godt besatt

I ser med Einar 
mange sen som den der
Einar I fleste

rsen forsøkte seg]baller xuraenng. D
...ui uda, men så ble Qgså gledelig å konstatere 
i skuddøyeblikket. | Øivind Johannessen utvikle- 

ide straffespark sat-1 til å bli en meget god ytrel 
ensen kontant i net-| Senterbacken Sundby 
iv omgangen ble det | Stags bestemann.
ot? sr>aT’^-’"'* | Det var bare

I skuere.

VeAW otte!?

i Stavern sønda
«Pors r

—0. I hodespill 
ballen var de r” 
ken var hyperfarhg nar den først 
kom i gang. Sjelen i det hele var 
«Jeisen» som laget en ypperlig 
kamp, ellers var det jevnt gode sa
ker fra hele laget. Det blir ikke godt 

~ nåværende form.

averasjen i Stavern i går. Stag 
måtte bite i eget gress med hele 
6 baklengsmål og kan være for
nøyd med det.

Pors overtok spillet med en 
gang og truet stadig Stagburet, 
men det klikket foran mål. Etter 
utallige chanser fikk Øivind Jo
hansen hull på byllen, men da 
var det nesten gått 40 min. av 
omgangen. Samme mann øket 
til 2—0 like før pause.

2. omgang gikk bedre. Stubben 
noterte seg først for 2, så var det 
Dagfinn Jensens tur på straffe og 
Sklfjeld satte punktum med nr. 6.

Pors lå over hele kampen og 
kunne gjerne hatt 10 mål. Trass i 
6 scoringer var angrepsrekken in
effektiv. Best var Øivind Johan
sen. Mikkelsen og Austad domi
nerte hele midtbanespillet og var 
de to beste i går. Det indre for
svar hadde en forholdsvis rolig 
dag og avviste kontant alle forsøk 
fra Stags side.

Av Stag er det. sørgelig

Pors-punkfum 6-0 over Stag!
Fors pyntet godt opp på mål- f igjen.

Da Pors slo Stag
Ypperlig kamp av Jeisen 
Gundersen, sier Østlands- 

posten

I Østlandspostens 
landsdelsseriekampen

.ig leser vi: 
overrasket stort og vant 6

. og hurtig start på 
suverene og løperrek- 
'“Tlig når den 

gang. Sjelen i det hele 
som laget en 

var det jevnt

Pors-spillere ble med.

Grenland Fotballkrets UK 
har tatt ut følgende lag fra mål 
og høyre til interkretskampen 
mot Vestfold i Tønsberg fk. søn
dag: Ewald Kihle, Odd, Finn 
Iversen, Skiens BK., Olav Skil- 
bred, Pors, Juel Nordbv. Storm, 
Harald Johansen og Kjell Johan
nessen, Odd, Øivind Johannes
sen. Pors, Per Jacobsen, Odd, Ei
nar (Jeisen) Gundersen, Pors, 
Dagfinn Nilsen, Odd og Karl Ski- 
fjeld, Pors.

Reserver: Tore Simonsen, 
Storm, Dagfinn Jensen og Alf 
Mikkelsen, Pors og Willy . Buer, 
Odd.

Ved uttagningen av laget har 
utvaiget tatt hensyn til de av 
kretsens spillere som er i best 
kamptrening f. t. Skulle værfor
holdene bli noe a la det en hadde 
i helgen er det tvilsomt om det I 
blir noe av kampen.

Pprs-spilleren Einar (Jeisen) 
Gundersen er den første, spiller 
i Grenland som har vært med i 
25 kretskamper. Han har

24 kamper tidligere. Det 
er ennå ikke truffet noen avgjø- j 
reise om han får en ekstra på- I 
skjønnelsc for dette, blir det opp
lyst. .

ter flere gode si 
’'j resultert i mål.
Det er tydelig at Pors l 
_i f. t. selv om de ikke gjen-! 

nomførte kampen i samme stil 
? som de åpnet med. Dette skyld- 
i tes både tung bane og motstan- 

„ -unnerød derens noe uryddige spill. Bjørn 
til Øivind Jo- Reinholt tok det som kom og el- 
oret rolig og lers var det Olav Skilbred og Alf 

mann driblet et par Mikkelsen som gjorde seg mest 
en Stag-spiller og bemerket i forsvaret. Løperrek- 
med et elegant ken er godt besatt på alle plas- 

-meteren. -- ------ ’ ■ (Jeisen) Gunder-

 bygger opp de
angrepene med pene stikk- 
og god fordeling. Det er

- at
essen utvikler seg 

meget god ytreløper.
var 

om lag 300 til-

med pene skudd uten si
__i til å redde. Det

6. -:~J.
halvti- fjeld ved

_____ --C. I ________ __ 4.AVAJ-/1U 

scoringer, pet den forbi den
K* ---

Og lukespill,

allerede 4. mai) blir 
gjørende. Slik som . y_ 
er pr. i dag ligger Larvik T. 
hele 9 mål bedre 
holdet, så Pors må i 
ta peiling på gevinst 
poeng om det skal lykk 
de " ‘ 

»_ * <

kjent er det bare 1 lag 
7.-. • *-

vdelingen), mens både 3.
å rykke ned!

i denne

sjanser for
--------- --  U 

og siste målet laget Karl Ski-

synelatende håpløs ball 
’ ' _ framstorme"

Gunnerød headdet 
også inn et mål, men dette ble 
ganske riktig annulert for off- 
--‘‘i. Stag ga igrunnen aldri opp 
og laget hadde i de siste minut- 

” sjanser somStag i de hadde resultprt ;

spillet at Pors form
. -fikk hull  

et par ganger hadde 
’—' foran

lagt en ønskeball ■ 
, som scoret

20 d form 
nr. 2 i serien 

seir (6—0) i : 
. mot Stag Stags målmann 

Ai Stavern i •
grunnen best den første 
men r 
belønnet med
Spillet gikk mange ganger pent | de målmann, 
med vekslinger _rV.,
men i siste instans spilte Stags 
backer med Sundby i spissen | side, 
godt og kontant så Porserne fikk 
ikke noen direkte scoringssjan
ser. Det var først da F 
siste 10 min. av omgangen tilrev 
seg et overtak i ’ 
fikk hull på bylden. Etterat elet | 
et par ganger hadde sett ganske 
prekært ut foran Reinholt 
Porse-buret, fikk Rolf G

, hannessen, 
pent. Samme 
min. seinere 
scoret påny med et 
skudd fra 20-meteren.

2. omgang var ikke 
minutter gammel før 
(Jeisen) Gunde_ * f 
'på et gjennombrudd,' 
han vippet i 
Det påfølgende 
te Dagfinn J-
tet. Resten av 
mye flying og sparking, men 
med jevne mellomrom øket Pors
erne til 6—0. Rolf Gunnerød 
var mester for det 4. og 5. målet
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Jeisen fikk 
diplom i går.

Så skal kretstinget 
fastsette 25 gangs 

utmerkelsen.

Pors fotballgruppe holdt 
.vellykket, og godt besøkt med- 

Frammøteme- 
daljen ble tildelt Ove. Austad og 
Rolf Gunnerød.
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Lykkelige ansikter i Pors-garderoben etter kampen i 
sen» gratuleres av Thorleif Aaslland.

.tverliggeren, Dagfinn Jensens 20 me
ters frispark som målmannen f istet 
til corner og Øivind Johannessens 
skudd som Selbak-målmannen bare 
bar borti med hendene hvoretter 
ballen havnet i stolpen. To Pors- 

| spillere sted for klart mål på retur- 
ballen, men den ble satt utenom. 

. Selbak på sin side fikk en scoring 
underkjent for offside, mens det ved 
et onnet høve oppstod en forferde
lig mølje foran Pors-buret. Det ble 
skutt og sparket til ballen flere gan
ger, men alltid var det en Porser 
som fikk avverket scoringen. Til- 
slutt ble ballen satt utenom buret.

Også i annen omgang hadde la
gene sine sjanser hvorav en særlig 
festet seg ved «Jeisen» Gundersens 
kanonskudd i stolpen, 
venstre Harry Kure, 

Den sleipe og tunge bane samt midtløper det meste
hadde også et par gode tilbud, men 
han var ikke heldig med skuddene.

Pors-forsvaret var sterkt med 
Olav Skilbred som bestemann, fulgt 
av Dagfinn Jensen. Burvokteren 
Reinholt som er plaget av en rygg
skade, virket litt for passiv ved en
kelte høve. Alf Mikkelsen var best 
av sidehalfene. Av løperne var Jei
sen Gundersen, Øivind Johannessen 
og Karl Skifjeld de mest aggressive. 
Alt i alt kan det trygt sies at Pors 
loverte en solid innsats og en kan 
også trygt se fram til dé G avslut
tende kamper til våren. Hovcd- 
kampon blir vel møtet mellom de to

— Larvik Turn og Pors 
på Vestsiden 4. mai.

Selbak spilte hai elt og energisk, 
en det klikket ofte på fevleverin^e-

>

den sterke vind bidro nok sitt til at 
kampens kvalitet ikke ble helt det 
en hadde håpet etter Pors’ mange j 
gode kamper i det siste. På den an- 
,nen side ytet Østfoldlaget kraftig 
motstand og det vil nok score endel 
poeng i vårkampene selv om det i 
dag ligger på nest jumboplassen.

Kampen bød på mange målsjan
ser for begge lag hvorav Pors hadde 
de fleste. Flere ganger var det nær
mest et under at det, ikke ble sco
ringer av det på begge sider.
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Vant fortjent 1—0 
målet kom på straffespark i skitten av

■^11
W'

i går, «Jei-
(Foto Haraldsen, Skien)

— Scicrs- 
kampen 

A

Ved en festlig tilstelning på 
Grand Hotell etter interkrets- 

kampen i går ble Jeisen un
der stor begeistring tildelt 
kretsens diplom for sine 25 
kamper på kretslaget. Krets- 
styret har vedtatt å fremme 
innstilling for kretstinget om 
at det opprettes et spesielt 

utmerkelsestegn til dem som 
når «gullklokke-tallet» på 
kretslaget.

Ved samme anledning ble 
Juel Nordby overrakt spiller- 
merket for sine 3 kamper, 
mens Per Bjørnø, Ørn, fikk 
Vestfolds merke, som man der 
borte gir f first etter 5 kamper.

'Pors-seiren var fullt fortjent 
[åtte straffespark til -1-0 

banefeUet. Reinholt tok pent det lil
le som kom 

Selbak hadde en god og heldig 
keeper, et sliteforsvar som så det 
som sin hovedoppgave & få ballen 
vekk fra faresonen, en meget god 
venstre half og en god venstreside

Selbaks ytre 
som spilte 

. av kampen,

Det holdt hardt for Pors i glir, 
' Stillingen var 0—0 helt til 5 min.

før slutt, da Jeisen ble rent ned 
lor åpent mål. Dagfin Jensen sat
te som vanlig straffesparket inn 
med fynn og klem og poengene 
var berget.
Banen var sleip og vanskelig og 

den kraftige sidevind gjorde ikke 
forholdene bedre. Selbak begynte 
best og hadde flere farlige chanser 
■hvorav en resulterte 1 mål, men 
dette ble annulert for off side. Stort 
sett var det Selbak som førte an i 
1. omgang, men skyteferdigheten 
var skral. Pors hadde på sin side 
flere gode skudd. Skifjeld, Dagfin 
Tensen og Øivind Johansen hadde 
bl. a. hver sitt i tverrllggeren.

I 2. omgang 
kom Pors’ gode kondisjon til sin 
rett og det ble et stadig press mot 
Selbakmålet, men Selbaks forsvar 
og gode keeper klarte som nevnt å 
holde målet rent inntil det gjenstod 
5 min., da fikk Pors sitt rettferdige 
straffespark. Selbak hadde også et 
par farlige chanser, men det var 1 
grunnen porserne som laget disse 
selv.

Pors vant helt fortjent og vi kan 
glede oss til storoppgjøret mot Turn 
til våren. Det indre forsvar var ik
ke så sikkert som i sine siste kam
per, men viiften får ta en del av 
skylden. Dagfinn Jenssen var best. 
Austad var best av halfene. Mikkel
sen litt for sen i avleveringene. I 
løperrekken var ytre høyre Øivind 
Johansen pågående og god. Han fikk 
noe ut av alle baller han fikk og 
hadde flere gode skudd, bortsett fra 

1 en brøler over i 2. omgang. Av de 
I øvrige likte vi Jeisen og Lindstad 

best i går. Skifjeld og Gunnerød ble 
7-Lflyende for mye oppi hverandre. 

Skylden her er nok Skifjelds som 
ikke løper i ny posisjon når han 
har levert fra seg ballen på midt-

I over
1 angrepet. Det vanlige Østfold-spill 
så vl bare glimtvis.

Vinje hadde Ingen lett jobb pa 
den vanskelige banen, men greide 
sakene fint. 600 tilskuere var glad 
for at det var årets siste kamp, så 
kalt og surt var det.

Pors har hevdet seg med glans , 
i den slcrke landsdelsserien Øst- | 
Jand/Søndre i høst og overvintrer 
på annenplassen med like mange 
pceng som lederlaget Larvik Turn, 
men med noe svakere målavera- 
sjc. Dessverre var Pors svært 
uheldig med værforholdene til 
kampen mot Selbak på Vestsiden 
i går. Regnværet og den sterke 
vinden skremte vekk atskillige 
hundre tilskuere. De som var møtt 
fram fikk se en har og spennende 
kamp hvor avgjørelsen kom på 
straffespark i kampens siste mi
nutter. Dagfinn Jensen sørget tra
disjonen tro for at den ellers så 
gode Selbak-målmannen ikke fikk 
ringeste sjanse til å avverge skud
det som føyk inn helt oppe under 
tveriiggeren.

Corner.
Stillingen etter høstsemestret 

Larvik Turn 8 k. 13 pts. 24—5 
Pors 8 k. 13 pts. 18—7 
Fram 8 k. .10 pts. 10—4 
Lisleby 8 k. 9 pts.. 12—16 
Kvik 8 k. 6 pts. 4—9 
Eik 3 k. 5 pts. 9—12 
Selbak 7 k. .5 pts. 4—11 
Stag 7 k. 1 pt. 2—19.

Kampen mellom Selbak og Stag 
‘blir først holdt til våren. 
I I

lXne°m
back Iløie og senterbacken Rp’/? 
sen var de fremste i forsvaret Sil' 
halfen Kristian Johansen er en 
teknikker,, men han overdrev drib 
lingene. Av løperne var det Harry 
Kure som tok prisen dennegang.

Øivind Vinje, Borg, var ikke over
vettes heldig som dommer. Han bur
de avgjort brukt fløyta mere og 
straffet flere ulovligheter. Selv om 
en synes at straffesparket var hardt 
dømt, sa gar det ikke an som flere 
av Selbak-tilskuerne gjorde å legge 
skylden for nederlaget på domme
ren.

< Jeisen» Gundersen hevdet over- 
| for oss etter kampen at han ble tatt 

ulovlig av en Sclbak-forsvarer da 
han var i god skudd-posisjon ved 
den situasjonen som førte til straffe- 

• sparket.
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Gundersen spiller sin 
kretslagskamp søndag

Einar Gundersen.
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da den kolliderte med semifinalen i 
Sarpsborg og hovedseriekamp i Fred
rikstad.

— Trenerspørsmålet?
— Vi nytter bare vare egne folk 

etter spillernes eget ønske og det 
kommer vi sikkert ogsa til å fortset
te med. I ar or det Olav Skilbred 
som har vært lederen.

— Danmarkstur neste år?
— Etter planen skulle vi til Hel

singør og spille cn ny pokalkamp 
neste år. Noen avgjørelse om dette 
blir neppe tatt før ut på vårparten.

— Hva synes De om Grenlands- 
nivået?
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kan 
kommende kretsting gjfh 

eller annen
neise både
seinere
deler som
som har spilt 25 landskamper, 
er neppe mer enn en mening om 
en spiller som hai' vært med i 25 in- 
terkretskamper, også bør

. siste kamper. Bortsett fra tape 
Larvik Turn i Larvik og 
gjorte kampen i Halden scoret vj 
fullt hus i points. Det var en innsats

I som vi ikke hadde våget å håpe på
i den sterke landsdels-pulja vi er 
plasert i. I alt har A-laget spilt 29 
kamper i år hvorav 8 sluttet med 
tap. I dag ligger vi på en god annen
plass og ser fram til vårkampene 
med store forhåpninger. Den første 
av disse blir mot serielederen Larvik

I Turn på Vestsiden 4. mai. Sa følger
utekamp mot Selbak, hjemmekam
per mot Kvik og Eik. utekamp mot 
Fram og til slutt hjemmekamp mot- 
Lisleby (Vi tar med Turns gjenstå
ende kamper: Eik og Selbak hjem
me og Fram, Kvik og Stag ute.)

B- og C-laget har hevdet seg for
holdsvis godt i de seriene som tok til 
i høstsemestret. For junioravdelinJl =■ 
gens vedkommende er det først og 
fremst småguttlaget som har satt 
sterkest merker etter seg. For 3. gang 
på rad har laget slått seg fram til 
finalen. Denne er som kjent utsatt 
til våren. Blant disse unge spillerne 
er det flere særs lovende emner son', 
man utvilsomt vil få megen glede 
av i årene framover. Også på junior- 
og guttelaget er det endel lovende j 
spillere, men lagene har ikke katt I 
hellet med seg i serien.

— Hvilken kamp synes De best 
om i år?

— Uten tvil kampen i Lisleby. 
Her fikk vi se noe av den store su
sen og klubben fikk selve gjennom
bruddet i denne kampen. Kampen 
mot Eik i Tønsberg var også god et
ter hva det meldes, men denne had
de jeg ikke anledning til å overvære. 
Pors har i høst stadig vært sterkest i 
2. omgang og det er uten tvil en stor 
fordel. Årsaken til dette skyldes 
først og fremst opplegget for kondi- 
sjonstreninga, som har ført til at la
get i motsetning til de fleste av mot
standerne kunne kjøre til for full 
speed etter pausen.

— Enn økonomien?
— Den er dårlig og vi må regne 

med underskudd på årets drift. Det 
skyldes blant annet at vi hadde flest 
Lltekamper både i vår og i høst. Dess
uten er reiseomkostningene steget 
betraktelig. En tur til Østfold koster 
oss om lag 700 kroner. — Værforhol
dene var dertil helt trøstesløse ved 
avslutningskampen mot Selbak søn
dag. Vi får 15 prosent av inntekten 
ved utekampene, men Lisleby var 
svært uheldig med kampen mot oss
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■ I på kretslaget? I
..I — Det er hovedsagelig indre høy-1
Ire og høyre half. Videre har jeg spilt! 

. I tilbaketrukket seriterløper en gang.» 
• Det er mulig jeg har vært benyttet i 

som venstrehalf’ i en eller et par 
kamper også, sier Gundersen, som
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Det cr ennå ikke 
kretsen vil forholde seg overfor ju
bilanten, men en kan vel gå ut fra at 
det kommende kretsting gjør vedtak 
om en eller annen form for påskjøn- 

i dette tilfelle og overfor 
jubilanter, 

kjent ut gullklokkc
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.forøvrig har spilt 5 kamper 

landslaget.

ikke dårlig, men spillets kvalitet bør bli bedre, 
i Pors fotballgruppe, Kåre Beckstrøm

— For 2-3 år siden framsatte jeg 
tanken om u få utvidet serien til’og
så å omfatte Østfold. Det har vi nå 
fått i og med at Østfold spiller i sam-j 
me landsdelserie som oss. Kampene 
har vist oss at det ikke står så dårlig 
til med Grcnlands-fotballen som det 
cr blitt hevdet. Nivået cr ikke stort 
bedre i Østfold, når vi ser bort fra 
Fredrikstad, som ligger en klasse 
over. Norgesmesteren Sarpsborg FK 
har på ingen måte imponert i år. Det 
var først i finalekampen at klubben 
tok fram det store spillet. Også st’l- 
Jingen i 1. divisjon tyder på at Gren- 
lands-klubbene ikke ligger under for 
nabokretsene, men en kunne kanskje 
ønske at spillets kvalitet var bedre. 
For vårt eget vedkommende har vi 
et ganske bra spilleutvalg å bla i. 
Flere av de som har vært prøvet på 
A-laget har vist gode takter, og del 
er ikke så svært mye som skal til før 
de kan fylle eventuelle huller hvis 
noen av spillerne skulle falle fra. 
Gjennomsnittsalderen på våre 
lagspillere er nå endel lavere 
tidligere.

— Er det ellers noe?
— Jeg skulle ønske at publikums 

opptreden under kampene ble bedret 
atskillig. Alle disse sjikaneuttrykke- 
ne og tilropene til spillerne, linje- 
menn og dommere er ikke av det go
de. En burde heller forsøke å opp
muntre dem litt og få dem til å yte 
noe bedre enn de gjør ved enkelte 
høve, sier Beckstrøm.

F
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B — Ja, så å si samtlige kretslag i 
•det sørlige Norge, unntatt Trøndelag! 
’og Opplandet.

—< Hvilke kamper har væit de hår-l- 
deste?

— Det var utvilsomt kretslagsseri- 
I c-n 1940 da Grenland gikk til finalen 
letter å ha slutt ut Drammen 4—1, 

Sunnmøre 5—0, Oslo 3—1. mens vi 
røk 2-1 i finalen i Oslo for Østfold. Det

I var bare Sunnmøre-kampen som ble | 
I holdt i Grenland, mens de øvrige trel 

ble spilt på utebaner. Særlig var
I kampene mot Oslo og Østfold harde1 

og krevende. Ikke minst var påkjen
ningen stor i finalen på grunn av at

• I Ullevål-bar.en var i dårlig forfatning
II ved detto høve.

— Hvor mange plasser har De spilt

C %

1 C tc g
I "O

■, ^£*0 
■ q E «

• • •..

j.V.xwy,,

•F. Z< -
'1S

bu

'ta! s,.
? —

;«i 1 ?
S-. 4)

~ u" «Ir

-f 
i'' Q,.-

1.1

3---.

• - x

W‘^::

-’y

’■ >'

' '- v' z.-

?V:’

/J'-X ;•

x* * *51

Den 30-årige Poi’sferen Einar (Jei
sen) Gundersen spiller søndag I 

sin 25. kretslagskamp for Grenland. 
Han er den første av kretsens spille
re som har nådd så langt. Det cr som 
kjent Grenland og Vestfold som skal 
møtes i Tønsberg. Vi har hatt cn sam
tale med ■ jubilanten:? Gundersen. I

— Når spilte De den første kamp
' på kretslaget?

— Det var i 1934 mot ct dansk lag | 
i i Arendal. Jeg var 19 år dengang og 
'spilte indre høyre ved siden av min 

onkel landslagsvingen Olav Gunder- 
en, Odd. Hva danskelaget het, hus
er jeg ikke. (Det var Aalborg bylag 
kronland møtte og danskene vant 
ampen 2t—0).
— Da har vel møtt de fleste krets- 

■ag i det» sørlige Norge en eller an
nen gang?
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Pors fotballgruppes årsmøte
overPors-I1

Kattens lek med
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han
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gruppa, men 
stemmerett.

Pors åpnet 
nutter ut i
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Her
etter full tid for 
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scoringene ca. 10 mi- 
xiuuver ur i omgangen etter sommel 
i Urædds forsvar og i omgangens sis
te minutt laget de 2 nye mål og med 
3—0 til Pors gikk omgangen ut.

I annen omgang øket de med jev
ne mellomrom til 7. Leif Lindstad 
scoret 3. Gunnerød 2, Øivind Johan
sen og Skifjeld 1 hver. Et par Pors- 
mål ble annullert for offside.

Strømsvag, Sundjordet, dømte.

får

felgg
ra®

'+•
• > , : Wta
bl

i

Pors fotballgruppe yter 100
• 1$

kroner til Italia• I

På årsmøtet i Pors fotball
gruppe igår ble det vedtatt å yte 
100 kroner til innsamlingen for 
de skadelidte i Po-dalen i Italia.

* I

og styrke i 
'aget

Porserne
kam, . , 

Ja ’ .

Etter hva det opplyses kommer 
Pors til å ordne med ekstra servis 
for tippekampenes vedkommende 
ved alle hjemmearrangement i inne
værende sesong. Det vil bh reist en 
stor oppslagstavle på 1 x 9 meter.

vil resultatene fra halvtid ogj 
kupongkampenes^ 

meddelt. Pors’ci’7
■ 

også ordne med telefon p<e
6

Pors fotballgruppe holdt sitt års- nen for juniorutvalget skulle inn- 
møte i Klubbhuset i går under ledel- kalles til alle styremøter i fotball- 
se av formann, Kaare B e c k- 
strøm. Det var godt frammøte.

Formannen minnet om at seson
gen sportslig sett hadde vært god, 
men at det økonomiske resultat viste 
et underskudd.

Idag ligger klubben på 2. plas
sen i den sterke landsdelspuljen Øst- 
.and — søndre med samme po- 
mgtall som lederlaget Larvik Turn, 
men noe svakere målaverasje. Ut- 
gangssti 11 ingen til våren er således 
meget god.

De forskjellige beretninger 
godkjent uten bemerkninger.

Fra flere hold ble det klaget over 
at kretsstyret lot småguttfinale gå 
så seint på høsten.

Regnskapet
, viste at spilleinntekten har sviktet 
med om lag 7000 kroner og dessuten 
hadde en hatt de fleste seriekamper 
på utebaner i høst. Underskuddet på 
årets sesong beløp seg til om lag 
4500 kroner. Regnskapet ble gitt 
decharge. Junioravdelingens regn
skap ble også godkjent.
Flere medlemmer av juniorutvalget

Etter forslag fra styret ble det 
vedtatt å utvide juniorutvalget med 
2 medlemmer som skulle ta seg av 
den administrative del av arbei
det. Det ble også vedtatt at oppman-

Kåre Beckstrøm ble gjenvagt som formann.
— Andreas Skilbred ble ny oppmann

«Jeisen» Gundersen ble i går overrakt diplom for 25 kretslags-, 
kamper — det er Halvor Teksten som gratulerer.

(Foto: Haraldsen, Skien)

Sitata- ■ ’ ta? 
ta;ta -■

to®

rrædd 7-0 
x i vuuigsKainpcn pa Pors stadion 

jgår mellom Pors og Urædd resul
terte i en stor seier for Pors. Pors 11 
var nok best og fortjente en sikker 11 
seier, men resultatet, var i største 
laget, og flere av målene var svært 
lettkjøpte. Som lag betraktet var 
Pors langt mer sammensveiset enn 
Urædd. og selv om ikke alle tilbud 
resulterte i mål, må man si at sjang- 
sene ble godt utnyttet. Flere av de 
gamle traverne viste allerede god form.

Urædd, som eksperimenterer med 
laget og dessuten manglet et par av 
sine faste spillere, kom til kort, 
■men laget er ikke så dårlig som re
sultatet viser. I lange perioder, sær
lig i annen omgang, behersket de 
midtbanespiliet, men foran mdtstan- 
derens og eget mål klikket 
må bli bedre kontakt 
kene. slik at det blir 
angrepet samtidig 
blir mer lukket.

taG||
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tatata®-..■1
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Pors kommer til & kjempe på 2 
ter kommende helg, i det man både 
skal delta i Cupen på Kleiva og møte 
Snøgg på Notodden søndag, 
over en 1. 
kommer til & 
lagene.

1

de to

Valgene
Formannen, Kaare Beckstrøm ble 

gjenvalgt med 46 stemmer (Otto 
Malmgren hadde 21 stemmer). Sty
remedlemmer ble Otto Malmgren, 
Oddvin Kristiansen, Asbjørn Kjel- 
levold og Alf Jansen (ny). Kassere
ren Thorbjørn Solstad frabad 
gjenvalg. Varamenn Henry Hahn 
og Frank Olsen.

Til ny oppmann ble valgt Andre
as Skilbred med 50 stemmer. (Erling 
Olsen hadde 14 stemmer). Medlem
mer av sportsutvalget: Thorleif Aas- 
land (ny) og Frank Olsen (ny). 
Valgkomiteen hadde gjort et godt 
arbeid.

B- og C-utvalg :Olaf Thomme- 
sen (formann), Olaf Hansen 
og Ivar Waage, med Erling Halvor
sen og Alf Johansen som varamenn. 

Juniorutvalg: Arne Reinholt (for
mann), Isak Svarstad og Olaf Svend
sen med Leif Lindstad og Erling Ol
sen som varamenn . Supplerende 
medlemmer av utvalget ble Helge 
Madsen og Boa Berg.

Representanter til kretstinget: 
Kåre Beckstrøm, Oddvin Kristiansen 
og Andreas Skilbred. Avisprotokob 
len: Henry Hahn.

ikke noen

-igår
over svakt Urcedd L
sen jevnt og trutt i annen om- 

Ivk-' r<’ nia,1,ene kom ettterhasardiøst apent spill i Urædds for
svar, men på den annen side kom en 
rekke av de andre målene på grunn 
av vinghalfenes og innervingenes 
svake defensive markering.

Lindstad var mann for 3 av måle
ne, Gunnerød tegnet seg for de to si
ste og Karl Skifjeld og Øivind Jo
hansen laget 1 hver.
HOLDER INDREFORSVARET 
MAL —

Løperrekken til Pors leverte en 
god innsats og halfrekken «Knab
be» Mikkelsen, Dagfinn Jensen og 
Ove Austad var av virkelig kvali
tet. Det Pors nå trenger er en mot
stander som kan trimme karene i I 
spurt og fight samt gi forsvaret 
å bestille. Kanskje Snøgg kan 
ge for den siden av saken til 
dag?
Urædd stilte med 3—4 reser vei* og 

fikk aldri noe til. Finn Arvesen glim- I 
tet til enkelte ganger, men fikk ikke 
sine kolleger med seg. Det ble for li
ten innsats over laget. Karene kon
sentrerte seg for meget om individu
elle prestasjoner og lyktes følgelig 
ikke i å få istand noe virkelig lag
spill.

— Mon allerede i morgen skal det 
bli andre g reier, sa lagets ungarske 
trener Dubb etter kampen.

— Så dårlige er vi dog ikke!
Innpå 600 tilskuere hadde funnet 

veien til Porsbanen og alle som bod
de på Vestsida gikk meget fornøyd 
hjem Det hadde de også grunn tiL —

KEJ

musen: 7 0
i . — Jeg er ikke riktig sikker påI om det er oss som er i god form 
I eller om det er motstanden som 
I har vært svak hittil, sa Pors-opp- 
I mannen Andreas Skilbred i går 
I etter 7—0 seiren over Urædd.
I Seiren var overbevisende og helt 
I fortjent og med 6—0 seiren over 
I Sundjordet forleden i tillegg må 
I man si at Pors har laget en ineget 
I lovende opptakt til sesongen.
I Urædd var ingen god sparringpart-
|| ner for Pors. Dertil var laget for 
I veikt og uferdig, mens Pors-Laget 
r virket solid og sterkt. Det er tydelig I at forhåndstreningpn o-r drev''1 ~ ” 
I og selv om spillet ikke alltid 
|, beste sort, så var innsatsen . _ 
I sterk at interessen til storoppgjøret
I 4. mai mot Larvik Turn ble enda
II større. Pots har et fysisk sterkt lag 
11 nå og guttene har glød og innsatsvil- 
I je, noe som Urædd totalt manglet. 
| Hva det indre forsvar kan prestere i 
I et hardt oppgjør er det ennå for tid- 
| lig å uttale seg om, men d.et er tyde- 
I lig at Larvik Turn må basere sine 
I angrep på to p p f a r t for å bryte 
I igjennom den solide halfrekken,

PORS FIKK HELE 
INITIATIVET —

I I gårsdagens oppgjør fikk Pors alt- 
| :or lett albuerom på midtbaneieltet 
I jg så gled hele initiativet automat
isk over til dem. Da Urædds ving- 
halfer ikke maktet å demme opp for 
kondlsjonssterke «Jeisen» og for
ståelsesfulle Gunnerød, fulgte det 
?ne angrep på det andre og 1 store 
perioder artet kampen seg som 

Hattens lek med musen.
I Pors ledot 3—0 ved pause og øket

3^8
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Men porsguttene må vise andre ting mot Larvik Turn.
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Pors møtte som nevnt med sitt B- 
]ag og det var ikke langt fra at Toll- 
nes hadde gått dukken lørdag. Spil
lerne var energiske og særlig ser det 
ut til at klubben vil få glede av den 
lovende senterbacken Per Nilsen.

n ar
“*—-

t-

ikke 
bare Ove Ødegård 
her.

Snøgg fikk en heldig 2-1 
seir over Pors i Notodden.

Pors får det hardt:

Larvifc hn A
IfetMIM 7—0
L T har funnet storformen.

OSLO: (NTB). Larvik Turn be
seiret Vålerengen med hele 7—0 i 
fotballkampen på Jordal i kveld. 
Gunnar Thoresen leverte en utmer
ket annenomgang og scoret 3 av 
omgangens 5 mål. Sammen med 
Boye Karlsen var han banens be
ste spiller. Turns scorere var Tho
resen 3, Sundby (ex Stag) 2, Ljos- 
tveit og Gunnar Andreassen. Nær
mere 3000 tilskuere så kampen.

pausen, 
av 

bo

’ e'- 7

oppdage såpass tidlig.
Best hos Snogg var nok Ove øde

gård, som viste fine ting i 1. omg.; 
men sviktet i kondisjonen sen«re- 
Lindstad og Skifjeld viste det.leste 
hos Pors i angrepet, og i forsvar var 
nok Olaf Skilbred den mest patenle. 
Ellers var laget jevnt-

Treningskampen 
går L 

i endte

| er en hadde langt
1 seg.. Spillerne 

de behersket
I Flere av male var

* til gjengjeld ble l
ser 
traktelis bedre hos.

I bør beholde
I har nå, og 
I Turn møte et 
1 som skal gjøre 
I sen og co.Hos Urædd må det

2-1 for Snøgg,
Hverken Pors eller Snogg lot til 

å like seg særlig på grusbanen på 
Notodden i går, selv om den var 
ganske bra å spille på, men dog 
i tyngste laget. Det var overras
kende bra med publikumstilslut
ning, ca. S00 mennesker- Snogg 
manglet Rotvold og sin 3- back 
Ragnar Tveiten, mens Pors mon
stret med samme laget som mot 
Urædd.
Det ble en ganske kvikk og spen

nende kamp, men særlig velspilt var 
den ikke. Pors viste det beste bane- 
spillet og lå lagmessig et klart hakk

.....

c.b-plassen skilte seg forøvrig fordel
aktig fra oppgaven. Løpcrrekkcn fikk 

til sitt vanlige spill. Det var 
som overbeviste 

Ny-ervervelsen Tor jussen (ex
Moss) spilte rolig og sikkert og Snøgg 
vil nok få glede av den karen fram
over, hvis han holder hva første
inntrykket lover.

Lars Bommen. Sportsklubben dom-' 
te og det var ca. 800 tilskuere som ' 
overvar kampen. Erik.

20 min. var stillingen 2—0. Det var 
____ ; med et 

Like

LARVIK TURN Skal passej®?
Pors banket
i treningskampen 

på Vestsiden j f
kVeld mellom Pors og Vrædd

Sa S ; bedre trening bak I 
fant hverandre og 

helt midtbanespillct.
lettkjøpte» men 

, flere opplagt® sjan-
» Kondisjonen var ORgsåb he;

den lagoppstilling den 
da vil iallfall Larvik

vel trimmet Forslag 
det hett for Thore-

nok radikale

Snogg fikk en heldig seir over 
Pors med 2—1 i Notodden søndag. 
Seirsmålet kom på et overlegg fra 
siden som Tunberg satte i nettet. Bal
len hadde imidlertid uten tvil vært 
over dødlinjen før overlegget ble 
ekspedert, men hverken dommer el
ler linjemann var slik plasert at de 
kunne avgjøre det.

Pors viste avgjort best takter i 
kampen ,men det var ikke den rette 
sammenheng mellom rekkene og laget 
fikk det ikke riktig til å gli, som 
det skal. Gjestene tok imidlertid ini
tiativet helt fra avspark og Lindstad 
satte ballen pent i nettet etter en 
bra kombinasjon. Tunberg hos Snøgg 

| skaffet balanse i regnskapet og sør
get, som nevnt, også for seiersmålet.

«Knabbe» Mikkelsen, Gunnerød, 
Skifjeld og Skilbred var avgjort de 
beste i gårsdagens oppgjør, men også 
de må nok legge seg ekstra i selene 
sammen med resten av laget skal det 
ha. noen sjanser mot Larvik Turn 
4. mai.

Snogg stilte uten A. Svarstad, R. 
Tveiten og P. Røtvold og det var 
tydelig å merke at disse har meget 
å bety for laget. Dagfinn Øymo på

Tollnes vant åpningskampen over 
Pors B-lag med 1—0 etter scoring av 
Ingolf Braathen. Porserne spilte 
energisk og sikret seg etterhvert at
skillige pts. En scoring av Arvid 
Johansen ble underkjent for hands.

TOORS 2—®

Fotballkampen på Nptodden-gru- 
sen i går mellom. Snøgg og Pors slut
tet med en noe heldig 2—1, seir for 
hjemmelaget, etter at Pors hadde le-

I uet 1—0 ved pausen. Det vai lett 
I synbart at en rekke av Pors-spillei- 
ne ikke følte seg hjemme pa grus- 
ba Første omgang ble • forhMsv'^ 
jevn Leif Lindstad sørget foi at 
Pors fikk 1—0 ledelsen.

Etter pausen lå Pors endel ovei. 
Etter et kvarters spill utliknet 

l Snøggs ytre venstre Thunberg etter 
Jnølfespill foran Pors-buret. Stillm- 

.• ren var uforandret helt kamPen£ 
s^ste minutt da det lyktes Thunberg 
a score påny. Målet var temmelig 
lettkjøpt da «ere - Pors-tosvarer- 
^11»Æ£ va£ over død- 
! Unf?0vard ingen ^od kamp, særlig 

I ^ddetSkyteferdægheten.ra Snøggerne

den dyst.
Skienslaget vant kampen med 2 

—0.
Odd åpnet med stor fart og alle

rede i de første minutter sikret ytre 
høyre Odd Johannessen laget 1—0 
ledelse etter at Bjørn Reinholt i 
Pors-buret hadde halvklart et skudd 
fra Oddsenteren Reinholt. Klubben 
fortsatte sitt offensive spill og etter

Per Jacobsen som~ scoret 
brennhardt skudd i nettaket, 
etter hadde Willy Buer et skudd i 
tverliggeren.

Det så ut til at den hårde åpnin
gen hadde tatt på Odd-spillerne og 
det jevnet seg ut. Man satt bare og 
ventet på at Pors skulle komme be
dre i gang, men en ble sørgelig 
skuffet.

2. omgang var ikke mye å rope 
hurra for og ingen av lagene fikk 
vist seg fra sin beste side. Porserne 
virket dog noe friskere etter r— — — ■ 

men det klikket på samarbeidet. leyerjnffRnn np/S^

Pors fotbaJ|gnq>pe 
i nard trening
Pors fotballgruppe sknl 

nytte Olav Skilbred so " f°gs5 1 
Han forteller at klubben h ent?r- , 
forhåndstreningen siden, 20 f ? evet 
I den siste måneden har en hatt LT 
t>'ening på den gamle P0J" bal1’ 
Det er stor tilslutning til øve)/^ 
dene og treningen går med 1v 
lyst. Porsene skal i den nJ* og 
fremtid ha treningskamper 
Urædd og Snøgg for al man kan r 
best rustet til den «moralsk J 
len» mot Larvik Turn pa Vests^J, 
4. mai om distriktsmesterskapet. I

Urædd 7—0 
i går.

forandringer tiL is^tllOTdén.^r-

‘Hg svMe samt ‘

i ^euiæddleTrengdetgejelder bare at 

alLlXal ^-Tscorlngsrekken et- 

j—ss
| omgang ^etTÆd' til 4

Matt og
Privatkampen mellom Odd i

Pors på Vestsiden i går hadde truk- ten til helgen, 
ket 1200—1400 tilskuere. Sportslig 
sett- ble det en matt og svært beskje-

l»ors—Tollnes 0—1.
Disse to åpnet cup-kampche med 

et lite fantasifullt oppgjør, hvor Toll
nes gikk av med gevinsten etter pen 
Ingolf Bråthen-scoring 2 minutter ut 
i 2. omgang. Pors hadde to kjempe
sjanser til å utligne men begge gan
gene feilet y. v. Sven Edin.

pOrs — som nærmest stilte med sitt 
B-lag — skilte seg avgjort godt fra i 
matchen og lå teknisk sett et par 
streker over Tollnes. Dette laget had
de for lite plan over spillet og pas
ninger og må i første rekke legge 
mer an på lagspillet framover ,men 
det viste også flere pene ting, bia 
begge sider fikk en forøvrig se et 
hodeløst keeperspill som nær hadde 
gitt mål for begge lag.

Vinje.

foran hjemmelaget. 1- orng. va-' 
lelig jevn og Pors tok da ledelse^ 
1 - -0 etter pen scoring av Linsta i^ 
Etter pause overtok Pors mer og mer 
av spillet og man. ventet at laget | 
skulle øke. Men dels var Snogg-for- I 
svaret ganske sterkt og dels mang
let liksom susen over avslutningene 
— og det ble i stedet Snogg som sco
ret på sine farlige rush- venstrevin- 
gen Eivind Thunberg stod for beg
ge Snøggs mål, det siste var svært 
lettkjøpt- Pors var nok det beste 
laget og var avgjort uheldig som ik
ke minst fikk uavgjort. Men man 
fikk blottet visse svakheter i laget

- A 1 som det bare kunne være nyttig å

ble resultatet av første kamp. Sco
rer Ingolf Bråthen, som gikk pent 
igjennom. Pors mønstret rent reser
velag, som nok spillemessig var et 
Btrå hvassere og også lå litt foran ’ 
l poeng. Men Tollnes varslet skarp 
brodd i angrepene....

ret ? P^^nforsvo

i et holder mal. Kihle i buret tok 
nT-ni iSOm kom- Senterbacken 
liaiald Johansen var best av backs 
m.en sa ble han skadet og overlot 
plassen til reserven straks etter pau
sen. Laget er forholdsvis bra besatt 
i angrepet, men senteren Kjell Rein
holt ble dog for veik og sein. Side- 
halfene Kjell Johansen og Wiggo 
Andersen slet energisk.

Pors-laget trakk dårlig sammen 
og de fleste av spillerne var dertil 
alt for trege. Forsvaret åpnet usik
kert, men det rettet seg noe etter
hvert. Reinholt i buret virket svært 
slipphendt i går. Dagfinn Jensen er 
en bra stopper, men utspillene må 
bh bedre. Vinghalfene Alf Mikkel
sen og Ove Austad slet energisk, 
men de fikk for liten assistanse av ' 
sine medspillere. Løperrekken var 
både og------ . Hvor ble det av skud
dene i går? Ytre-løperne Skifjeld 
og 0. Johanessen hadde enkelte bra 
tilløp, men ingen av dem overbevis
te. Vel var det temmelig varmt spil- 
levær i går, men det forklarer ikke

■■A

Beskjeden kamp med alt for hardt spill og

var alle som en i god kondisjon og 
de var dertil særs raske i starten 
på ballen. Men det burde, ikke være' 
nødvendig å spille fullt så hardt na? 
det bare var en treningskamp. SPW 
lemessig sett var det mye polballeY 
som ble servert og atskillig flying.

Hos Snøgg lot B-landslagsspille- 
ren Ove Ødegård allerede til å være 
i særs god form, men han overdrev 
med balljongleringen av og til. La-/ 
get var forøvrig svært jevnt. Man: 
nyttet høve til å prøve 3 nye spillere ■ 
som er tllflyttet Notodden.

Hos Pors var det først og fremst' 
Alf Mikkelsen og Karl Skifjeld som 
kom best fra det. Enkelte av lagets 
spillere leverte en svært beskjeden 
innsats i går. '

Dommeren Bommen hadde ingen 
heldig dag. Han overså atskillige 
forseelser. Særlig burde han vært 
striks over høyt spill og det unødig 

bevendt harde spillet. Melder.

fr

Tollnes — Pors 1—0
Tollnes vant åpningskampen

Porserne

■f
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meget bra an akkurat nå, men

ne rød

Wessel.Dagfinn Nilsen
•i

LarviHc UWffl
Men 4-1

i

1

fikk 
og det

av
Jonas 
høyre

5—2 i
}

Ledelsen var fortjent
og så klar at spenningsmomentet i kam- 

i pen var borte. SA kom imidlertid Pors 
med en oppkvikker i fonn av reduser
ingen til 3—1 etter 6 min. — fin scoring 
men Øivind Johansens venstrebensskudd 
som skrudde inn helt oppe i vinkelen, 
var nok i heldigste laget. Så fikk vi 
lange perioder med nærmest Jevnt og 
stort sett interesseløst spill, inntil LT 
frisket til på slutten. 2 min. gjenstod 
da Sundby la på til 4—1 — scoringen 
smakte noe av off side, men vår egen 
posisjon var ikke god nok til at vi 
vil ha sagt noe.

Larvik Tunis lag
er utvilsomt av god Hovedserie-klasse, 
selv om som nevnt forventningene ikke 
riktig ble helt innfridd i går. Litt av J

■ Forts, side 5) /
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reserve”

1

I delvis skuffet — ' 
manglet nok endel 
stille, ble innfridd, 
åpning» gjorde LT . _ __---------- UU1C
spilletnessige innsatsen etter pausen var høyst ordinær, bortsett da 

en god forsering i kampens aller siste del. Med 3—0 i ryggen 
—• omgang hadde vi ventet noe bedre. Men porserne skal kre- 

-• ga opp, og de må også ha endel av æren 
.k_ --J seg som fryktet.

, sen hørte til lagets mest positiv- spil
lere!

P©rs' lag
horte vi enkelte presumptivt sakkyn

dige si skuffet. Vi er ikke så helt enig 
i del, selv om det manglet noe på at 
alle forventninger ble innfridd. Odds 
sterke åpning tok liksom glansen fra det 
hele — men gjennom den resterende ti
men av kampen holdt da porserne nær
mest jevne steg med sin motstander, og 
vi skal ikke glemme Odds ikke uvesent
lige fordel ved å spille med 2—0 i ryg
gen! Indreforsvaret var jevnt med 
Dagfinn Jensen best, men vl syns nok 
han ofte tar for store chanser ved å 
bryte for langt ute! Mikkelsen—Austad 
arbeidet jevnt trutt, og i angrepet plus
ser vl for Lindstad og Skifjeld. Ellers 
syns vi rekken ofte «hang i luften», at 
man ikke fant hverandre godt nok til 
å operere samlet.

Forhåpentlig bidro kampen i går til 
at de5 kan skape bedre kontakt seg 1 
mellom neste gang. Larvik Turn-for
svaret er slett ikke usårbart........

En unødig ledelse
fikk Turn etter 11 min., da Reidar Sund
by i et sørgelig åpent Pors-forsvar fikk 
all den tid han trengte på scoringen. 
Senere jevnet sakene seg mere ut, selv 
om gjestene hadde de beste taktene — 
men 2—0 kom først etter 31 min., da

Urædd 25 slo Pors 25
med 1-0 i en treningskamp på 

Vestoiden i går etter kampen Pors— 
Odd.2. omgang ble som nevnt 

betydelig mattere og svakere i 
kvalitet. Endel spilte det nok inn 
for Odd at Harald Johansen ble 
skadet etter bare 5 min. — Sver
re Halvorsen tok seg da av 3. 
backplassen, mens Finn 
Hausen rykket inn som 
back. Pors må avgjort plusses for 
denne omgangen, da laget hadde 
en litt større prosent av bane
spillet enn de hvite og også en 
ekke gode scoringsmuligheter 
;om lett kunne ha lykkes både 
»n og to ganger. Men noe særlig 
rating* over avslutningene var 
let liksom ikke. På den annen sl- 
ie var mange av Odds visitter like 
'årlige og på et hengende har til 
i gi økning i sifrene. Alt i alt lår 
nan vel si rettferdigheten skjed
le fyidest med 2—0 resultatet.

Bi
Pors leder 1.

lagsserie
Pors slo Brevik 4—1 i 1. resarve- 

lagskamp i Brevik i går. Rolf Gun- 
nerød 2, Erling Olsen og Arvid Jo
hansen scoret for Pors og Odd Erik
sen for Brevik.

Pors styrket sin lederstilling:
“““■ * *

el neppe stort 
:*kk på banen, 
låtrengende 
akke mindre

—

te. Han var borti
sjonsaHære i l. omgang. Mer enn 
jevni |*ra kan karakteren neppe 
bli. særlig fordi han 2—3 ganger 
straffet forseelser som avgjort 
ikke var forsettlig ge.

Sundby forserte seg fint frem, og lot 
Gunnar Thoresen føre. En hands kloss 
inne på streken snaut 1 min. før pause 
omsatte Boye Karlsen i vanlig stil til 
3—0 på det straffesparket som fulgte.

Pors styrket sin lederstilling: 7 
k. 11 pts. 23—13, mens Brevik har 
G k. 9 pts., Storm 9 og Odd 8 pts.

På Tollnes vant Herkules “ 
over Tollnes b.

Odds lag
viste ac det er gått et esteg fram
åt/-. Hovedstyrken 'Igger fortsatt i 
angrepsrekken, men 1 går syns vi 
Ikke bare winghalfene men også de 
ba-kre forsvarerne kom pent etter. 
Per Jacobsen® skade bedret seg for
tere enn antatt, han kom selv i 11. 
time med anmodning om å få spille j 
— cg klarte seg naturligvis bia. — i 
Ellers er Odd Johansen, ikke til å I 
kjenne igjen fra i fjor og er først I 
og fremst eksponenten for farten, i 
rekken. Den sterkeste fremgangen 
fra sist er vi tilbøyelig til å regi
strere på Daffa Nilsen — han synes 
nå raskt å nærme seg sin lekende 
form fra ifjor. Winghalfspillet viste 
bedringstend-enser, Kihle ga et ut
merket inntrykk i mål, Harald Jo
hansens 1. omgang var sterk, og 
selv om Halvorsen-Roland laget de- 
bltorposter i 2. omgang, så var de 
upåklagelig i første. Særlig Roland 
klarte seg forbausende fint da, men 
så hadde hans makker noe langt 
an.net å bakse med 1 Skifjeld.

som fryktet.
seiren over Pors var klar og fortjent nok.

fra i 
etter 1. t 
diteres at de likevel ikke g 
for at LT ikke fikk utfolde

LT-ledelsen
begynte å se spøkelser i retning av et 
nytt sørgelig baksmell da Per Lj ost veit 
ble skadet i en kollisjon og måtte gå 
ut etter knapt 5 min. spill (han fikk 
ved det hendelige uhellet slått ut 2 
tenner og fikk behandling av en tann
lege 1 Porsgrunn under kampen). Re- 
servekvaliteten skal imidlertid Turn ik
ke klage på når man hadde en så god 
mann som William Larsen å sette inn 

obstruk- | På høyrewlngen (sesongdebut) — og 
forøvrig satt også Egil Læruni reserve. 
Det blir nesten litt av et problem hvor 
han skal plaseres, for den nye wmg- 
hatfen, unge Øivind «Tassen» Johan-

Etter snaue 2 minutter
Odd eden ideelle åpning •> 
riktige puffet i ryggen til 

å finne stilen: Kjell Reinholts i 
og for seg ufarlige, men ganske 
overraskende skudd syntes vi nav- 
nekollegaen i Pors-buret burde 
loldt, men Odd Johansens chan- 
leutnyttelse var rent katteaktig 
resolutt og ga 1—0. Etterhvert 
pepret nå Odd på med raider av 
gode og farlige ting, og mulighe
tene til 2—0 var gjentatte ganger 
forspilt og tatt dårlig vare på in
nen Per Jacobsen gled igjennom 
med kampens annen og siste 
scoring i det 20. minutt. Også den 
ne gang ble opptakten gjort av 
unge Reinholt.

Pors spilte seg adskillig opp i 
omgangens siste kvarter, men an
grepene var ofte rush-preget, 
uten brodd, og det var vesentlig 
oppsamlingsballer Kihle fikk å 
stelle med.

sft»
R»

Stort selt er vi tilbøyelig til å si at Pors presterte heller litt 
mer enn ventet i det store Vestsideoppgjøret i går, selv om LT- 
sifrene ble så klare som 4—1. Ihvertfall var det aldri egentlig 
snakk om den nedsabling som mange hadde fryktet,, og selv om re- 
øultatet ga et ganske rettferdig uttrykk for det som foregikk, skul- 
Be det nå ikke så svært mye bedre lag enn Pors til før det kunne 
skjedd noe. Dermed, mener vi også å si om Larvik Turn, at laget 

ihvcrtfall skuffet det mer enn Pors — og det 
på at de forventninger det var all grunn til å 
Uten egentlig å få til den fryktede «kanon- 
unna sitt beste i første omgang, mens hele den 

pausen var høyst ordinær, bortsett da 
—0 i ryggen

ODD slo PORS 2-0
Elt er siklcert: Den forestillingen Pors og Odd laget på Vestsiden i går middae begge lagene meget vel. De 22 (23) hadde avgjort den storste nytte av den —ikke h sikkert

ypperlig kamptrening, men også fordi de to lagene stod sa godt til hvernidro u i /C rd*tlen var 
begges UKcr nyttige vink og holdepunkter til den viktige seriestarten om en nkn hcntlte
seg ga nok Odds lag adskillig sterkere grunn til optimisme enn Pors’ Når d<> . . el he,e artet
slikt tempo og slike serier av kombinasjonsfinesser som i 1. omgangs første hal k]0TCT °PP mcd 
kere forsvar enn porsernes som kan være fornøyd om det slipper med 0—2 v t f’ da Cr det ster' 
skillig å utsette på skudd-effekten i Odds angrepsrekke, men det snørs nm .1 , dct værc ad'
har en kvintett som sa m 1 e t er så teknisk god. 1. omgang i går' ga beskied om » 1 dag
gymier a bli innspilt også. Stort sett tror vi derfor ikke Pors-fors vare f i * rckkcn na be- 
hodet for at det måtte blotte seg såpass ofte. Det står ikke til å iiol-in < ll®nee sa meget med 
i 1. omgang som satte spiss på kampen og ga publikuinsutbvtlel 9 dCt Var Odds got,e saker 

å riktig var under en trinimingskamp' var både ?"'fa”ff bl® av lanSt svakere
. Vi fikk heldigvis det inntrykk at begge lagene k u n n e salt me.^ .ln,,Satsen ,,å ^en 

B .... liwr ’ ’l n e sau mere inn om noe hadde
derfor tror vi forestillingen i går ga na’( men kamptrening

Tr^>rt Begge ° ff0(^ aur>

.S../4r*-’** ‘ 
i.., 
Mil■

I I — Vi satt med det bestemte j 
Inntrykk at ballen man brukte 
var alt annet enn av beste rner- 

.e. Den virket både lett og ujevn, I 
g vi kunne neppe ta feil i at fle- 
e av spillerne på begge sider ofte 
nislyktes i avgjørende situasjo
ner nettopp av de ngrunn’.

— Kampen hadde samlet noe 
iver 1.000 tilskuere — med Hjal- 
si og NIFF i spissen. De siste så 

av det som fore- 
for svermen av 

autografjegere var 
enn vinterstid’.

irger Jansen, Tollnes, døni- 
[__ r en

•forsvaret skal henge så
at dct inuttc blotte seg sapass - ------------ star ikke til å nekte at det var
- som satte spiss på kampen og ga publikumsutbyttet — 2. omgang 

fakter Som vel også riktig var under en trinimingskamp, var både farten og 
streker lavere. Vi fikk heldigvis de t inntrykk at begge lagene k unn e l... . 
stått øå spill. Kondisjonsmessig syntes vi begge ligger —„ korter del ennå endel på — derfor tror vi forestillingen i gar ga de to lagene et meget godt 
derlag» for det som skal skje kommende hf-g. - Degge står sterkere i dag enn i går!
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i Pors-forsvaret, 
besørget den fjerde ved et 
vanlige straffespark.

Larvik Turn hadde samme 
ling som tidligere i år, men etter 
minutter ble Per Ljostveit skadet. -

Pors B 
i Skien igår °" 

storfavoritt 
med sine 
vik følger

Odd—jPors 
1—3, Storm— 
Ballklubb—Grane

■ ■ ■■ 

for 
Spillemcsig 

det en

til
15 poeng

j€ 
P

<rår i en

ving— 
verdifulle poeng

svak kamp

rE 
|S 
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*g 

si 
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Turn på god 
hovedserien •.

le
r.

<K°VZ &

det Selbak som 
Laget fikk en 

og øket 
at 
de

for lite. I første_ omgang 
vinghalfene .

resulterte i at Pors-angrepene

i første halvdel 
men 
det 
Reinholt i buret var 
kom 
sen 
spillene som 
en i . ,
lysglimt hos enkelte 

•  Z—«Til r Ir- <

Berntsen

tess 
I '.- fe1

Sl 
te

fart. Selbak, som sp: 
ca ’ ■ ’------------
S]
n* 
b

et mer effektivt spillesett kunv‘“ 
ha. doblet scoringsmulighetene. p' 
de ballene som Larvik-spillcn/r \ 
inn i nettet hos Bjørn Reinholtr3 \ 
sin årsak nærmest i en uhyre t?c\ 

mens Boye Kp\ 
av -t' I 

’or 

opp?r' 
oU 

ete
William Larsen kom da inn som ytre)T 
loper, mens Gunnar Thoresen spilte in'' 
dre høyre. Venstresiden var den iher-l 

digste under dagens kamp. Gunnar 
Andresen (i. v.) leverte en meget 
sterk innsats og hans aksjonsradius 
var stor. I godt selskap med en ujevn ; 
Markus Borgersen skapte han de få i 
farlige situasjonene Larvik-laget opp
nådde. Den fikse centerløperen Reidar 
Sundby visste igjen hvor buret var, 

I 
men han hadde ofte vondt for å finne 
de riktige posisjonene. Mest skuffen
de innsats i angrepsrekken leverte vel 
Gunnar Thoresen. Han viste utsøkte 
tendenser til å holde for lenge på bal
len, og nesten hver gang han skulle 
levere den fra seg var lukene tette*- 
Reserven Larsen klarte seg ikkez-V ” 
men en del av årsaken fant man \ 

absolutte mangel for interesse , \ 
Thoresen viste for sin sidekameraji' 

Det var vel forsvaret og Pors-sC(l 
lernes lange pasninger som sikret L»11' 
vik Turn de to viktigste poengene^* 
sluttkampen om hovedserieplassen. 
Backparet Boye/Malmgren slet iherA 
dig og godt, og siste skanse — Førli V 
— hadde en rolig dag. Larvik ope- 1 
rerte med to velspillende sidehalfer, 
og unggutten Øivind Johansen (v. h.) 
blir en mann man skal se opp for. 
Han finner lett de riktige plaseringe- 
ne, samtidig som tilslaget på ballen 
sammen med adressen nesten alltid er 
100 % korrekt. Per Danielsen på den 
andre siden av effektive centerhalf As
bjørn Hansen hadde det samme dri
vende epillcsettet, men klarte ikke helt 
å holde stilen begge omgangene gjen
nom.

Pors led under et alt for tregt for- I 
svarsspill, og blant de seks som skul- ; 
le seg av Larvik-angrepene var cen- 
ttrhalfen Dagfinn Jensen den sterke- 1 
ste. Han er en god stopper, men frem- | 
spillene hans finner ikke alltid veien 
til riktige mann. V. b. Olaf Skilbrcd 
ble dennegangen en mindre kopi av 
Jensen, mens haifone zvruwtc-ieen og- Au
stad ikke syntes å finne seg helt til- 
rette.

siadiff
ble del

nettoPP her
forscring. i»ea

Abra-

'' Tv-■

- i'1»

Austad for mye på defensiven og det^ 

iette å stoppe. Laget frisket noe til 
av annen omgang, 

det ble for mye puslespill,, og 
førte selvsagt ikke fram. Bjørn 

’ nok den som3 
best fra kampen. Dagfinn ^Jen- 

bør avgjort spesialtrene på ut-, 
alt for ofte havnet hos 

motspiller. Ellers var det endel’ 
* ■ av spillerne?

’ men ingen fikk vist seg fra sin bester 
°ld John*1 Johansen, Odd, slapp godt/ 

fra dommerjobben.
Corner.

Stillingen er nå:
Larvik Turn 9 k. 15 pts. 28—G 
Pors 9 k. 13 pts. 19—11 
Fram 9 k. 12 pts. 14—4 
Lisleby 9 k. 11 pts. 18—16 
Eik 9 k. 6 pts. 9—12 
Selbak 8 k. 6 pts. 4—11 

IKvik 9 k. 6 pts. 4—13 
Stag 8 k. 1 pt. 2—25 

Juuiorserien i fotball
Seire for Brevik, Pors og Sund- I Angrepsspillet klumpet 

jordet

Resultatet av kampene ig-ar ble: 
Urædd—Brevik 1—3.
Storm—Pors 0—1.
Skotfoss—Herkules 0—1.
Borg—Sund jordet 1—2.
Gjerpen—Grand 0—2.
Pors leder serien med 4 _ “ '

Herkules, Sundjordet (3—1)'og Gra
ne har også 4 pts., men litt svakere 
•nålaverasje.

___________ _ ___

rd j som skrudde inn

Stillingen er na: ■
Larvik Turn 10 k. 17 pts. 33—6 
Fram 10 k. 14 pts. 15—4 
Pors 10 k. 13 pts. 19—13 
Lisleby 10 k. 13 pts. 21—16 
Selbak 9 k. 8 pts. 6—11

Kampen på Vcstsi- 
den i går mellom de to fe 
ledende laga i landsdels- 
seriens

‘ILarvik

ser i8iis IsisJuwiioi
Venstresiden og presise!

I vinshalfer reddet Turns sericns avdeling østland 
i CD Søndre — Larvik Turn 

' og Pors — sluttet med 
4—1 scir for Larviks- 
lagct. Spillemcsig sett 
var det en forholdsvis 
svak og tam forestil
ling. Det må delvis til
skrives at det stod så 
mye på spill for de to 
laga. Kampen hadde 

1 I samlet om lag 4000 
* ---------- - hvorav tred-

. var fra 
Etter seiren i går 
å nekte 1----
i hovedserien 
ben har

Den fra ifjor utsatte krets- 
finale i småguttklassen mel
lom Pors og Odd ble spilt på 
Borgestad igår kveld. Efter 
avtale var det anledning til å 
benytte de samme spillere som 
ifjor.

Fors-laget viste seg klart 
best og vant en fortjent seir 
2__ 0. Laget er dermed krets-

...• < \

\ f c”

sterke hovedaeriekandi-) *■ 
spill med største letthet 

stor seier, mon

-
' 's, ’ '

40

JA

t . .emann var senterbacken
Pors sluttet Målmannen var også goa.

Hos Pors vay de to vingbacks 
Trygve Kristiansen og Olav Skilbrea 
meget gode. Særlig imponerte Kri
stiansen i første omgang. BurvoA- 
teren Bjørn Reinholt var ogsa goa. 
Karl Skifjeld var den sterkeste av 
løperne. ’.

Dommeren Alf Simensen (Gæi- 
ver’n) Sarpsborg, overså atskillig. 
Bl. a. snøt han Pors for et 
fespark for felling av 
i feltet.

God første omgang av Pors
Landsdelserickampen

går mellom Selbak og —fiaijH
med 2—0 seir for hjemmelaget. Pors
erne spilte meget godt i første om
gang og det manglet heller ikke på 
skudd fra Lindstad, Skifjeld og Øi
vind Johansen, men enten gikk dé 

" utenom eller de havnet i burvokte- 
x rens sikre never.

Etter pausen var 
overtok initiativet, 
lettkjøpt ledelse etter 20 min 
seinere til 2—0. Det var tydelig 
Porserne anså slaget for tapt og 
falt endel av. Også i denne omgang 
hadde Pors flere skudd.

Det var en g< A kanjp^edg ^tor g

SJVaimg------
! Det éårlnotTors Pors smågutter 

« - c lSmester.i 1, Rcs.-scHc.
vant fortjent 2—1 over

; er dermed 
kretsmesterskapet 

storm og Bre-
“Resultatene igår:

i_ 2 Brevik—Urædd. i
.Tollnes 4-1 og Skiens 

3—L

seg altfor 
ofte sammen i centrum, idet åpnings- 
spillet med de altfor lange og hoye 
pasningene viste seg ikke å føre frem. 
Skifjeld ble gående nesten arbeidsløs 
på Sin ving, mens høyresiden med Ei- 
ar Gundersen og Øivind Johansen 
*kk til de farligste sakene.
Alt i alt ble det en uhyre tam match 

og det fantes nesten ikke flere alvor
lige sjanser for Jagene enn de som 
ga mål.

s John Johansen, Odd, hadde ingen 
vansker med å dømme for et fullsatt 
Pors stadion. Stemningen blant de

A I

■1500 tilstedeværende var imidlertid | 
ytterst matt. ,

‘ SJUR. ■
I

Porsgrunn, søndag.
Helgens hovedoppgjør i Landsdels- 

serien ble aldri den forberedende prø
ven for Hovedserien som man hadde 
ventet. De mange kjempeseirene Lar
vik Turn har høstet for seriestarten 
skulle tyde på at lagets slagkraft ville 

bh enorm, men i
i men langt fra velspillende Pors-lag å

I ødelegge den 
datens

| vant Turn likevel en

< an klart bestemann, forover 
fin Jensen ktarv med en

| var Vmdstad uten Honkurrnn^ 
«ent — 
skapte muligheter. Skifje

I ter spilt for HU V*
| kunne Pors tjent pa^ per Roye

tross enkelte bindeIcd4. EUers
hamsen el «or s SkU-

I Slel AusU*'’1'11 2. Reinholt kan «1
\ bred Id dels g scoringene
| vanskelig lastes fo

„6 hadde cUe” ’VJoliansen, Odd. syntes
Dommer John hck_.

vl klarte seg godt Ha den
liske "“-jXelsen avgjort ikke var

»rantaUet 10P opp * ca 
\ toraetttig. Tikk g55ysteinet tror

4.500, og det y samme
■ V1 publikum satte pns pd. D _

gjelder musikkorpset Pors nau 
dert Ior anledningen.

2. omgang re-

med et skudd

Slo Pors 4-1 på Vestsiden i i, 
beskjeden forestilling

len i nettebt;oE^ifko?rektV annulert . 
Andresen ble hadde et brafor Offside. Per B°ye hadje |
skudd like utenom Tuinbu re pors_ 
slutten av omgangen icdde 
forsvarer ballen med nP
målstreken. Landslage s BOyC
straffespark-ekspert Hai ry • •' y
Karlsen satte ballen med fynn og 
klimbegynrielseneav 2. omgang re- 
duserUPors til 1-3 Det var Øivin 

scoret meci et skuuu 
bak Førli. Mot slut-

like på utsiden av stolpen.
Larvik Turns bestemann var ven- strebaXn Harry Boye Karlsen men 

den mest energiske av dem alle_lot 
Gunnar Andresen til å være. Han \ 
vai stadig på farten så å si gjennom 
hele kampen. Olav Førli i buret had- 
de en grei og liketil jobb dennegang. 
De to sidehalfene Danielsen og , i- 
vind Johansen 
første omgang,

til å få med seg ballen ,

? Thoresen hadde noen blaff av 
Reidar °Sundby (tidligere og til og han viste ogsa—

. . dette fis-
....  Pors-buret flott 
Like~ etter måtte Turns 

’ ' ’ • ba- 

uixo av en skade i ansiktet. 
William Larsen rykket inn treg 

mens Gunnar Thoresen 
å indre høyre. Etter 11

scoret. Like et-

kom meget godt fra 
men siden så man 

svært lite til dem. Danielsen hadde 
en egen evne til a f a med seg balle 
og hans avleveringer var ogsa gode. . 
Gunnar Thoresen hadde noen blaff av 

å at han kun
ne snu seg på en femøring, men alt 
i alt hadde man ventet seg noe mere _ 
fra det hold. I siste omgang spilte 
han forøvrig svært tilbaketrukket. 
Senterløperen Sundby lot til a være 
skuddsterk, men virket ellers lovlig

- det meste av kampen. Laget 
snilte svært defensivt siste omgang 

pa mrn-e — - 0Pg det lot også til at de fleste av ‘
Turns første mål. Det var spillerne var temmelig slitne. '
Tuins løiste n _ x p Porserne hadde. vansker for a 

komme i gang og pany ble det skutt
la de to • 

Alf Mikkelsen og Ove

blc?d

HARRY BOYE 
KARLSEN 

Larvik-distriktet, 
blir det vanskelig

Turn retten til å rykke opp 
fra høsten av. Klub- 

utvilsomt et godt spilleut- 
valg i år. Egil Lærum satt blant re- 
sci-vcne i går. Men etter lagets store 
seire over Vålerengen og Viking had
de man ventet seg betydelig bedre 

spill.
Turn satte i gang med offensi

ven allerede fra starten av og sen^ 
tse^)PehaddeVså,iedeS“-eT godt ^skudd r 
allerede etter to mm.^møn l._ 
tet Bjørn Reinholt i  _
til corner. —— -- .
indre høyre Per Ljostveit foHate 
nen på grunn av en : 
Reserven 
som ytre, 
trakk inn på 
min. kom — _ •>
Reidar Sundby som scoret L ke et 

fikk Pors et indirekte fuspaik 
20 meter fra Turn-buret. Mahnannen 
Førli hadde vansker med det harde 
Skuddet. Karl Skifjeld hadde et godt 
skudd ute fra siden. Ettci 31 min. 
var stillingen 2—0. Reidar Sundby 
forserte seg gjennom 
hvoretter Gunnar Thoresen satte bal-

Pors 2-0

tilskuere
i dag klarte et bastant, jeparten
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H-serieplass

av Roy Fosdahl. Dertil kommer at han 
var knappe 16 år, så han må det bli 
noe stort avl Lagets beste spiller var 
høyre baok. En flott spiller, hurtig 
og kontant og med et hederlig tilslag. 
Av de øvrige likte vi best i. v. og v. 
back.

Goberg, som vanlig i ypperlig form.
KaB.

Corner.
Larvik Turn 11 k. 19 pts. 38—6 
Lislebv 11 k. 15 pts. 24—16 
Pors 11 k. 15 pts. 20—13 
Fram 11 k. 14 pts. 15—9 
Eik 11 k. 8 pts. 14—20 
Selbak 10 k. 8 pts. 6—14 
'Kvik 11 k. 6 pts. 4—17 
Stag .10 k. 1 pt. 5—31.

•

Pors -
(Forts, fra 2. side)

en nervepåkjenning er selvsagt også en 
slik nøkkelkamp, og nettopp nervene har 
aldri vært LTernes sterke side. Denne 
gang holdt de dog — og det unnte 
vi ærlig dette laget som vel har Norges- 
rekord 1 å sprekke når mest det gjaldt. 
Lagei er jevnt over godt besatt, de tek
niske ferdighetene er der, og det riktige 
posisjonsspill har man god teft av over 
hele linjen. Skal det snakkes om et svakt 
punkt må det være høyre-backen Per 
Malmgren (som åpnet svakt, men dog 
spilte seg pent opp) — og personlig 
betenkte vi oss ikke på å la Sundby 
få sin gamle favorittplass som 3. back, 
la Asbjørn Hansen remplasere Malm
gren, og la William Larsen få c.f.-plas- 
sen i angrepet. Noen wing er den siste 
ikke. Gunnar Thoresen spilte tilbake- 
trukket, men laget mye bra i 1. om
gang — i armen virket han merkelig 
tam og gjorde lite av seg. Boye Karlsen 
spilte suverent på backplassen og var 
lagets bestemann. Angrepet skuffet i 
skuddene, og selv om winghalfene viste 
bra ting, synes de ofte å falle ut av 
stilen når de blir presset på defensi
ven. Førlie virket sikker i mål uten å 
ha noe særlig vrient å stelle med.

Pors-laget gjorde
vel- det ut av det som ‘det er godt for 
i øyeblikket. I de bakre rekker var Dag-

Pors har vunnet 1. reservelags- 
serie med 9 k. 15 pts. 32—15. Nær
mest kommer Brevik og Storm med 
12, Odd og Borg 8, Urædd og Grane 
7, Herkules 5, Tollnes og Skiens'BK 
° «ionstnr PD.nA noeil få

Det var merkelig nok på keeperen at Kvik tapte 1—0 for Pors fredag 
kveld. Merkelig, fordi lian forøvrig bortsett fra høyre back var sitt lags beste 
spiller. Han reddet det utroligste, mens et løst fremlegg fra Gunnerød gikk 
mellom benene på ham og i mål.

— Hvordan ville De like en 
lass ?

— Både — og. Økonomisk sett 
ville det nok være en fordel, 
men dpt blir en hard påkjenning 
for spillerne. Jeg er minst like 
begeistret, for landsdel -serien.

Det er imidlertid ikke bare å 
vinne over Larvik Turn for å 
komme i hovedserien. Vi har 
mange andre harde kamper ig
jen og vi tar on kamp av gan
gen.

For 4—5 år siden uttalte As
bjørn Halvorsen at for at et 
lag skulle holde seg og’t rives 
i hovedserien måtte Jaget dis
ponere over ca. 18 jevngode spil
lere. Det er det sannesfe som er 
sagt og i øyeblikket har nok 
ikke Pors dette utvalget, sier 
Halvor Teksten, mangeårig 
kretsformann 1 Grenland fot
ballkrets og kjent Pors-admi- 
nistrator.

. .— Noen særlig stor skuffelse
_  i.-oss om 

vl ikke greier hovedserien, men 
selvfølgelig setter vi oss som mål 
å prøve å nå den.

__ ______ Kj. J.

reserve- 
lagsserie
2—1 over Odd

Pors slo Odd i den avgjørende 
kampen i 1. reservelagsseric i Ski
en i går. Stillingen var 1—0 til Pors 
ved pausen. Det var Erling Olsen 
og Korsaasen som scoret for Pors og 
Alfred Andersen for Odd. Seiren 
var fortjent. Særlig spilte- porserne 
godt i 1. omgang.

I Brevik vant Urædd 3—1 over 
Brevik. 
Storm — Tollnes 
Skiens B. K. — Grane

Kviks 16-årige keeperbegavelse 
hadde nær snytt Pors for begge poengene 

Fortjent 1—0 på Vestsiden, angrepet atter svakt.

Pors lå stort sett over gjennom så 
& si hele kampen, men det ble lite 
skudd av det. Fen forsering frem til 
16-metcren, og så rot og tversovcrspili

Fortjent seir i en tam kamp

Landsdelsserickampen på Vest
siden fredag mellom Pors og Hal- 
den-klubben Kvik sluttet med 1—0 
seir for Pors. Det var helt i orden 
at seiren gikk til Porserne, men man 
hadde allikevel ventet seg en ster
kere innsats fra klubbens side.

Kampens eneste scoring kom på 
et løst innlegg fra RoLf Gunnerød, 
som Alf Mikkelsen ekspederte vi
dere mellom bena på Kviks gode 
målmann. Det var utvilsomt en hel
dig. scoring. Mot slutten av kampen 
hadde Porserne flere gode sjanser. 
Ove Austad hadde således et brenn- 
hardt skudd i vinkelen på Kvik-bu- 
ret og Kviks målmann hadde ellers 
to særs flotte redningen av farlige 
Pors-baller.

Helhetsinntrykket av kampen var 
bare så som så----------- Pors-forsva-
ret klarte seg godt. Bjørn Reinholt 
i buret var arbeidsløs det meste av 
tida. Dagfinn Jensen var en tanke 
foran sine sidekamerater. 
fenc «Jeisen» Gundersen og Ove 
Austad var energiske, men det klik
ket noe på samarbeidet og framleg
gene til løperne. At angrepsspillet 
ble så tamt skyldes ikke minst at 
indreløperne Gunnerød og Mikkel
sen ikke klarte sin del av oppgaven. 
De øvrige tre slet tappert, men Ski- 
fjckl hadde dog vansker med Kviks 
gode høyre back.

Gjestene hadde sin styrke i for
svaret. Junioren Fosdahl i buret, en 
nevø av den tidligere landslagsmål- 
mann Roy Fosdahl, var meget god, 
men han feilregnet situasjonen foran 
Pors-scoringen totalt. Lagets ster

ke senterback pådro seg et strekk i 
beinet i begynnelsen av kampen, 
men da klubben ikke hadde reser
ver med seg, fortsatte han som ytre 
høyre. Han fikk intet utrettet. Lø- 
perspillet var svært ineffektivt og 
skudd forekom praktisk talt ikke.

Halden-klubben har forøvrig ba
re scoret 4 ganger på sine 11 serie- : 
kamper.

Dommer var Alf Goberg, Storm. 
Publikumsinnrykket var forbausen- | 
de beskjedent.

Hele det indre forsvar til Pors hadde 
en rolig dag og avviste lett alle for
søk fra Kviks side. Austad og Jeisen 
hadde en lett oppgave, men oppleggene 
var ikke prima. Løperrekken ble først 
og fremst hindret av Gunnerød, som 
holder for lenge på ballen. Han lager j 
en masse pent, men det er lite effek- j 

' tivt. Felles for alle er at den venter 
for lenge med å fyre av. ^Skifjeld og 
Øivind Johansen var de beste

Kvik hadde mange fikse detaljer, men 
laget var alt for lett. Keeperen var som 
nevnt meget god, men så har han også 
godt å slekte på, hau er nemlig nevø

SKIEN i dag.
— Larvik Turn-laget ser frykt

inngytende ut på papiret, men vi 
trøster oss med at laget alltid kan 
oppvise sjokkresultater i privat- 
kamp-er og har vondt for å vinne 
avgjørende matcher, sier Pors-opp- 
mannen Andreas S k i 1 b r e d.

— Får Larvik Turn det først 
til å gli, cr det sikkert ikke mange 

j lag i landet som har chanser mot 
dem og nå når Boye Karlsen og 
flere er kommet til, ser det jo rik
tig ille ut for motstanderne. Men 
et lag skal også gå sammen 
og vl er såpass freidige at vi til
later oss å tro at det kan bli hipp 
som happ hvilket lag som vinner 

j i Porsgrunn.

| hovedseriepl 
I
I

Porsgrunn trøster seg med 
at Larvik Turn har 
sine svake dager

pors tapte 
2-0 i Selbak.

ipnCtorSet Elr- 
r lbt Rddsén ved pause. Forsva- 

jet snUU sikkert og støtt, og an- 
Lsrekke» spilte seg stadig frem 

TclS Bade Skifjeld Je.se» 

i indstad var nære pa> men n

ut 0—
Hjemmelaget kom 

omgang, og da det vr 
begge sine scoringer 
Dagfinn Jensen var 
Dagfinn Jensen var 
bestemann.

«BBar ikke stort nok 
ntvakj av topp- 
spillere», mener 
BB alvor Teksten

reservelagsserie 
i fotball

Pors leder 1 pt. f01an 
Brevik.

reservelagskampen 
]ederStillin1^edVågfieLPors 
p—1. Rolf Gunnerød 3, 
Olsen 2 ou . * ' ~
scoret for Pors.
Romnef Arn^Bakke^g T1 Ellrf1" 

nekåmhpen en knepen seir 1 den’

Pa Borgestad vant Bor? 4__ 9
over Herkules. Karl Larsen 3 
Sagvolden scoret for Borg 
Utaaa °g S Iens B-K-s kam» ble 
-WOrSMecier m.ed, 8 k- 13 Dts. 30 
med 12^™. RSt k°m™r Brevik 
nieu iz pts. 15—9. I den 
ende kampen skal Pors møte Odd 
. Skien, mens Brevik har hiem- 
mekamp mot Urædd fk. mandag 
Videre liar Storm 10, Odd 8 (3 
UrærtdV?^’ Borp 8’ Grane ’ 
uiædd 5 (3 kamper igjen), Her
kules 5, Tollnes 3 og Skiens B.K. 
■i Pt. Kampen Skiens B.K.—Bre
vik som er oppført på terminlis- 
a til 3/6 ble spilt 7. oktober 
ior. Brevik vant kampen 3—0.

pa
1O - sin 

sla Tollnes 
a -å "-r-; Erling Arvid Johansen 2

til alt løste seg opp. Ingen av lagene 
hadde skudd på mål i de fprste 25 
min. Gunncrøds scoring kom efter en 
halv times spill. I 2. omgang skjøt Por
sene bedre, men da tok keeperen alt 
og det ble med 1—0, som jo forøvrig 
cr nok.
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Start

Corner.I

KaB.

Sterk Pors-innsats
viste«Jeisen> Gundersen

Av løperne var

t. n.

A©rs i

således 
høve. 

... som

for passiv og 
langt tilbake

*. c
omgang

på

re gode skudd. Øivind Johanness 
kom godt fram på vingen, men øy 
la en del ved stadig offsideplaesr/

famlende og upresist og fikk aldri 
slne motstandere. Løperne

den nye oppstilling like lovende.
Pors leverte en'meget god innsats 

i Larvik mot Fram l.-dag og vant 
fortjent 3—2. Det ser ut som den

negang. Forsvaret virket 
svært åpent ved atskillige

•o

Fram ved Kjell Halvorsen, Seiers- 
målet kom 7 minutter før slutt. Lind- 
stad la inn en høy lobb som Øivind 
Johansen headet .kontant i nettet.

Fram* har mistet melodien. Laget 
halter og har flere svake punkter. 
Best søndag var Kruge og Odv. Kri
stiansen. s

Der var ca. 1500 tilskuere, og Kjell 
Bruun, Falk, en god og myndig dom
mer.

det delvis mot Eik og denne gang 
gikk det enda bedre. Fra Larviks- 
hold ble uttalt at laget ikke var til 
å kjenne igjen fra Turn-kampen, og 
spesielt var man der begeistret over 
Skifjelds spill som centerforward. Et 
fantasifullt og effektivt centerfor- 
wardspill, var Larviks-dommen. Av 
de øvrige var det Dagfinn Jensen og 
Øivind Johansen som ble lag. «pest

*>«•-

2. rundekampen på Pors stadion 
sluttet med 3—2 seir for Pors over 
Start, Kristiansand. Pors leverte en 
forbausende tam innsats dennegang. 
Man saknet i høy grad samspillet og 
avslutning på angrepene.

Start overrasket positivt i enkelte 
perioder, men også her klikket det 
på avslutningen. Særlig var det en- 
dcl gode tilløp i den første halvtimen 
av kampen.

Einar Gundersens gode frispark 
fistet Start-målmannen i stolpen i 
kampens 2. min. Etter 8 min. tok 
Start noe overraskende ledelsen. Yt
re høyre Klepp fikk et pent framlegg 
og gikk helt inn og skjøt i nettet.

de forsvar. Også de øvrige på laget vinkelen. Da fløyten lød for slutt 
leverte en god innsats. Bjørn Rein- var resultatet 3—2 til Pors.

ret først. Odvar Kristiansen tok en 
utboksing fra Reinholt på direkten. 
Pors skaffet balanse ved Lindstad 

nye oppstillingen er den rette. Vi sa som utnyttet en misforståelse mel
lom Frams centerback og v. half. 
Skifjeld øket til 2—1 på en frekk og I 
god. scoring. I 2. omgang utlignet | 

f

vik søndag overrasket Pors med et 
I spill som lå langt over vanlig lands- 
delsserienivå. Det var god sammen
heng mellom rekkene og pasningene 
gikk ofte raskt og presist i både 4 
cg 5 trekk. Det var også morsomt 
å se at løperrekken fant fram til et 
effektivt lukespill som brakte laget 
mange sjanser.. Skuddene kom også 
raskt og kontant og man må si at 
Fram var heldig som slapp med 2 
—3 istedetfor 2—5. Pors-laget var 
dennegang uten svake punkter, men 
skal man framheve noen må det bli 
et par av de «gamlex. For oss så det 
ut som Olav Skilbred blir bedre og 
bedre. Det var en fornøyelse å se 
hans gode plasering og overlegne ro 
i vanskelige situasjoner. Han var 
riktignok ikke alltid heldig med ut-

Pors definitiv 2er på tabellen 
Fortjent 3-2 over Fram i Larvik

Og
bc

C. på

'* utenpå kollega VV. S. hos Sparta. 
Forøvrig hadde laget en god indre 
venstre ditto centerforward, center- 

(I lialf og- h.half. Ytre høyre begynte 
godt, men dabbet svært av. 
hadde forøvrig 3 resprver.

Pors var ikke i vanlig slag igår. 
>e Både Skilbred og Ove Austad spilte 
å
J tak på

( cpilie mest tversover og skuddene 
▼ar dårlige. Skifjeld var vandrende, 

j men gikk ikke i lukene hvor han 
skulle gå. Best her var Gunnerød 
og Lindstad. Jeisen samlet mye opp, 

b men framleggene er ikke prima. — 
| Dagfinn Jensen og Kristiansen var 

de eneste som var i vanlig slag, men
I disse spilte meget godt. Reinholt 

. burde muligens avverget Starts før
ete mål, men var forøvrig bra.

Pors
.åpnet gedt og vi belavet oss på stor-

dårlig
men fikk 3—2 likevel.

Det var intet å si på Pors knepne 
seir, men laget må yte betydelig 

ha

På Frams lag var det som vå \ 
ligvis det indre forsvar som kor. 
best fra det. Av løperne glimtet Odd
var Kristiansen til enkelte ganger.

Pors åpnet best og kampen var; 
ikke mer cnn3 min. gammel da deni 
første ballen lå i Fram-buret. Det 
var Lindstad som vippet ballen for
bi Frams målmann. At dommeren 
annulerte dette målet for farefullt 
spill var noe uforståelig. Like etter 
var det bare med nød og heppe aL 
Roald Thoresen fikk avverget et 3(1 
meters kjempeskudd fra «Jeisen J 
Gundersen. Fram fikk ledelse etterfl 
10 min. Reinholt forsøkte å boks^j 
ut en høy og ufarlig poleball, men| 
don havnet bare i bena på Oddvarl 
Kristiansen som satte ballen i detl 
tomme buret. Fram hadde nå sin 1 
beste periode og spillet vekslet med 
gode angrep på begge mål. Både 
Gunnerød, Jeisen Gundersen og Per 
Boye hadde flere skudd. Det ble 
Lindstad som utliknet etter en mis
forståelse i Frams forsvar. 7 min. 
senere gikk Skifjeld pent igjennom 
Fram-forsvaret og ordnet 2—1 le-' 
de!se for Pors ved et velplasert 
skudd.

Denne 1. omgangen var aen fris
keste vi har sett på fotballbanen i 
Larvik i ar, men i annen omgang 
klarte ikke Fram å hamle opp med 
P?rse™,e- Riktignok klarte de å ut
likne til 2—2 etter bare få min., men 
sa var det også helt slutt. De nærsagt 
utallige angrepene Porserne hadde i 

i resten av omgangen burde ha resul
tert i minst 3 mål i stedet for det 
ene som Øivind Johanessen headdet 
inn pa en sentring fra Lindstad.

D9Fmeren Bruun’ Falk’ var flink 
og vaken, men han blåste vel mye 
dennegangen.

Pors hadde sikkert undervurdert 
} Start som vårtet opp med et gan

ske pent spill og som gjerne kunne 
hatt en klar ledelse elter 1. om
gang. Spesielt var høyresiden Klepp 

god. Sistnevnte leverte det 
idrewingspiil som er levert 

i.re kanter iår og gikk godt

holt var uheldig ved Frams første 
scoring, men var ellers pålitelig. 
Trygve Kristiansen og Ove Austad i 
arbeidet iherdig. Dagfinn Jensen sterkere innsats, hvis man skal 
hadde en flott 1. omgang. Leif Lind- om d overleve neste runde. Det 
stad sakner hurtigheten på vingen, klikket svært på enkelte plasser den- 
men han laget mange pene angrep negang. Forsvaret virket r” 
sammen med Rolf Gunnerød. Sist- svært apent ved atskillige ' 
nevnte viste endel prøver på sin fot- Trygve Kristiansen var vel den 
ballbegavelse. Også venstresiden var slapp nkest fra det> jeisen Gunder- 
med på notene. Per Boye hadde flc/ sen var best av sidehalfene. Løperne 

fikk heller ikke vist seg fra sin bes
te side. Karl Skifjeld som har vært 
plaget av en strekk i lysken var noe’

seier, men det ble med åpningen. 
Det viste seg at Start spilte riktig 
1 lukene og hadde gode avleveringer 
og efter 9 min. ledet de 1-0. De 
hadde så to store chanser som like 
gjerne kunne gitt mål, men det ble 
Pors som utlignet på et flott fri
spark av Jeisen i det 31. og like 
efter var stillingen 2-1 for Pors. 
Lindstad var sistemann som var 
nær ballen i mølja. Dette mål burde 
Starts keeper ha reddet.

Beskjeden P ors-innsats
dessuten lå han vel 

av og til. Øivind Jo
hannessen hadde noen gode glimt. 
Boye Abrahamsen viste enkelte bra 
ting på banen, men var for lite fram
på i avslutningen. Lindstad var ener
gisk.

Start-laget hadde sin styrke i for
svaret med senterbacken K. Johan
nessen som bestemann. Målmannen 
ga også et godt inntrykk. Ellers lik
te vi høyresiden i angrepet og sen- 
terløperen best. Ytre høyre Klepp 
hadde stor fart og han slapp ved en
kelte høve pent forbi Olav Skilbred. 
Laget viste prøver på gode tekniske 
ferdigheter, men tversoverspillet ble 
overdrevet.

T. Dahlgren, Urædd, slapp godt 
fra dommervervet.

I 2.
øket Pors til 3-1 på straffe som 
Dagfinn Jensen som vanlig ekspe
derte kontant i maskene, men der
med ble det for Pors. Riktignok lå 
de stort over i banespill, men fikk 
ikke noe til foran mål. Start hadde 
endel farlige oppløp organisert av i. 
høyre, men også for dem klikket det 
i det avgjørende øyeblikket. Eften< 
30 min. reduserte centerforward tiR Reinholt i Pors-buret feilregnet bal- 
3-2 på et ypperlig skudd efter en.l! ]on.
like ypperlig dempning av ballen? ved dette høve, 
og dermed ble det.

Dahlgren dømte og måtte bruke 
fløyta flittig. Start spilte nemlig of
te, altfor ureglementert.

r>ORS SLO START 3-2

Pors-forsvaret var noe passivt 
Kristiansands-laget 

hadde seinere flere gode sjanser, 
men skuddene gikk over eller utafor. 
Øivind Johanessen hadde en kjem
pesjanse like foran Start-buret, men 
ballen ble satt utafor. Det varte en

•

- tid før Porserne kom i gang. I det 
32. minutt sendte Jeisen Gundersen 
et flott .16 meters frispark direkte i 
Startnettet. Bare 2 min. etter var 
det en mølje-situasjon foran Sør- 
landsburet. Leif Lindstad fikk til

Pors vant fortjent 3—2 over Fram i =lut‘ sJanse(n dCTmad JedetJ 2—1. Vi noterte ogsa et stolpeskuddbeste landsdelsseriekam]på Start-målet.
• 10 min. ut i annen omgang fikk 

Pors straffespark. Dagfinn Jensen 
mange pene ting og bygget opp de satte ballen kontant i nettet.

10 min. seinere reduserte Starts 
Karl Skifjeld farlig i center og han senterløper Lie til 2—3 med et skudd 
gjorde det stadig hett for Frams go- p£ innsiden av stolpen helt oppe i

r

I seriekampen mot Fram i Lar-1 spillene.

fleste angrepene.
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God L omgang skaffet Pors seir over lisleby 
/ X

Pors vant 4—I etter at Lisleby hadde ledet 1—0 til 
et kvarter for slutt

Granes
Skjævum

ode forsvar
Skjæruni

Rolf
av

3—1 ved å 
innlegg, 
«Jeisen/>

2. ‘ 
s med en sterk

og 
ne trekk, men 
mal mannen

sikkert 
overvære.

milt Le gå til pause med el bak- 
meget sterk vind og sol i ryggen.

■ truet spillet ned på bakken
•, stadig større ledelse ettersom 

de beste kamper Pors har spilt 
med interesse fram til lagets videre ferd i sommer.

side mislyktes også Lisleby et
- alle de farlige situasjonene gjorde 

’ f ble ct usedvanlig underholdende oppgjør som 
angret på at de brukte tida til å

Det var ikke særlig lyst for Pors som
Icngsmål, til tross for at de hadde halt cn
Det viste seg imidlertid at Porserne etter pause 

| som en dyd av nødvendighet og skaffet seg cn .
minuttene gikk. Det var utvilsomt cn av l._
i år, og vi ser

For å komme gjennom det vesent
ligste som foregikk, skal vi nevne at 
landslagsmannen Hans Andersen sco
ret kampens forste mål for Lisleby et
ter 40 minutter på sterk forsering og 
overraskende skudd. Ellers ble det ik
ke mer mål i omgangen, trass i et 
utall av «opplagte» sjanser på begge 
sider.

Annen omgang gikk helt i Pors fa
vør, og det var iW<e gått lang tid før 
Lindstads skudd smalt i stanga. Til 
de mer nervepirrende situasjoner hø
rer også Gunnerods lob over keeper.1 
Vi så dbn i mål da en Lilseby-back • 
reddet på målstreken. Karl Skifjeld 
skaffet det nødvendige plusset et 
kvarter for slutt da han la ned en fin 
ball fra venstresida og dundret i net
tet. Dermed var det 1—1 og Porserne 
kjørte 1 vei med en glød som smit- . • 
tet over på hele laget etter som kam- i 
pen utviklet seg. Gunnerød sørget for I 
ledelse fem minutter seinere på retur I 
etter Lindstad-skudd. Så kom Øyvind I 
Johansen til med nr. 3 etter at sen- 
terback hadde feilet, og Jeisen Gun- I 
dersen avsluttet kalaset med et prakt- I 
fullt skudd fra 20 meter. I

lag 
Askedalen i 
benskade. -

ié- I L..

Bertelsen (2), 
Isak Skau som 

Nils Jør- 
; Ivar Olsen 

for. Pors-scoringe- 
var i orden..

Ved gårsdagens saju>M...r i 
juniorklassen på Odds stadion i 
går vant Odd 4—3 over Pors. 
Stillingen ved pausen var 3—0 
til hjemmelaget og i begynnel
sen av annen omgang øket Odd 
til 4—0. I siste halvdel av 
omgang kom Por 
avslutning og reduesrte til 
Det var Carl F L 
Kjel) Skau og 
scoret for Odd, mens 
fen Olsen (2) og 2 
loterte seg i. 
le. Odd-seiren

sikker form.

I 2. omgang var Lisleby ikke til 
a kjenne igjen. Det lot til at Øst- 

hadde porsernes 
kondisjon, for Pors drev spillet over 
på motpartens halvdel trass i at det 
spilte med vind og sol i mot. Det 
ene farlige angrepet avløste det an
dre, og Lisleby-målct var ofte utsatt 
for det reneste bombardement. Men 
keeperen var både god og heldig, og 
var ikke han i vegen, så var en for
svarer ute med et bein eller ballen 
tok stangen. Først etter 29 minutter 
gikk det hull på byllen. Karl Ski- 
fjcld, som spilte senter, plasserte en 
hard ball i nettaket. Fire minutter . 
seinere skyter Lindstad hardt. Kee
per halvklarer og Rolf Gunnerød er 
fremme og setter returballen i net- . 
tet. Så øker Øivind Johannessen til 

. utnytte raskt et langt 
og ct minutt før slutt får 
Gundersen god tid på seg 

ved 16 meteren og knaller inn det 
fjerde målet med et godt skudd.

Pors ser ut til å ha funnet melo- 
I • *

dien nå. Laget virker meget jevnt 
og spillerne gjennomtrenet. Flere av 
spillerne er hurtige og teknisk sett 
meget gode. Det en nå savner er 
plaserings-evnen. Spillerne klumper 
seg ofte, og det hindrer ofte mu
ligheten til variert og oppfinnsomt 
spill. De beste i går var Olav Skil- 
bred, Dagfinn Jensen og til dels Ove 
Austad. Rolf Gunnerød hadde cn 
meget god 1. omgang og var nok den ’’ 
nyttigste i løperrekken. Karl Ski
fjeld gjorde mye godt i senter, men 
var ikke så god som vi hadde ven
tet ham' etter kritikken i Larviks-f ; 
pressen etter Fram-kampen. Lind
stad spilte ytre høyre og var meget 
skuddfarlig, men han blir litt for 
treg på ytre-plassen.

Lisleby var et velspillende og 
kraftig lag. Det hadde sine beste folk 
i målmannen, senterback og høyre 
half. Den unge ytre høyre, Helge 
Hclgcscns 18-årige sønn, var hurtig 
og i 1. omgang farlig, men han klar
te ikke tempoet i 2. omgang.

John Johansen, Odd, var 
dommer.

■ 
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Klubben har et sterkt junior- 
nå. Pors må unnvære ”“1r 

år på grunn

Urædd — Borg 1—"
I Porsgrunn -ant Urædd for

tjent 1—0 etter'scoring av Tør
re. Urædd lå over det meste 
av kampen, m.-.-n løperne tok 
dårlig vare på sjansene sine. 
På slutten av kampen kom 
Borg med en energisk innspurt.

T. Thorstensen, Pors, dømte.
Herkules — Sundjordet 5—0
På Frednes-bancn ledet Her

kules 3—0 ved pausen og innen 
kampen var omme var stillin
gen 5—0. Det var Tore Sjå- 
berg (2), Tore Svendsen (2) og 
Birger Olsen som noterte seg 
for scoringene. Skienslaget var 
best og leder nå serien.
Langesund — Skicns BK 4—1

På Banejordet var Langesund 
IF best og resultatet ble at 
Skicns BK måtte se seg slått 
med 4—1 (3—0 ved pausen).

Kampen mellom Kragerø og 
Storm ble utsatt

Herkules leder serien med 5 
pts. 7—1 foran Storm 4 pts. 
(9—1), Odd 4 .7—6), Urædd 4 
(3—2), Pors, Borg. Langesund 
og Sundjordet — alle 2 pts. 
Kragerø 1 og Skicns BK 0 pts. 
Storm, Pors, Sundjordet og 
Kragerø har spil* en kamp min
dre enn de øvrige.

Pors slo Odd 2—1 i en frem
skutt seriekamp i smågutt- . 
klassen.

r d braae-rærs
Privatkampen på Vestsiden lørdag 

ble ikke god, bortsett fra en periode 
i 1. omgang hvor Pors spilte bra. Uav
gjort resultat eller Pors-seier hadde 
vel gitt et bedre bilde av kampen. Men 
tross utallige sjangser lyktes det ik
ke for Pors. Laget brente av et straf
fespark i 2. omgang ved Dagfinn Jen
sen. Han skjøt rett på Grane- 
keeperen som fislet ballen til corner.. 
Venstresiden i angrepet, Karl Skifjeld

Jeisen Gundersen, hadde flere pe- 
forsvar med

A. Skjæruni i spissen 
holdt buret rent. Pors’ forsvar virket 
meget-åpent ved flere høve.

Erling Olsen og Rolf Olsen spilte 
° omgang istedenfor Ove Austad

Rolf Gunnerød.
Grane kan takke sitt g 

for seiren. Målmannen A. 
var vel sitt lags og banens beste spil- 

I ler, senterbacken Leif Mathisen var 
I også meget god. Nyervervelsen Gun- 
1 nar Andresen (Spreken), tidligere

Odds spilte godt som ytre venstre- i 
2. omgang. Grane hadde 4 junior-spil- 
lere i løperrekken, og disse vil klub
ben sikkert få glede av.

Ytre venstre Børre Andresen scoret 
kampens eneste mål i 1. omgang, ct

&&£-*•**'-«'** \

Juniorserien
Pors forste nederlag på 

6 år.
- seriekamp

Det • var cn underholdende og 
fartsfylt kamp på Vestsiden i går 
mellom Pors og Lisleby. Pors vant | fold-spillerne ikke 
4—1 etter at Lisleby hadde ledet 
1—0 til det stod igjen 16 minutter 
av kampen. Seiren var helt fortjent, 
men kanskje noe i største laget. Lis
leby spilte hurtig og godt før pau
se og hadde da taket på kampen. 
Med litt hell kunne laget ha ledet 
med flere mål etter 1. omgang. Men 
i 2. omgang var Pors de domineren
de, og hadde cn serie farlige opp
løp og sjanser.

Lisleby fikk sitt mål etter 34 mi
nutter ved sin landslagsmann Hans 
Andersen. Skuddet kom fra 16-mc- 
teren i trengt posisjon, men det var 
hardt og overraskende og neppe til 
a redde. Østfold-lagct hadde tidli
gere i kampen hatt noen farlige 
sjanser, bl. a. ct skudd i stolpen 
og cn «vilL ball utenfor da ytre 
venstre stod for åpent mål. Lisleby 

. fikk i denne omgangen spillet til å 
gli go.dt og de var hurtigere enn 
porserne. Hjemmelaget hadde man: 
ge oppløp, men de virket tilfeldige 
og skuddene var rent elendige.

Hanes, Skotfoss. dømte.

PORS mot g g
Lisleby måtte se seg slått

Pors later til å være riktig i storslag nå, og har åpenbart funnet fram 
til en lagoppstilling som gir resultater. I kampen mot Lisleby på Vest
sida i går kunne seiren gjerne ha vært større enn —1. Det var soleklare 
sjanser til 8 sikre scoringer. På den annen 
par ganger i opplagte situasjoner, og

i ikke minst sitt til at det L._ .
ingen av tilskuerne <

I “ • r __

ikke dårlige saker, men kom ikke rik- 
' *   w* Ti rr

ang da Juel Nordby dund- 
Reinholt i Porsburet red- 

__  _ Tore Simonsen i 
Stormburet hadde en tilsvarende flott 
redning i første omgang da Karl Ski
fjeld var igjennom. Publikum småfrøs, 
men fikk rikelig valuta for .

dcrholdnlngsmessig ved 
tok noen csvommcL.

skjonn |pent skudd uten sjangser for- Bi. Rein-

Dommeren* Birger Jansen, Tollnes,

Vikar.
- • ------------

leme.
riktig ille pa .
nok gikk atskillig ut over . o
verdi som god spilletréning. “*

Pors scoret en gang i hver omgang, | og 
i først ved Lindstad og så ved Gunne- 
• rød. Storm på sin side leverte slett 

ikke dårlige saker, men kom ikke rik-
• tig på skuddhold, bortsett fra en gang

i annen omg. ’ ’
ret løs, men
det meget pent.

redning i forste omgang 
fjeld var igjennom. ZTublL 
men fikk rikelig valuta for fremmøtet, 
ikke bare fotballmessig, men også un
derholdningsmessig ved at spillerne 
tok noen csvommetureri>‘'bg sterlig bc- 
geistiång vakte det da Øivind Rund og 
Karl Skifjeld i ckjcr.n havnet
i snofanene bak dødlinjen og for sik
kerhets skyld ga da capo- like, etter.

| Pors var gjennomgående litt ster- I 
jkere enn sin motstander og seiren cr jdølntc 
, det forsåvidt ikke noe å si på. i 
j Det vov f’ jovial stemning over det ’ 
j -g ‘ ^leme skal.ha^' ‘ I



I

fåBør Karl en
som

>

1

N

iwMwrn
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dømte.
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Storm b - Pors b 2-1

jevnspilt, bortsett fra det

|for utlikning.
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I en B-kamp i Odds pokalserie 
serie seiret igår Storm over Pors i 
med 2—1 på Kleiva. Kampen var/c

i 
kvarteret da Pors presset hardt 1

t

r

chanse 
tl u a

j
siste
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Stillingen er nå:
Larvik' Turn 13 k. 23 pts. 43—6
Pors 12 k. 17 pts. 24—14 '
Fram 12 k. 16 pts. 17—10.
Lisleby 12 k. 15 pts. 25—18
Selbak 12 k. 10 pts. 11—18
Eik 12 k. 8 pts. 15—24
Kvik 13 k. 6 pts. 4—20
Stag 12 k. 3 pts. 7—36

scir
De fikk en kraftig motvhidi 1. 
omgang som nærmest ble jevn- 
spill, og gikk ut med 1—0 for

.W
"V* ■ -<

Ved den siste kampen i 2. reser- 
velagsserie vant Pors 8—1 over Ski- 
dar etter å ha ledet 2—1 ved pausen. 
Det var Karl Sigurd Olsen 3, John 
Nilsen2, Leif Jonsen og Karl Rich- 
ter som scoret for Pors. Dessuten 
fikk laget et selvmål.

Pors’ seirende lag i går var Wcn- 
nerød, Arne Veholt, Arne Johansen, 
Boa Berg, Leif Jensen, Bjørgvin 

‘Håkonsen, Ragnar Johansen, Karl
John

£

i

X ///-

V *

Pors vant fortjent 4-1 over Eik
Porserlie spillte friskere

I

\ Landsdelsseriekampen på Vestsi
den i går mellom Pors og Eik sluttet 
med en velfortjent og klar Pors-seir 
4—1. Porscrne spilte noe friskere 
onn i de foregående kampene, men 
Vosffold-lagct har spilt bedre tidli
gere. Pors saknet Dagfinn Jensen og 
Alf Mikkclsen, som er skadet. Laget 
var fra mål og høyre: Bjørn Rein
li olt, I. Waage, O. Skilbred, «Jeisen» 
Gundersen, Trygve Kristiansen, Ove 
Austad, Leif Lindstad, R. Gunnerød, 
Karl Skifjeld, Per Boye Abraham
sen og 0. Johannessen.

Porscrne fikk 1—0 ledelse alle
rede etter 2 minutter. Karl Skifjeld 
ble stoppet ulovlig innenfor 16 me
teren, hvoretter Ove Austad scoret 
på straffespark. Like etter hadde 
Pors flere nye sjanser, men de ga 
ikke resultat. Eik hadde bare enkelte 
spredte blaff. Mot slutten av omgan
gen dundret Karl Skifjeld inn nr. 2 
etter overlegg fra Lindstad.

6 min. ut i annen omgang kom 
det et nytt flott mål ved Karl Ski- 
fjeld på Boye Abrahamsens stikk- 
ball. Eik reduserte så til 1—3 på 
straffespark. Reinholt halvklarte det 
første skuddet, men hadde ingen 
sjanse på venstrehalfens nye skudd. 
Seinere kom det enda en Pors- 
scoring. Lindstads harde skudd fikk 
Eik-keeperen bare stoppet, og Øi
vind Johannessen ikke hadde noen

i
<■»>
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Pors b leder Odds 
; > pokalserie

Slo Odd 3—0 i går

Ved pokalkampen på Vestsiden i 
går vant Pors b 3—0 over Odd b. 
Det var Karl Sigurd Olsen, Rolf Ol
sen og Ove Austad som scoret for 
Pors.

. Klubben har nå en klar ledelse i 
Odd-serien med 10 pts., Fram og 
Odd har 5, Storm 4 og Snøgg 2. Det 
gjenstår atskillige kamper ennå, men 
Porserne har bare en kamp igjen 
mot Storm på Kleiva.

FORSLAGET 
var en meget positiv overraskelse. — 
Dagfinn Jensen leverte igjen en kamp 
av prima merke, og han hadde gode 
makkere i Skilberd — Trygve Kristi
ansen. Angrepet er det mest gledelige 
ved laget. Det er kommet en ganske 
annen frisk og humørfylt tone inn i 
bildet, og vi tar neppe feil om vi leg
ger mest av skylda for den utviklin
gen i plaseringen av Skifjeld som sen- 
terløper. Det blir kWang-Sørensenspill 
ut av dette her, og Skifjeld viser topp- 
kvalitet igjen etter at han ble flyttet 
inn. Det er ikke hyggelig å. skulle ta 
på seg jobben å stanse den gode Ski
fjeld når han setter til. Lindstads for
ståelse og konstruktive evner blir godt 
utnyttet på vingen, og Gunnerød-Øiv. 
Johansen vokser stadig. De hører til 
kretsens aller beste spillere, og så har 
de utviklingsmulighetene fortsatt.

Jeisen og Austad støttet godt opp 
under angrepene og slet bra i forsvar. I 
Oppleggene kom nok ikke alltid dit de I» Hoyby, 
skulle, men den harde vinden skal da 
heller ikke gjøre saken lettere. Rein
holdt i mål hadde et par ting å ordne 

, opp, men hadde stort sett lite å, gjøre.
Lislebys styrke lå i alle fall ikke i 
avslutningene.

4
1

. 1
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LISLEBY
hadde sitt sterkeste kort i målmannen
O. Haugen, som leverte det beste spill 
vi har sett mellom stengene i år. Uten

• kA - - .o»
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Pors vant 2. reserve- 
lagsserie 

Slo Skidar 8—1.

Leif Jensen, 
Ragnar Johansen,

Sigurd Olsen, Karl Richter, 
Nilsen, og Thorbjørn Gulset.

. Porserne har nå vunnet 2. reser- 
velagsserie med 11 pts 24—8, mens 
Storm var nærmest med 10 pts. Pors 
vant som kjent også 1. reservelags- 
serie.

r Hoyby, var beste banes S 
I terrieren arbeidet uay * 
nen time for full ma/ 
vanlig hurtig. Sentc' £ 
sen var god som V * 
stygge tabber trakk i.y 
noe ned. Det cr ikke tvi/V -4?^? 
hører til de virkelig gode * sen/ 
ne. Hans Andersen slapp til med 'X 
god detalj av og til; men fikk ikke 
gjort noen innsats av betydning.

John Johansen, Odd, kom meget

Tollnes jubileumsserk 
tar til i dag

Pors moter Skiens B.K.
lollnes Ballklubbs 20 års ju 

bileumsscrie tar til i kveld mei 
kamp mellom Pors og Skiens BK 
Pors er klar favoritt, men klub 
ben har alltid hatt vanskelighe 
ter med dette Skiens-laget.

Alf Mikkelsen skal være høy
re half på Pors-laget i kveld i' 
stedenfor Ove Austad, som e; 
bortreist. Ellers er det vanlif 
oppstilling.

vansker med å score på retur ballen.
Pors-forsvaret kom bra fra. kam

pen. Det hadde forøvrig en forholds
vis grei oppgave mot Eiks tamme lø- 
perrekke. Det er sannsynlig at Pors
erne vil stå seg på å la Karl Ski
fjeld få prøve seg som midtløper og
så i de kommende kampene. I går 
byttet han med Gunnerød i siste 
omgang, men det var ingen fordel. 
Skifjell skal ha ros for sine to flot
te scoringer. Øivind Johannessen var 
energisk. Lindstad slet tappert på 
vingen, men han var ikke helt for
trolig med plassen. Indreløperne var 
lovlig trege. Ove. Austad var best av 
sidehalfenc.

Eik-laget var ikke til å kjenne 
igjen .fra tidligere besøk. Det ble for 
mye pusling og for lite framdrift 
i lagets spill. Særlig virket løper- 
rekken tam. Indreløperne Arne Høi- 
vik og Stensholt var mer eller min
dre utafor hele tiden. Lagets beste
mann var senterbacken Dag Hen
riksen. Målmannen var svært usik
ker.

Birger Jansen, Tollnes, 
Han slapp bra fra jobben.

Corner.

fjeld leverte atter en stor kamp og 
man var på Tønsberg-hold meget 
begeistret for hans flotte og effek
tive centerforwardspill Av de øvrige 

t X

Skifjeld.
%

Pors vant en solid 4—0 scir 
over Tønsberg Turn i Tønsberg. 
De fikk en kraftig motvind i 1. 
omgang som nærmest ble jevn
spilt,, og gikk ut med 1—0 for 
Pors efter scoring av Skifjeld. Han 
oppfanget et utspill fra keeper og 
scoret på et flott langskudd.

2. omgang dominerte porserne 
helt og det var bare et spørsmål' 
om hvor stor seiren skulle bli. De 
var fremforalt mer bevegelige og 
hurtigere enn turnspillerne. På et 
par minutter var stillingen 3—0, 
først Skifjeld og så Øivind Johan
sen pa et meget flott skudd, og 
samme mann satte punktum med 
nr. 4 efter en pen heading.
Hos Pors hadde forsvaret en ro- I 

ng dag. Sldehalfs dominerte midt I 
pa banen og rekken var fiks. Ski- I

Skifjeld
c.f. på landslaga

Imponerte atter i Tønsberg igår, 
der Pors beseiret T. Turn 4-0.

1 rekken var både Lindstad og Øi
vind Johansen i storform. Sistnevn
te laget sin beste kamp for året, og 
det sier i grunnen meget.

Turn kom helt til kort overfor 
Pors og kan være glad for at de 
slapp såpass. Deres beste spiller var 
ytre venstre.

Rolf Syvertsen var dommer. Han 
snøt Pors for et opplagt straffe
spark. Ref.
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Slo Skiens Ballk. i

Ekstraom-
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oppsetningen. 
Således skal Pors møte Lyn, Oslo — 
riktignok på hjemmebane på Vest
sida — men det skal vel holde hardt 
likevel om Fors går videre. Grane 

.skal møte Skeid i Oslo og Kragerj? 
skal møte Larvik Turn i Larvik. D<

nr. 7. Pors tok det 
og kunne nok

par mål til,

Pors mot Lyn
i 3. runde

Grcnkmds-klubbene får det 
hardt.

3. runde i fotballmesterskapet ble 
satt opp av Fotballforbundet 
Grenlands-klubbene har ikke 
særlig heldige med

stad har mistet 
* 

men kommer sikkert igjen. Det er
noen spesielt 

noen nevnes må

Johannesen nr. 7. Særlig det siste må
let kom etter flott spill.

Jo, det var mye positivt i går. Og 
skal det bli like fine spilleforhold til 
finalen kommende fredag, skal det nok 
bli saker og ting på Tolnesbanen igjen.

Vi vil ikke framheve noen på Fors
laget denne gang. Det var et homo
gent lag, uten svake punkter. Dog 
vil .vi nevne angrepsrekka som sådan 
— den er det virkelig slagkraft i.

Heller ikke hos SB er det grunn 
til å trekke noen fram. De gjorde 
alle sitt ytterste, og alle var jamne 
også her.

For Tolnes ble det en god dag. Det 
var 500 tilskuere, som trygget det 
økonomiske.

Birger Jansen, Tolnes, hadde en fair 
kamp å dømme. Pit.

fe»;—- —

Halvorsen , 
Lindstad frempå | Begge sidehalfs 

-- satte punk 
rolig 

med mer 
men

Po rs-
Ballklubben tok igjen 

Pors har 
med Ball- ;

I den første kamp igår 
jubileumsserle

møte Urædd i 
kommende.

Porserne tok hånd over spillet med 
on gang og kjørte opp for fullt og 
Ballklubbens forsvar fikk hendene 
fulle. Allerede efter 10 min. var stil
lingen 1-0. Jeisen la en pen «stik
ker» inn i center og Boye ekspeder
te den videre i mål. Pors dominerte 
nå stort, men det gikk allikevel 20 
min. før mål nr. 2 som Øivind Jo
hansen var mester for. Han dempet 
ballen pent og skjøt før den tok 
bakken. Boye noterte seg så for nr.

omgangsresultat. Ball
et lite blaff midt i 

skudd.
mer Pors- 

med nr..

. .. «Gamle» Balchen må .frem
heves spesielt han spilte som i 
sirie store dager og ryddet opp 1 

alt.
Bak disse 3 hadde Ballklubben 

en ung utrenet keeper R. Skare 
som uten tvil må ha chanser til 
å bli storkeeper. Selv om han 
kanskje må ta Pors 3 mål på sin 
kappe så leverte han en prima 
Innsats med ypperlige rednlnger. | 
Han gled forøvrig på nevnte mål. 
Av de øvrige var Olsen, Rasmus
sen og Larsen best den tid han 
var med. Lagets første omgang var

Seiens Ballklubb 3-3.
3-1 ledelse til P°rs*

ganske "god 7 De manglet Jam- 
tveidt og Finn Iversen.

Ballklubben tok ledelsen ved 
Birger Johnsen i 1. omgang og 
Pors utlignet ved Boye. I 2. om
gang øket Lindstad til 2—1 og 
Boye til 3—1, men Ballklubben 
fikk balanse i stillingen i løpet 
av det siste kvarter. Først ved 
Kjell Pedersen og så på straffe 
ved Birger Johnsen, 
gangene ble målløs.

Birger Jansen dømte. Omkam
pen går onsdag.

3 som ble 
klubben hadde 
omgangen, men kom aldri til

2. omgang ble enda 
preget enn 1. Jeisen ordnet
4 efter corner, Skifjeld var mann 
for nr. 5, nr. 6 var 7 
med og Øivind Johansen 
tum med 
mot slutten 
innsats greid et ;
7 er jo igrunnen nok.

Som nevnt satte Pors igang alle
rede fra avspark og fikk straks flyt 
og fart over spillet. Løperne vekslet, 
hadde kjappe avleveringer og gikk 
i de rette posisjoner. Alle 11 laget

Pors laget målfest i går 
i omkampen med hele 7-0.

Omkampen i går i Tollnes’ ju- 
bileumskamper mellom Pors og 
Ballklubben ble litt av en mål
fest. Pors vant stort og fortjent 
med hele 7 mot 0, og skal dermed 

finalen fredag først

vanskelig å fremheve 
i løperekken. Skal
det være Jeisen og Lindstad, men 
alle 5 spilte godt. Skifjeld trakk hel
hetsinntrykket noe ned med skud
dene som han ikke fikk til å klaffe 
igår.

Det så ut som om Pors-starten 
helt tok luven fra Ballklubben. La
get var ikke til å kjenne igjen fra 
sist onsdag. Selv det indre forsvar 
var åpent og usikkert. Jamtvedt 
kunne kanrije avverget mål nr. 3, 
men var ellers god. Av de øvrige 
var det bare Balchen og tildels Leif , 
Halvorsen som fikk sving på det. I 

var helt ute av slag 
og dermed var også løperne solgt. 
Halvparten av laget pakket forres
ten sammen efter Pors-mål nr. 4.

Dahlgren dømte, men ikke til alles 
tilfredshet. KaB.

en god innsats, og det er nok den 
beste kampen Pors har levert her 
hjemme lår, men den svake mot
standen gjorde vel også sitt. For
svaret og keeper hadde en rolig dag. 
Mikkelsen var i praktslag og spilte 
meget godt som half. Kollega Au- 

j stad har mistet litt av melodien,

i går og vant 7—0. (3—0
■ avspark tok P ors hand om sakene, og de holdt sti-

’■-------- --x.A var def. en demonstrasjon- av .
og sjol om mot standen var svak, så er det det beste I

Pors laget det beste i Grenland i 
Spilte Skierss Ballklubb totalt ut og vant 7—0.
Alle rnann i slagkraftig angrepsrekke scoret.

Pors spilte SB totalt ut på Tol nesbanen 
og 4—0). Allerede fra ; '
len helt til slutt. Slik kampen artet 
spillet fra Pors’ side, < o ’ 
som er prestert i Grenland i år.

Pors spilte med fantasi og oppfinn
somhet. Løperne vekslet stadig og 
SB’s forsvar fant aldri ut av det. 
Ballen fikk presist fra mann til mann. 
Og scoringene var slik vi gjerne ser 
dem. SB skal ha ros for at de aldri 
ga opp. De kjempet ærlig mot «bøy
gen*, men til ingen nytte. De hadde 
4—5 gode tilbud og ett mål hadde de 
nok fortjent.

Pors åpnet scoringene ved Per Boye, 
øket til 2 ved Øyvind Johannesen og 
til 3 ved Per Boye igjen. Ellers var 
det tilbud til flere. Gang på gang 
ble løperne spilt i fine posisjoner, men 
særlig var Skifjeld uheldig med skytset.

I 2. omgang kom målene med jevne 
mellomrom. Jeisen scoret nr. 4, Ski
fjeld nr. 5; Lindstad nr. 6 og Øyv.

Igjen fikk vi se at 
store vanskeligheter 
klubben.
i- Tollnes jubileumsserle mellom 
ovennevnte lag hadde Pois det 
meste av spillet gjennom hels 
kampen og de påfølgende ekstra
omgangen, men de måtte nøye seg 
med uavgjort.

Spesielt laget Pors en meget 
god 2. omgang hvor de spilte spil
let inntil de kom til Ballklub
bens 16 meter, men da var det 
slutt. Pors manglet Jeisen, Au
stad og Gunnerød i hvis sted Mik
kelsen, Sten og Erling Olsen spil
te. Det indre forsvar hadde for
holdsvis rolig dag med Trygve 
Kristiansen som den beste. Mik- 
célsen var best av sidehalfs og 
aget en god. kamp. I løperrekken 
rar Skifjeld og Lindstad et hode 
oran de øvrige. Erling Olsen had- 
le en god 1. omgang.

Hos Ballklubben var det trioen 
æif Halvorsen, Balchen og Roald 
•arsen som bar båten. De hadde 
n veldig påkjenning gjennom 2 

og utførte et kjempearbei-
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Lisleby leverte mye pent i 1. omgang, 
, men de var ikke heldige med avslut

ningene. Laget hadde blikket for spil
let men, det gikk bare i perioder. De 
tok ofte pauser hvor hele laget var mer- , 
kelig stillestående og nonchalant. Det 
indre forsvar 'var usikkert, centerhalf 
var en god spiller, men var også den 
som var mest nonchalant, hvilket straf
fer seg i et forsvar. Keeper Haugan, v. 
half Høille og i. h. Hans Andersen var 
de beste. På hpyrewingen spilte en sønn 
av Lislebys gamle internasjonale ven- 
strewing Helgesen.

John Johansen var god, men kanskje 
litt pirkete som dommer.

Urædd 5—

KaB.
I ling, men er fremdeles for glad 1 bal

len. Enkelte ganger igår laget han no
en dribleserier hvor han tllslutt driblet . 
seg selv. Venstresiden Boye og Øivind 
Johansen var også god. Reinholt i mål 
kunne ikke gjøre hverken fra eller til 
på Dillas scoringer som var av vanlig 
oppskrift. ' ■

Kragerø skuffet stort. De var for §ene 
1 starten, upresise baller og lite plan 
over spillet. Det blir nok mange minus- i 
mål mot Turn søndag hvis det ikke 1 
spilles anderledes. Laget manglet sin I 
ordinære v. back, men stilte ellers fullt. 
Bjerka var tross 9 mål sitt lags beste
mann, men han må arbeide mer i feltet. 
Av de øvrige var det centerback Arnt 
Olsen og høyre back Kåre Nielsen som 
kom best fra det. Dilla var hele tiden 
farlig når Kragerø hadde slne lange 
rushballer og hans scoringer var som 
nevnt prima. Det er ikke nettopp noe 
stort spilt han leverer ute på banen, 
men han kan lage mål og det er hoved
saken. Det dreier seg allikevel litt for 
mye om Dilla 1 Kragerø-rekken. Igår 
var de øvrige et par ganger i god skudd- 
posisjon, men ballen skulle partout til 
Dilla. Skal vl gi Kragerø noe råd for
an Turnkampen så må det bli at der 
spilles i en utpreget W-formasjon med 
innerwings langt tilbake, så får 3 mann

• måke vekk ballen fra faresonen og hå
pe på at Dilla or, ytrewlngene klarer 
resten.

Kjeldsen,

l

Pors’erne, det ene angrepet av
løser det andre, men først i 30. 
minutt kommer det tredje 
Jet. Per Boye skyter hardt 
venstre, keeper halvklarer

Det får bli ledelsens opp- 
“ : opp minst tre 

mann som alle må være like sik
re.

Trass i sjangser på begge sider 
ebber tiden ut uten nye scorin
ger. Pors har vunnet den flotte 
pokalen fullt fortjent etter gode 
kamper og godt spill. A framheve 
noen enkelt spiller-på Pors lag er 
nesten ikke mulig. Det er team
work fra først til sist. Bare be
hold dette til tredje runde, 
skal sannelig Lyn få noe å 
med....

Urædd spilte svakt. Best var 
Skaraas, Kjell Thorsen og Håkon 
Lien. God dommer: Strømsvåg,

Hel. dømte.

løperrekken klarer ikke å behol
de ballen oppe, så det blir for

Porserne lot vente p seg.
Lisleby-ledelse 1-0 inntil 75. minutt, 

smaldt Pors til: 4-1 seir på L
Det tok 75 min. før Pors fikk hull på byllen mot Lisleby igår, f . 

så kom fire pene mål på 15 minutter.
Pors vant det betydningsfulle målvalg og fikk sterk sol og vind 

1 ryggen, men det ble allikevel Lisleby som tok ledelsen efter 30. 
minutter ved i. høyre Hans Andersen på et meget flott skudd. Tid
ligere i omgangen hadde de 3 ganger spilt seg helt igjennom Pors- 
forsvaret, men hellet var med Porsene og det ble med bare det 
ene mål i 1. omgang. Det var allikevel Pors som hadde det meste 
av spillet gjennom hele omgangen, men samtlige skudd føk uten- j 
om stengene.

I 2. omgang var det Lisleby som had
de hellet meg seg. Trass motvinden 
overtok Pors hele spillet og nå kom 
skuddene innenfor, men Lislebys gode og 
heldige keeper tok alt. Først hadde 
Skifjeld en kjempechanse som gikk i 
nettveggen, så var Lindstad. igjen og 
skjøt i stolpen og så reddet backen på 
mållinjen men endelig i omgangens 30. 
min. var Skifjeld mannen som fikk hull 
på byllen. Han tverrvendte med et inn
legg fra venstre og skjøt ved siden av 
keeper og i nettet. 4 min. efter hadde 
Lindstad et hårdt skråskudd som keeper 
halvklarte og Gunnerød satte returen 
tan, så gled Øivind Johansen igjennom 
med nr. 3 og Jelsen satte punktum med 
nr. 4 efter et godt langskudd.

Lisleby hadde en rekke cornere i den- 
i j omgang, men ingen direkte farlige

ålchanser unntatt en som Trygve Kri-
■ ansen reddet på mållinjen.
f Pors seiret fortjent, først og fremst

* fart og kraft og på slne gode skudd 
/</2. omgang, men det er fremdeles ikke 
det rette samspill mellom rekkene. Jei- | • 
sen er litt for glad i ballen, han bør 
spille fra seg fortere før medspiller blir 
dekket. Forøvrig gir vl god attest for 
>lle, men vil få fremheve Gunnerød og 
i Ivind Johansen. Førstnevnte var igår 
«ien store organisator. Han roet spillet 
ned slne flotte dempnlnger og gode 
diblinger og hadde som regel fin adres
se -»å avleveringene. Johansen skaper 
aW'- chanser med sitt hurtige og på- 

spill og er frekk og farlig foran 
ta&L

-—‘. !

de ballen oppe, så det blir foi' ° 
stor påkjenning for forsvaret. I ebCl 
det 40. minutt setter Skaraas 
Urædds høyre back, ballen i eget 
mål.... Dette var første halvtid. 
Annen omgang blir ikke så god 
som første. Pors ligger framleis 
over, men det er ikke noen fres 
lenger. Spillet går pent mange 
ganger, men for nonchalant. I 
denne omgangen viser Urædd 
bedre løperspill, skaffer seg flere 
farlige sjangser, men greier ikke 
å redusere. Det blir isteden Pors 
som øker til fem mål i 12. minutt 
ved Lindstad. Den skulle keeper 
ha tatt!

Urædd har nå flere farlige vi
sitter hos Pors, og herunder skaf
fer Reidar Sørensen Urædd mål 
ved en pen scoring i det 32. mi
nutt. Straks etter er Zimmermann 
på 2 meter, men har er for sik
ker — og Pors keeper redder 
flott. I det 38. minutt blir Urædd 
tildelt straffespark og Zimmer
mann. skyter — rett på keeper. 
Nå må sannelig Urædd få en 
mann som kan sette inn et straf-

1 , 

Lindstad setter ballen rett i net
tet.

Urædd spiller nå uten plan, og

jPoFS slo Tønsberg Turn
. > _______________________________ 111—---------------------------------------------------

Sierk annen omgang av Pors-laget
Norgesmcsterskapskampen på | 

Tønsberg«graset i går sluttet med en 
‘ klar og velfortjent Pors-seir på 4—0 

over Tønsberg Turn.
Første omgang var noenlunde 

jevn. Pors sikret seg ledelsen ved

spill fra senterbacken og dundret i 
veg med et flott langskudd.

Etter pausen fikk Pors vinden i 
ryggen. Laget la totalt over og Tøns- 
berg-lagct hadde lite å stille opp 
med. Allerede etter 5 min. øket Karl 
Skifjeld til 2—0 etter tabbe av 
hjemmelagets målmann. 2 min. etter 
scoret Øivind Johannessen et flott 
mål. Umiddelbart før slutt headdet 
Øivind Johannessen inn nr. 4 på 
overlegg fra Skifjeld.

Karl Skifjeld spilte meget godt 
som senterløper. God karakter må 
også gis til Leif Lindstad og Øivind 
Johannessen. Laget er f. t. i virkelig 
slag og det burde ikke ha noen sær
lige vansker med ii sikre seg en ny 
seir i 2. runde på hjemmebane til 

Karl Skifjeld. Han oppfanget et ut- | helgen.
•” ' • ■ ‘ Skal det trekkes fram noen en

kelt på Tønsberg-laget må det bli 
ytre venstre Basberg.

Dommeren Rolf Syvertsen (Jom- 
pa), Holmestrand, snøt Pors for 
straffespark for viljehands flere 
ter innenfor streken. Isteden flyttet I 
han ballen ut og ga klubben fri
spark på 16-meteren.

Det var om lag 1000 tilskuere. •

— 1 ~ T - _ _ - - - - - - ~ •

i

Pors/ F.
Dermed seiret Pors i Tollnes jubileums-serie

Pors vant igår finalekampen ilfespark.
----1 _ _____ o

overbevisende 5—1 over Urædd. 
Seieren var aldri truet, Pors var 
helt overlegen, gjennom hele 
kampen, særlig i første halvtid 
hvor spillet gikk flott.

Allerede fra avspark ble far
ten satt på topp. Urædd hadde en 
farlig sjangse ved Zimmermann 
etter 30 sekunder, men misset. 
Så går Pors rett opp og leder 
1—0, en flott scoring av Karl Ski
fjeld, men grov bom av Per 
Lundgren. Pors beholdt nå hele 
spillet,avbrutt av enkelte Urædd- 
angrep ,og i 12. minutt ble Jeisen 
spilt pent igjennom og dermed 
ledet Pors 2—0. Stadig angriper
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Pors spilte igår en privatkamp 
mot hovedserielaget Sandefjord 
Ballklubb i Sandefjord og vant 
fortjent 3—2 etter en jevnspilt og 
middels god kamp. Sandefjord 
stilte uten Thorbjørn Svendsen, 
og manglet også et par av sine 
øvrige ordinære spillere. Pors 
manglet Bjørn Reinholdt, Ove 
Austad og Karl Skifjeld. Solstad 
stod i mål, Ivar Waage var half 
og Per Boye spilte i løperrekka.

Etter 1. omgang var stillingen 
1—1. Sandefjord tok ledelsen ved|‘ 
ytre høyre Reidar Pedersen og 
Pors utliknet ved Rolf Gunnerød 
som spilte senter. Straks etter I; 
pause tok Pors ledelsen ved et 
selvmål. Et tilbakespill fra en 
Sandefjord-forsvarer havnet i |

I mål. Bare et minutt seinere økte 
Jeisen Gundersen ledelsen til 
3—1. Han kom seg fri og scoret 
fra kort hold. Midt i omgangen 
reduserte så Reidar Pedersen for I J 
Sandefjord og med det ble det. L

De beste på Sandefjords lagh 
var Havnaas og den 18-årige mål- ‘ 
scoreren Reidar Pedersen. Rolf 
Gunnerød var klart den beste pål 
et ellers meget jevnt Pors-lag. I

Ref. F

igår
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Fortjent 3-2 over Sandefjord 
etter særlig solid 2. omgang.

* Intet kan være mere skjebnesvangert for et fotballag enn å legge 
ig helt i dvale i ferietiden. Pors vil forsøke å unngå en slik truende 
ownperiode — 3. runde går jo alkrxlc 27. juli med seriestart uken 
fter — og kampen mot Hovedserielaget Sandefjord igår kveld var nett- 

>pp myntet på å holde formen best mulig vedlike. Kampen gikk i San
defjord og hadde samlet ganske bra med tilskuere.

Porserne holder formen
> Pors ble altfor sterke for Kragerø i treningskampen pa Urædds Stadion 

igar. En sjenerende nordvest som Pors fikk i ryggen i 1. omgang gjorde-spil
let vanskelig. Allerede efter 2 min. var stillingen 1—0 for Pors. Øivind Johan
sen hadde et godt skudd som Kragcrøs h. back reddet med hånden 
ekspederte straffesparket i nettet. .  „   „----- -
skuddet. Så gikk det hele 20 min. inntil Gunnerød ordnet nr. 2 og 
satte samme mann inn nr. 3. SB  '  
Bjerka. Dilla reduserte til 3—1 før omgangens slutt på et 
gjennombrudd.

Kragerø fikk vinden med seg i 2. om
gang, men Pors var like overlegne. Lind- 
stad noterte seg for mål 4 og 5, så var 
Dilla frempå igjen og det ble 5—2. 
Øivind Johansen øket til 6 for Pors, så 
ble Gunnerød spilt igjennom, driblet 
rolig av keeper og nr. 7 var et faktum. 
Dilla reduserte til 7—3 på en meget fiks 
scoring og Pors øket til 8 ved Boye og 
til 9 ved Gunnerød.

Som nevnt var Pors altfor gode for 
Kragerø. Riktignok kunne Kragerø 
gjerne fått et par mål til, men Pors 
kunne gjeme fått både 12 og 13. Bjerka 
reddet Kragerø fra de toslfrede tall. 
Pors manglet Dagfinn Jensen. Trygve 
Kristiansen gikk 3. back og Waage inn
tok hans plass. Kristiansen ble skadet 
like før pause, og Erling Olsen kom inn 
Hos Pors var vl ikke riktig fornøyd med 
det indre forsvaret, men med Dagfinn 
Jensen på plass er nok dette i orden til 
søndag. Både Jeisen og Mikkelsen le
verte gode saker og behersket fullsten
dig midtbanen. Hete løperrekken var 
god, de finner lukene og er stadig i 
bevegelse. Skifjeld noterte seg riktignok 
kun for et mål, men han var delaktig 1 
3 til. Lindstad spiller effektivt whig 
med hurtige avleveringer. Her har kol
lega Øivind Johansen en del & lære. 
Gunnerød er "fornøyelig ft se på, sk’-' 
godt og har en ypperlig ballbe’

O A • er pa ferie
i Bergsbygda
Glemmer ikke så lett

porsetne, og overvar
Sandefjordkampen

av annen 
et par gode 

men

^4, 

. 

/fe

i ferien.
Begge lagene stilte endel reserver. 

Hjemmelaget manglet Torbj. Svens- 
sen, men hadde ellers på det nær
meste ordinært lag, mens Pors 
manglet Skifjeld, Austad og keeper 
Reinholt. Solstad voktet buret, Waa
ge gikk half sammen med Alf Mik
kelsen, mens Per Boye rykket inn 1 
angrepet.

I 1. omgang fikk Pors en lav og 
ytterst generende kveldssol imot seg, 
og skjønt laget åpnet ganske loven
de, så overtok hjemmelaget efter i 
hvert føringen og var omgangens 
beste lag. Stillingen ved pause var 
1—1. Sandefjord nettet først, men 
en flott manøver av Gunnerud brak
te balanse.

I 2. OMGANG SNUDDE 
bladet seg efier at hjemmelaget 
hadde frisket ganske godt på i 
omgangens første del. I perioden 
fra det 10.—30. minutt dominerte 
dog Pors temmelig stort, og ikke 
minst spillemessig viste laget nå 
mange ting å glede seg over. Det 
var i denne perioden at Pors sco
ret 2 inål i løpet av snaue 3 mi
nutter, mens Sandefjord reduserte 
til 3—2 henimot kampens slutt. 
De nførstc Pors-scoringen må be
tegnes som selvmål, men scorin
gen var temmelig uunngåelig like
vel, og den neste satte Jeisen inn. 
Pors kan være godt fornøyd med 

kampen igår, særlig ga 2. omgang 
om at Lyn neppe 

skal få det så lett i 3. runde. Det var 
mye riktig og pen flyt over spillet, 
og effektiviteten i angrepet også 
bra selv om det var tydelig at Ski
fjeld var borte. Hans erstatter Gun- 
nerud kom dog pent fra det. Laget 
var stort sett jevnt, men et ekstra

Vår populære olympiamester fra 
| i vinter, Hallgeir Brenden — der 

>om kjent også ble dobbeltvinner 
pved porsernes vellykkede NM og 
i ikke så lett glemmer oppholdet i 
fjporselensbyen — ferierer for ti- 
®en sammen med sin forlovede i 
p.ergsbygda. Han bor på Einar 
\unnemarks hytte, og forteller 
ys igår at han stortrives over all 

|feåte der ute.
Jeg har vært her siden søn- 

1 åg, forteller han, men håper opp 
lioldet kan vare en ukes tid til. 
$ Brenden var igår kveld med por 
Igerne til Sandefjord, der han var 
Kn ivrig tilskuer under kampen 
|not hjemmelaget.

<<-■ '&. : ::;j
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scoret 4 av  
de 3 Kragerd-målene
sta- 1 hver. Finn Fredriksen scoret 

ganger for Kragerø. Begge 
gode skudd.

Pors, som stilte med reservp for 
Dagfinn Jensen, har nå et meget 
godt lag. Særlig er løperrekken god. 
De veksler godt og alle er gode 
skyttere. Særlig var Gunnerød en;

virket 
omgang,

Lind-

‘ 1
t

’ I
•J

Pors slo Kragerø 9—™3 
, —" ■■ ----- ---------•

Rolf Gunnerød 
Finn Fredriksen

'Treningskampen på Urædds 
dion igår mellom Pors og Kragerø 
endte med 9—3-seier for Pors. No
en god eller spennende kamp ble 
det ikke, dertil var Pors for over
legne. I første omgang hadde Pors 
sol og sterk vind i ryggen. De gikk 
straks til angrep og ble i ett av 
kampens aller første minutter til
delt straffespark. Dette satte Karl 
Skifjeld kontant i nettet. Pors lå 
godt over og Kragcrøs målmann 
måtte stadig i aktivitet, og hadde 
ct par meget gode redninger. Først 
midt i omgangen øket Pors ledelsen 
ved Rolf Gunnerød som med kort 
mellomrom satte 2 baller forbi Kra- 
gerøs keeper. Finn Fredriksen 
duserte til 3—1, og med dette 
tet omgangen.

1 begynnelsen av annen omgang 
hadde Kragerø et par gode sjang- 
scr til å redusere, men det var 
fremdeles Pors som dominerte, og 
med jevne mellomrom øket de til. 
-1 2 ved Gunnerød, 2 ved Lindstad 

Per Boye og Øivind Johansen

farlig mann igår. 
svært opplagt i 
men dabbet litt av i annen. 
stad, Per Boye og 0. Johansen le
verte også en prima kamp. Forsva
ret derimot haltet en del. Senter- 
backen Trygve Kristiansen ble ska
det i slutten av 1. omgang. Reser
ven Erling Olsen rykket så inn på 
laget. Ivar Waage var høyre back.

Kragerø må nok vise ct ganske 
annet spill hvis de skal ha noen 
sjangscr i Larvik til søndag. Den- 
negang vaf det i grunnen bare mål
mannen, som forøvrig var meget 
god, og Finn Fredriksen som frem
hevet seg..

Kr Kjeldsen,

ilV
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Laget bedre enn noensinne. VA
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Lindstad, 
og Øyv.

var atter Jeisen mann for på et 
nytt prima langskudd fra 20 m.

-.'•r
. .i

<

i

i
*
i/
5

fø

> 

I

£ 
t 
i
c
c *

1 
1

I
1

i i

■

I
I

t

I

v. • r r

mot J,yn i Porsgninn i går, Men at det lyktes til do

1
• • j

;:z< 

k

løpere plutselig

'i
k

Det 
to

•s/A.-

fy-Z:-».-

Sil
A

. >•. >•

Bl
vx-'-:-»:;

to

biMH

r

a

klart bedre enn
4—1 seiren fullt fortjent.
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LYNS INNSATS
var meget blek og bare helt glimtvis 
fikk vi se det småspillet som så ofte 
har karakterisert Lyn-laget når det 
har gjestet oss. Hernes spilte i stor 
stil som senterback og venstre half 
Nils Andresen viste spill av prima 
kvalitet. Det gjorde ikke saken bedre 
for laget i går at Blom og Kjensli 
måtte forlate arenaen. Og vi har et 
bestemt inntrykk av at det forholds
vis spede laget var mer handicaped 
enn Pors av den våte banen som øde
la mye av spillet. Det ble nokså mye 
hnoai il ug -vayjixvr inMiip—

villige og ga mer enn sine motspillere. 
Men dette er på ingen måte noen 
bortforklaring av resultatet som det 
ikke kan herske noen tvil om. I går 
var Pors klart det beste laget.

Dommer var Gunnar Andersen, 
Ulefoss. ARWIL.,
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Vi tar det 
nødvendigvis må straffe seg 

Pors er godt forberedt til de kommende dyster.

i denne reduksjonen. Laget var like 
humorløst som tidligere og det var 
ingen overraskelse at Øyvind Johansen 
3 minutter seinere la på til 3—1 for 
Pors på flott kryper under utstor- 
mende keeper.

Lyn begynte nå å spille en god del 
bedre og Reinholdt hadde flere gode 
redninger. Men det ble bare en kort 
periode for Pors kom igjen for fullt 
og førte an til slutt. 5 minutter før 
full tid ordnet Jeisen 4—1 på meget 
godt skudd fra 25 meter. Dermed var 
Lyns skjebne definitivt beseglet og 
Pors hadde sikret^ seg 4. runderetten.

Vi kan ikke med vår beste vilje 
framheve noen spesielt utenom 
Dagfinn Jensen på Forslaget. Alle 
ledd virket tilfredsstillende, og 
samtlige spilte fullt på høyde med 
det man vet de kan prestere. Det 
var en typisk lagseir vi var vitne 
til på Vestsida i går, og det er 
bare å ønske laget fortsatt lykke 
til. Hva enn utfallet av trekningen 
blir, behøver ikke Pors føle seg 
slått ut på forhånd i neste runde
kamp. Så mye kan vi si.

Elter don store framgangen Pors har hatt i 
rettiget håp om at laget skulle klare å slite seg

Jiuc T
Ul

ble, hadde vi nok ikke drømt om.
Pøfs-seircn var faktisk aldri truet, og laget hadde både initiativet 

og evnen til å omsette sjansene i mål. Det er mye å plusse for på gårs
dagens Tors-lag. .Men høyest setter vi likevel den prestasjon som ligger 
i at forsvaret ikke slapp en velspillende Lyn-rekke fram til mer enn en 
eneste scoring på den uhyggelig våte og vanskelige banen. Det var en 
innsats som forsvaret skal ha stor ære av, og ikke minst Dagfinn Jen
sen som spilte i stor stil. Men han var godt sekundert av de øvrige.

Løperrokkon var hurtig og oppfinnsom. Den virket meget godt sam- 
spilt og det hyggeligste var i grunnen den solide kondisjonen som feiret 
triumfer mot ct Lyn-lag som tydelig manglet kamptrening etter sommer
ferien. Ledelsen ga da også uttrykk for manglende kamptrening i de siste 
ukene, men trodde riktignok ikke det var cn svakhet. Hvilket det altsa 
må ha vært. Pors»har spilt cn rekke kamper i sommerukene. Treningen har 
vært på topp og samtlige var i prima form. Vi tar det som et nytt 
bevis på at for mye stillstand i ferien nødvendigvis må straffe setr når 
høstkampene tar til.

LYN
stilte dette laget: Blom, O. Olaf sen, 
R. Andresen, M. Bråthen, Th. Her
nes, N. Andrcssen, I. Kjensli, Bj. 
Hornmoen, R. Muggerød, L. Hansen, 
N. Kommandantvold.

PORS 
mønstret disse karene: Reinholdt, Tr. 
Kritiansen, O. Skilbred, Jeisen, D. 
Jensen, Knabbe Mikkelsen, 
Gunnerød, Skifjeld, Boye 
Johansen.

Blom ble skadet ved spark i hodet 
etter noen minutter og måtte sy flere 
sting. Einar Thoresen tok hans plass 
i mål. Like før pause gikk Kjensli 
ut og ble erstattet med Stein Mik
kelsen.

Blom hadde nok å gjøre de minut
tene han var med og ga et godt inn
trykk. Han må snart ut i hele sin 
lengde på et frispark fra Jeisen, og 
Lyn svarer ved Kjenslis skudd via 
Reinholdts fingertupper på innsida av 
stanga. Midt i omgangen får Pors 
fortjent hull på byllen etter å ha vist 
mye pent og hatt det meste av ini
tiativet. Jeisen skyter. Stubben fyrer 
av på returen, og ,yvind Johansen 
er fremme som tredje mann og setter 
ballen i nettet fra 5 meters hold. 
Kort før pause lager en forsvarsspil
ler en absolutt unødig og horribel 
dribling foran Lyn-buret, og det en
der med frispark som Jeisen dundrer 
inn fra 20 meter. Keeper var tyde
ligvis dekket og ballen smatt inn ne
de ved stanga.

2—0 var en solid ledelse å gå til 
pause med, men den 
fortjent.

2. OMGANG
begynte nervepirrende, idet to Lyn- 

stod aleine med bal
len og åpent mål mens Reinholt lå 
-nerJo Vkto i -fAltnt. Do cnrnlat til far- 
svarsspillerne var på dem, og det ble 
ikke resultat. Det ble imidlertid re
sultat da Muggerød kom fri etter 12 
minutter og reduserte pent til 2—1. 
Nå fryktet de fleste at Pors skulle 
sprekke, men Lyn utnyttet på ingen 
måte den moralske støtten som lå 

• ’ •

Pors var 2. omgang
avgjort førende lag, og selv da c.f. 
Muggerud etter 12 min. reduserte til 

, 2-1 var vi ikke i tvil om hvor seiren 
1 ville havne, selv om naturligvis me- 
\, get kunne hende på en slik bane.

Allerede 2 min. senere gled Øivind 
Johansen med fin-fin foysering for- 

( bl 3 Lyn-forsvarere og 3—1. Nr. 4

i®
vnr oppriktig gledo både 

var ct faktum. Lynspillcrne

W ...

w®
blant tilskuere og Porsspillcrc da mål nr. 

ser bare sløvt og oppgitt etter ballen.
(Foto: Haraldsen)

år, satt vi med et be- 
(il •!. rumle i kampen 

grader som tilfellet

5
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I rPors

hovedserielaget Lyn under van-Vant fortjent 4-1

Jeisen Gundersen scoret to mål hver for Pors
I

korrekt

at

Corner.

4
I

&

I.

rs

l

over 
skelige baneforhold

Ivar
Li- 

Johansen

4—1 
fra 

ennå

1

i

er klar for 4. runde

I

for
j John Sveinsson. 
■*

skadet f. t. Av den] gcsmcsterskapet.

var for lite framdrift i 4
og at løperne ikke tok flere

som un-
utvilsomt •

1
:ui-

redusere f
Lyn hadde i denne 
inn reserven Leif 
stedet for
Kjensi

Etter pausen lyktes' det for 
Lyns senterløper Muggerud å 
redusere forspranget til 1—2.

omgang satt 
Mikkelsen i 

den * skadede
på høyrevingen.

kc etter fikk Øivind 
som var trukket inn i senter, et 
pent framlegg- Han kom klar av 
ct par Lyn-forsvarere og scoret

Andersen, Ulefoss, 
oppgave som dom- 

som han slapp bra fra.

se på at Pors f. t. har en sterk 
og virksom løperrekke. Alt i alt

. ka n det trygt sies at Pors-laget 
allerede er i god høstform og det 
skal bli interessant å følge laget 

.framover i rundene og i lands-; 
' delsserien som tar til fk. søndag, j

Oslo-lagct skuffet ikke så lite 
igår. Det var noe tregt over 
spillestilen, men gode teknikere 
var de fleste av spillerne. Vel 
var laget uheldig da de fikk ska
det ct par av sine fremste folk, 
men det er neppe trolig at lands- 
lagsmålvakten Blohm hadde hatt 
noen sjangser til å avverge noen] 
av Pors-scoringene. Reserven lot 
til å ha gode betingelser for å 
kunne bli en god målvokter. — 
Sterfortrederen for Kjensli fikk 
utrettet svært lite. Bestemann på 
Lyn-laget var uten tvil senter- 
backen Thos Hernes. En rolig og 
teknisk god spiller. Svakheten

med et hardt skudd. Lyn gjorde 
en del forgjeves forsøk på å be
dre på stillingen, mep det ble i 
stedet Einar (Jeisen) Gundersen 
som øket Pors’ ledelse til 
med ct flott langskudd ute 
høyresiden. Porserne hadde 
ct mål inne i denne omgang, men 
det ble helt korrekt annullert 
for offside.

Porserne bekreftet på ny 
laget er i særs godt slag f. t. og 
det er slett ikke umulig at laget 
kan gå atskillig høyere i Nor-

Alle mann på 
laget leverte en prima innsats og 
det er ikke riktig å trekke fram 

’ noen enkelt spiller dennegang.
Forsvaret spilte kontant og sik
kert og det var bare ytterst 
sjelden at Lyn-løperne slapp 
igjennom. I siste instans tok 
Pors’ burvokter Bjørn Reinholt 
seg pent av eventuelle nærgåen
de baller. Senterbacken Dagfinn 
Jensen hadde forbausende ■ god 
klem på sine utspark på den 
vanskelige banen. Vinghalfene 
Jeisen Gundersen og Alf Mik
kelsen fylte også sin oppgave. — 
Tilskuerne fikk en ny bekreftel-1

V

vanskelig bane.
Pors skuffet ikke. Laget klarte under vanskelige o* caanscancue —- • å vinne en helt

fortjent og klar seir over Oslos favorittlag Lyn. Det at seiren lød på så suverene sifre som 4-1 bør kunne 
gi porserne den moralske ryggstø og den selvtillit som skal til for å sette en enda sterkere moi& an er 
utenfor i neste runde — om sammensetningen . skulle bli slik. Lynistene likte ikke den vasstrukne ba

- "* __ og vi tror seierherren ville blitt den samme
Fotballforbundets runde-oppsettere fare like pent

hadde vært klar for 4. runde....

wingen, men med sin tyngde var 
han også den av porserne som var 
mest handicaped av banen igår. Vi 
forstår dog godt hvorfor Pors be
holder ham der, og med sin rutine 
finner han ofte det riktige trekket. 
Trutt arbeidet også Boye og Gun- 

i nerød, selv om den siste ikke kom 
I ti! sin rett denne gang.

Lyn skuffet en god del. Forsva- 
; ret klarte seg tross alt ganske bra, 
■ selv om det ofte merkelig lett lot 
. seg åpne. Thoresen i mål hørte til 

lagets beste, 3. back Hernæs ran- 
; gerer vi som bestemann på banen 
, (pussig forresten at ikke en så all- 
i sidlg spiller får f. eks. en B-lands- 
lags-chanse). Ellers setter vi Nils 
Andresen foran Marlow Bråthen av 
winghalfene, og i angrepet var Horn 
inoen noe foran de øvrige. Rekken 
var svært tannløs i avslutningene. 
Det bør nevnes at Sveinson manglet, 
likedan Heierwang, og Ivar Wahl 
som vel ihvertfall ville vært 1. re- 
serve. IGunnar Andersen, Ulefoss, kom 
godt fra et ingenlunne lett dommer- 
verv (selv om vi var uenig med I 
ham et par ganger). /WESSEL /

Øivind Johansen og
Det var bare omlag- 2000 til

skuere som var møtt fram da 3. 
rundekampen i Norgesmester
skapet mellom Pors og hovedse- 
rielaget Lyn tok til på Vestsiden 
igår, Regnværet skremte nok 
vekk atskillige, men hadde do 
ant at kampen skulle slutte med 
en velfortjent og klar 4—1-seir 
for Pors er det vel trolig at det 
hadde vært atskillig flere som 
hadde trosset været.

Lyn møtte med reserver 
Heyervang og 
som begge er l 
grunn hadde en ommøblert laget 
en del. Det var fra mål: Tom 
Blohm, A., Olavsen, R. Andresen, 
M. Braathen, Thor Hernes, N. 
Andresen, I. Kjenslie, Bj. Horn
moen, Muggerud, Leif Hansen 
og N, Kommandantvold.

På grunn av det kraftige regn
været var banen oversådd med 
små og store vanndammer .og det
te bevirket at det ble en kraftig 
påkjenning på spillerne. Det så 
til sine tider ut som om det var 
helt mulig å få ballen ut av 
vanndammene.

Lyn åpnet friskest, men man
ge minutter varte det ikke før 
Porserne overtok føringen. Man 
husker bl. a. et hardt frispark 
fra Jeisen Gundersen som lands- 
lagsmålmannen Tom Blohm had
de atskillige vansker med. Han 
ble forøvrig skadet i hodet un
der en nærkamp i begynnelsen 
av kampen og reserven Einar 
Thoresen rykket inn i hans sted. 
Noe seinere ble Lyns gode ytre 
høyre Kjensli skadet. Han tok 
en liten pause, og så forsøkte 
han å fortsette. Pors tok ledelsen 
etter en snau halv times spill. 
Gunnerød fyret av et .hardt 
skudd fra langt hold. Lyns mål
mann klarte bare å stoppe ballen 
hvoretter Øivind Johansen var 
kvikt framme og scoret på retur- 
ballen. Noe seinere fikk Pors 
fiispark om lag 25 meter, fra 
Lyn-buret. Jeisen tok sjangsen- 
på et langskudd som føyk i målet 
via “
te å redde på målstreken.

pausen lyktes • det

Porserne hadde regnværsfor- 
sikret kampen for 1000 kroner og 
tjente en pen ekstraslant på 
dette.

.y A " —W|,ved laget var først og fremst.at U 
det var for lite framdrift i spiL 
iCt O? At 1z<T\Ovr»~ 4J-1-- - ’ 
sjangser på langskudd, 

<der gårsdagens forhold 
i var meget vanskelig å beregne ’ 
for burvokterne. Mange av spil
lerne ga atskillige prøver på gode ' 
tekniske ferdigheter ute på ba
nen, men det gir ikke noe teilen- . 
de resultat all den stund det var 
så smått bevendt med skudd.

Lyn kom i det hele avgjort til 
kort over Porsernes kampglød og 
seiersvilje.

Gunnar 
hadde en lett l 
mer,

inn vinneren ^^.nDa^dundret føret I Pors-laget er nå i
og såpass jevnt bra besatt over hele 
linjen at det er grunn til å tro det 
kan passere frem til de muligheter 
5. rundes loddtrekning kan by på. 
Vel virket Reinholt usikker et par 
ganger, men spilte ellers helt utmer
ket, og Kristiansen—Jensen—Skil- 
bred må også få bra attest med 
midtmannen som den beste. Alle 3 
tar av og til noe for dristige chan- 
ser 1 tacklingene, men kontante og , befriende er de, og det teller som 1 
regel mye i cup. Jeisen og Mikkel
sen plukker opp mye i midtbanen - 
den siste har sin styrke i rolige, 
avbalanserte fremspill, der Jeisen 
er svært opp og ned, men til gjen
gjeld må han plusses adskillig for 
sine 2 fine scoringer igår. Vi sy
nes ikke~ alltid angriperne fant hver 
andre så godt — avgjort best av de 
5 var Øivind Johansen, som både 
har hurtigheten og den sleivete, på
gående freidigheten som er så ver
difulle egenskaper for en wing. Ski- 
fjeld forsøkte riktig å vandre og fikk utrettet adskillig tross han had 
de Lyns bestemann som oppasser. Lindstads beste plass er neppe på

Efter effektivt spill på
Pors skuffet ikke. Laget klarte under vanskelige og chanseariede avannpolo-forhold»

den selvtillit som skal til for å sette 
sammensetningen l 

neu igår, men det gjorde selvsagt ikke porserne heller 
hvordan forholdene enn hadde vært igår. Måtte nå bare 
med Pors som de ville gjort det med Lyn hvis det laget

Det tok 28 minutter
før vi fant grunnlag nok til å peile i 
. - * — • * - ■ <•-#------ 1_ 1

——’—  ------------------------------------------------- -(Skifjeld, så Gunnerød, og så Øivind ■ 
Johansen, som lå riktig fremme og | 
ordnet pent 1-0 på returen fra Tom 

i Blom-reserven Einar Thoresen (Tom 
• selv ble skadet etter 10 min. og 
: måtte gå ut). Inntil da hadde spill 
oc chanser vekslet. I de følgende 

'10 min. kjørte Pors godt på, og 
Jeisens ypperlige frispark fra 30 m. 
ga 2—0. Et par lynister sneiet borti 
ballen, men den var for hvass og 

, velplaeert til å kunne stanses. Lyns 
bøyrewing Kjensli ble skadet i om- 

T - . gangens siste del og erstattet med
d høyre back som. forsøk- une* Stein Michelsen.
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Velfortjent 4—

var en riktig 
! og de 

over

Sti
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vårtet Pors opp 
og blir nok ikke 

med utover. Det var 
uten svake punk-

X

Ros til Pors i Fredrikstad

i.*Mie swuln&en 0 efter den I på at Ørns innsats tålelig jevne 
spilte Pors langt riktigere, 

, x " ---e farten betrak-tellg, fikk vi : - 
| samme flukt og driv ~ 
’ siste kampene. Det ble med 

XV* zxl 1 .----- —

laJTigÅr Tet’være OUf SMbl stod for
bred, som arbeidet ypperlig hele ti
den og hadde rene, gode utspill. Det 
øvrige forsvar spilte jevnt fora, og 
av halfene lå Jeisen denne gangi 
klart foran Mikkelsen. Hverken den 
giste eller «Stubben» fant seg til1 
rette på bauen. I angrepet var Ski- 

' fjeld best med Lindstad «på hjul».
Selbak hadde sine beste folk i c.f. 
Heie, 3. back Berntsen og innerwln- 
gen Kristiansen.

Det ble ingen poeng til Selbak omgang ble satt til a pa$- 
1 høstens første seriekamp mot | retteleggeren på indre høyre

Klar o | 
over Sekl/aÅ' 4

I Det 
I sitt

ret. Laget hadde ellers en rekke 
sjangser, men de førte ikke til noe 
tellende, resultat. Selbaks målmann 
fikk slått opp en ribbensskade og ble 
erstattet av reserve.

Etter pausen hadde Selbak en god 
periode i begynnelsen hvor de satte 
alt inn på å bedre stillingen. Det 
lyktes også for. ytre høyre å redusere 
til 1—2. Klubben, hadde ellers en del 
gode angrep, men Pors-forsvaret red 
stormen av. Etter hvert jevnet kam
pen seg ut. Men så kom en ny god

• oi gar,

I f 

i' 
'I • 

• I •
f I

A •

Laget
omg

meste av
over i
var da

ganger etter 
omgang måtte 

og ble

god flyt i Pors-laget ■ 
men banen var vanskelig 

Fra vår utsendte medarbeider: 
Pors hadde en avgjort solid start i den nye Landsdelsserien. Seiren;

. På en sleip og vanskelig bane i Selbak igår var klar og fortjent,. xnen.' i 
vi syns likevel ikke Pors-laget fikk til den samme selvfølgelige flyten j 
over spillet som har vært så fremherskende i det siste. Muligens spilte I 
banen inn her, men en smule malurt i gledesbegeret var det at litt I ytre

for stolpen. Minuttet
■ °PP en

• ffa reduseri

1

I

for mange pasninger og fremspill ikke «satt» der de skulle og burde" |

: i flott skråskudd

e farten betrak- 
nå se et Pors-lag med 
~~ 2.1.’ over som i de 

siste kampene. Det ble med jevne 
mellomrom 3 scoringer av det — Øiv. 
'r~'L ” 2 av dem og Jei-

og sluttseiren var fullt 
helhetsinntrykket av hjemmelaget ble som nevnt ikke 

riktig så sterkt som før, fordi de to !l 
omgangene ikke stod i stil til hver
andre. Vi vil dog ha satt fingeren

• - . . • - —A».

Forøvrig var innsatsen i laget fin, kondisjonen likedan og spillehum# | ^oyie fan£et 
ret på topp til siste slutt.

Det var 2—0 ved pause, og begge 
scoringene stod Skifjeld for efter 
kvikke og- .gjennombrudd. Sel
bak tok først initiativet,- men det 
varte bare snaue 10 min. Sklfjelds 
først scoring kom i det 18. min., nr. 
2 i det 30. Efter pause vekslet spil
let endel, og hjemmelaget reduserte 
et kvarter ut i omgangen (forøvrig 
et sterkt omdiskutert mål i likhet 
med Pors’ tredje, idet begge hadde 
eterk off side-mistanke på seg). Fra 
det 30.—39. leverte Pors noe av sit* 
beste under hele kampen, og de to 
flotte målene Lindstad og Boye 
ccoret i denne perioden slapp Sel-

seir 
Pors på Selbak

• •

På en glatt og vanskelig bane
Landsdéisseriekampen på

baks grasbane igår , sluttet med en 
velfortjent og solid Pors-seier 4—
1. Det var oppholdsvær under sel
ve kampen, men. banen var sleip 
og vanskelig å spille på etter regn
været om formiddagen.
Porserne tok helt og holdent ini

tiativet allerede fra starten av og 
fram til pausen. Selbak hadde bare 
hoen få spredte og nærmest ufarlige 
angrep. Karl Skifjeld sikret Pors 
2—0-ledelse ved scoringer i det 20. 
og 35. min. Det siste kom etter et

-pressen 
se på tn-

. ble det straks bedre. Men Porsrekken 
bestod av så mange og god? ka
rer at det var umulig å nekte 
dem mål. Så mange som tlre bur- ' de det allikevel ikke vært.

pors hadde også en god hal£- 
rekke med c. half Dagfinn Jen
sen som en solid stopper og .Jei
sen Gundersen som en fin _gi- 
opper. Han tok hånd om 75 pro
sent av alle Selbak-utspillene fra 
mål og arbeidet som en helt. Lø- 
perrekken hadde fire jevngode ka
rer om vi lar være å rangere.

før pause var 
både energisk og besluttsom, og det 
var tydelig at laget gjorde sitt ytter
ste for å rette opp prestisjen. Det 
lyktes også delvis, selv om laget falt 
svært av 1 kampens annen del. Vi 

• likte best gamle Sigurd Olsen på in
dre venstre, men også ex-Herkules 
keeperen Solvang kom pent fra det.

Hos Pors må hele laget plusses for 
2. omgangen. Da gikk det over hele 
linjen som vi helst ser det og som 
laget kan det. De som må holdes et 
hakk foran de øvrige var venstre 
half Mikkelsen, y. v. Johansen og 
i. h. Gunnerød.

Pors-periodc. Etter et pent gjennom- 
legg fra «Jeisen» Gundersen øket 
Leif Lindstad til 3—1, mens Per 
Boye avsluttet med nr. 4 etter godt| -seier ble halt iland og det blir 
forarbeide av Gunnerød.

Hele det indre forsvar spilte godt 
og sikkert i Pors-laget. Bjørn Rein- 
holt i buret reddet pent ved enkelte • 
høve. Karl Skifjeld var bestemann 
i den friske løperrekken ‘Han vand
ret mye og Selbak-forsvaret hadde 
en stri tørn med å få passet ham opp. 
Skifjeld pådro seg dessverre en ska
de i lysken og det er mulig han ik- - 
ke stiller opp i interkretskampen i 
Drammen onsdag. Sidehalfene «Jei- men i 1. omgang ble det puslet og 
sen». Gundersen og Alf Mikkelsen pirket så alt for mye på den slei

pe banen. Kontakten mellom rek
kene var heller ikke god da, og 
forsvaret ga de skuddfarlige Pors- 
løperne for god anledning til å 
brenne av. Da Kr. Johansen i 2.

som satte j 
av den nyé I 

■» I går. Ene
av Gren-i 

også beher-’
de også 

storform. I
praktisk ■ 
og drev 

defensiven. Ski- 
også mann for

• gode skudd.
Selbaks mål- 

erstattét med re-

f 
A.

Nå ble stillingen r
- - ' fangen, i annen |

bak billig” med. ^TangTTrTt I «arteT T"'”*'" °S da ' 

6å «nære på» som vel mulig, og 2 
ganger reddet Selbak-forsvarerne 
heldig på streken I

Skal vi fremheve noen på Pors-

Pors, det manglet mye på det. 
Riktignok hadde Selbak en god 
periode i første del av 2. omgang, 
og klarte også å redusere til 1—2. 
Men det sterke Porslaget arbeidet 
jevnt og trutt og lot seg ikke brin
ge ut av stilen. En udiskutabel

over Pors* 2.
Iruef i Tørsle ■ fortjent P

Porsernes 1, omgang var ikke 
skelig — men det var likt for begge 
korte baller under gårsdagens forhold 
an efter banen. Hadde skuddferdigheten 
_ ‘ J pause med baklengsmål.............

var 
preg på åpning

.1 på Selbak i 
longpasing 
men at de

fikk 
tydelig i .

ang hadde Pors 
‘ talt det meste av spillet 
‘ Selbakguttene

fjeld i senter 
å score to
I denne r~ 
mann gå ut 
serve.

I annen omgang frisknet Selbak til 
og greidde og rive til seg spillet. En 
kjempesjanse hadde Ivar Kristiansen, 

venstre, men ballen fløy uten- ‘ 
. etter fikk indre j 

pasning og et 
-ing til 1—2.

en privat institusjon, med reprea 
fi V Z har va^ a,m’nneiiK forbaus 
L L \ se arbeidsutvalg innen

Norges Eksportråd kunne finne pi 
sende ut en protest mot prisloven 

" hele rådets vegne uten å forelej 
_____  den for rådet. Norges Eksport

——*—-- • •—/xiricioii

Selbak kjempet nå tappert 
skaffe balanse i stillingen, men [ I

i ble i stedet Pors som øket. Ytre h
I re Lindstad fikk ballen i klar offsic 
posisjon og gikk uhindret inn fora 
goalen og nettet. Dette 
kalddusj for Selbakkguttene 
slappet av igjen. Pors tok så 
spillet igjen og indre venstre avsluttet 
scoringene med et hardt skudd uten | 

( sjanse for Sclbakkeperen. Og 4—1 
ble så sluttresultatet. Det var en for
tjent seier, men 3—1 hadde passet 
bedre.

Som tidligere nevnt 
med et flott spill 
lette å hanskes 
et jamt godt lag 

’ ter.

Blkkert ikke den siste. Selbakpa- 
triotene som tok nederlaget tungt 
kan trøste seg med at Selbak ik
ke leverte noen dårlig kamp, selv- 
orn det sviktet av og til, skriver 
<Fr.stad Blad».

Hadde hjemmelaget tatt frem 
cupstilen tidligere kunne “eulta- 
tet sett langt mere flatterende ut,

sen» Gundersen og Alf J 
spilte litt for offensivt dennegangen 
og det kunne lett ha straffet seg på 
den glatte banen.

Høyre back, venstre half og sen-; 
terløperen Heie var de beste på 
hjemmelaget. De to målmennene 
klarte seg også bra. Lagets forsvar 
spilte hardt og kontant, mens løper
ne som regel måtte melde pass over
for .Pors-forsvaret.

Klausen, Sarpsborg, dømte bra.

omgå152
ors-seir

som vl hadde ventet den igår. Vel var banen glatt og sleip 
parter — og det forbauser oss at Pors ikke fortere la om fra , 
_ Det var i grunnen Ørn som først fant melodien og la spillet

vært bedre hos de brune, kunne det lett hendt at Pori»

Pors forts
Overbevisende 
spillet ti] Pors 

enLandsdelsserien 
hadde ventet 
landsklubben, 
sket shortpasingspillet 

. vist. Laget er 
første 

det
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Pors til kvartfinalen i

igår | serielaget Kapp — en skal møte. Ik-
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Pors må tross alt sies å være hel
dig med oppsetningen selv om det er 
Fredrikstads beseirer —' landsdels-
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Pors er favoritt i 4. rundekampen 
mot Kapp på Vestsiden i morgen
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Lindstad, Ove Austad, Rolf Gunnerød, Dagfinn Jensen, Einar Gundersen, Per Boye, Øivind Johansen og 
rl Skifjeld. Foran fra venstre: Trygve Kristiansen, Thorbjørn Solstad og Olav Skilberd. Austad og Sol

stad er reserver. Alf Mikkefeen og Bjørn Rcinholt var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Norges fotballforbund har 
fastsatt kampene i 4. runde av Nor
gesmesterskapet. De skal spilles søn
dag 17. august.

Pors—Kapp.
Raufoss—Skeid.
Vinneren av Selbak—Solberg mot 

Freidig.
Brann—Djerv 1919.
Spartacus—Sparta.
Kvik—Trondheim—Brage.
Larvik Turn—Drammens B.K.
Lillestrøm—Ulf, Sandnes.

■ .»

5

det nær ved å lykkes. Pors fikle ikke tak i 
der.

varmt. Det var litt av et mirakel at 
T Pors ikke fikk flere mål i denne perio- 
|den, men forsvaret til Ørn arbeidet 
energisk. Etter 40 min. fikk Pors sitt 
3. mål, Jeisen fyrte av en hard mark- 
kryper som høyre back forsøkte å av
verge, men han bare skrenset ballen 
inn i nettet.

JEVNT GODE POKSERE
Alf Mikkelsen var beste mann til 

Pors denne gang og hans baller i luke
ne skapte åpninger og sjanser. Rein- 
holt i mål virket noe usikker, men 
holdt målet rent. Skjelbred og Kri
stiansen var jevne og i rekka gir vi 
prisen til Øivind Johannessen. Han var 
hurtig og skjøt godt. De øvrige på la
get gjorde også godt arbeid.

Øm har mistet flere av sine spillere, 
men spillere som Sigurd Olsen. Grødem 
Johnsen og Bjerke er på høyde.

; Om lag 1000 tilskuere så kampen 
som Ragnar Sudby, Urædd. dømte 
godt. Plt.

y
■ <

; t i Å

- ..... ............ ............ .............................................

Dette bildfct av Pors-laget ble tatt under treningen på Pors Stadion denne uka. Bakerst fra venstre står Leif
A*
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Møter Fredrikstads beseirer — Kapp — i 
Porsgrunn i 4. runde
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holdt var 

rekt underkjent 
Det vekslet nå :— „ _ _
kvarter hadde Lindstad et godt skudd 
ved stolpen, men keeperen fikk reddet 
til corner, og denne ga ikke noe re
sultat. I det 20 min. hadde Ørn en 
kjempesjanse på 5 meteren etter fam
lende forsvarsspill. Loperrekka til Øm 
var imidlertid for ubesluttsomme og 
det gikk ut til corner. I det siste kvar
ter av første omgang tok så Pors over 
spillet og Jeisen var hissig til å skyte,

I men skuddene gikk som regel utenfor.
PORS LAGET EN
STOR ANNEN OMGANG

I annen omgang kom så Pors og 
leverte gode saker. De fant igjen 
fram sin store bevegelighet og de 
hurtige og overraskende trekk. Det 
^r tydelig at Øm hadde kjørt for 
hardt før pause og nå fikk forsvaret 
sin fulle hyre med å holde Pors fra 
livet. Pors utnyttet de muligheter 
som var og det kunne lett blitt mer 
enn 3—0.
Øivind Johansen scoret pent i det 

5. og 10. minutt etter flere smarte 
trekk. Ørn hadde bare spredte angrep 
resten av kampen og de hadde lite å 
sette opp mot Pors offensive spill. 
Spillet ble litt hardt mot slutten. Den 
offensive halfrekken til Pors drev spil
let fram og ørns keeper hadde det ofte

' ■ ■

*I I

ke minst er det hyggelig at kampen i 
skal holdes i Porsgrunn. (Det blir I 
Pors’ 3. hjemmekamp på rad.) Kapp l 
har i alle etterkrigsåra hevdet seg 
godt og laget har flere ganger del
tatt i de avgjørende kvalifiserings
kampene om retten til å rykke opp i 
hovedserien. I år ble laget nr. 2 i sin 
avdeling etter Lillestrøm. Klubben 
har et hardt og godtspillende lag, 
men søndag led de et overraskende 
serienederlag for Solberg på Kapp- 
banen.

Kapp leverte en stor prestasjon da 
den satte rundetraveren og Norges; 
mest stabile lag — Fredrikstad — 
utenfor i mesterskapet, men det er 
visse tegn som tyder på at Fredrik- 
stad-laget for øyeblikket er inne i 
en blindgate.

Hvorom alt er så gleder vi oss til 
4. runde-kampen Pors—Kapp i Pors
grunn søndag 17. august. Etter vår 
mening er det store muligheter for 
at Pors sikrer seg retten til kvartfi
nalen.

Kapp er et sterkt og slagkraftig lag, som spiller sin første
4. rundekamp

;V-.?< .:
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satset alt det de 

iadde i hard åpning.
Etter en noe svak første omgang, kom Pors ganske sterkt i annen 

□mgang og spilte da slik som vi er blitt vant til nå. Samtlige 3 mål ble 

Mtt inn i denne omgangen.øm satset mye i første omgang og det var tydelig at de gikk inn 
for å oppnå resultat hurtigst mulig. De spilte med korte baller i stort 
tempo og flere ganger var u. ' ‘ «— *»-»- «
«tråden» og det sviktet både her og 

ØRN ÅPNET — 
MEN PORS OVERTOK 

øm hadde det første skikkelige 
skuddet etter 5 minnutter, men Rein
holdt var godt plasert og. reddet pent.
Noen minutter senere fikk Pors kor- 

en scoring for offside.
med angrep og etter et

"• • « A .

å oppnå

og det sviktet både her og
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dessverre en stor s’ 
’e lang- lUnder denne kvæ 
d plass 'kraftig på langs

Pors’ motstander i morgen, Kapp, 
har aldri tidligere vært. lenger opp 
enn i 3. runde.
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C 3— 
ga r.

Da Pors og Sarpsborg måtte spille fire 
kamper om retten til kvartfinalen

nerod og

Ik

I
Kamp

Firt
nr. 120: Pors—Kapp 0—1

rann
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ct bra lag vi også nå.
— Og det blir fullt lag?
— Ja, akkurat det samme som 

har spilt i de siste kampene. Karl 
Skifjeld har ikke vært helt fin i be
net, men det er bra nå og ellers skul
le alle være i bra form. Får vi bare 
tørr bane, så skulle det holde. Det 
er rårt med de tunge, våte banene.

by ble
’-»r Pors.

ste det 
Lisleby

A V

;. \ v
7 '■
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Hos Pors spilte Reinholt en meget 
god kamp i mål. Dagfinn Jensen lever
te også mye pent. Løperrekken va? 
stort sett jevn, men burde funnet i 
av Kapps offside-taktikk på et t/ 
ligere tidspunkt.

Edvin Pedersen dømte utmerke
IIeljrei

in i

ble
og

Det er i morgen 6. gang Pors stil
ler opp i en 4. rundes kamp i Nor
gesmesterskapet. Første gangen var 
i 1929 da klubben ble slått av «årets 
kometlag» Falk på Vestsiden. 5 år 
etter var klubben påny med i 4. 
runde. Det ble en dramatisk og ner- 
vepirrende «maraton-kamp» mellom 
den rutinerte rundetraver Sarpsborg 
F.K. og Pors. Den første av kampe
ne fant sted i Skien. Her var Øst- 
fold-laget 3 ganger foran, men Pors
erne utlignet til 3—3 og etter to ti
mers kamp var stillingen uforandret. 
Omkampen gikk på Sarpsborg-gra- 
set uken etter. Her var stillingen 
2—2 etter ordinær tid. Fire minutter 
før slutt i siste ekstraomgang 
Sarpsborg tilkjent straffespark 
ballen ble promte ekspedert i nettet. 
Pors’erne ga allikevel ikke tapt, men 
presset hardt på for å utligne. Det 
lyktes også to minutter seinere. La
gets unge venstre half Olav Skil bred 
la inn et langt frispark foran Sarps- 
borg-burct. Leif Lindstad snappet 
ballen til seg, driblet av et par man

der slike forhold. Men vi må vel 
sies å ha vært heldige likevel, og det 
at vi har fått beholde det samme la
get i alle-kampene i det siste,- har 
nok vært en medvirkende årsak til 
at dét har gått så bra med oss.

— Hvor mange tilskuere venter 
dere?

— Vi håper selvsagt på rekord-1 dekampen på Vestsiden. Den påføl- 
publikum,- mellom 5 og 6.000 men-|gende Østfold-tur ti1 
jicsker. Vi har jn M ■' en med- 
Jcrtidig stå-tribu 
side og der skulh

Hl I

sikret seg snart en noe lettkjøpt 3—0- 
ledelse og dermed var Porserne 
«knekt». Stillingen var 6—1 for Lis
leby da kampen sluttet

.Blant de som var med på Pors- 
laget dengang, er Olav Skilbred, 
Lindstad og Alf Mikkelsen med i 
morgen. «Jeisen» Gundersen har og
så deltatt i en kvartfinalekamp, men 
han representerte Odd dengang.

• Etter krigen har Pors spilt seg 
fram til 4. runde i 1948 da det ble
2— 1-nederlag for Sparta i Sarpsborg 
og i 1950 da Brann vant 4—1 i Ber
gen.

Vi tar til slutt med de lagene Pors 
har slått ut i årets mesterskap: 
Tønsberg Turn 4—0 i Tønsberg, Start
3— 2 og Lyn, Oslo, 4—1. De to siste 
kampene gikk i Porsgrunn.

: PORSERNE ER OPTI-
. . < 4 MISTER

— Vi er optimister alle sammen,
sier oppmannen for Pors-laget An-1 og satte «kula» elegant i nettet, 
dreas Skilbred, og vi håper at 
det skal -gå bra. ’ '

—- Hva går tipset ut på?
— Nei, tipping vil jeg ikke inn

late meg på, men vi regner med at 
vi skulle ha en mulighet til å kom
me videre denne gangen. Men vi 
kjenner jo så lite til motstanderen. 
Vi 'har aldri spilt mot Kapp, bare 
hørt om laget, og vi forstår jo at det

Morgendagens 4. rundekamp pa 
Vestsiden mellom Pors og Kapp har 
vært samtaleemnet i lengere tid i 
den lokale fotballeiren. Det veddes 
og tippes på utfallet. Etter Pors’ 
sterke innsats holder nok de fleste 
på Grenlandsklubben, men blant 
landets fotballeksperter er meninge
ne svært delte. Det later til at beg
ge klubbene har sine forse i hurtig 
og kontant spill og begge løper- 
rckkene kan kunsten å lage mål. — 
Men for oss her borte som bare har 
sett Kapp i aktivitet en eneste gang 
og det var ved klubbens jubileums- 
turnering på Toten i 1933, da Urædd 
slo >Kapp 6—4 etter 2 timers dyst i 
den innledende kampen, er det ikke 
lett å gjøre seg opp noen mening 

t

om klubbens styrke i dag. Opplands- 
laget har i ethvert fall gått sterkt 
fram i etterkrigsåra og det regnes 
som en vanskelig motstander. Særlig 
skal halfrekken være sterk og dri
vende med de tb tvillingene Tho
massen på senterback- og venstre- 
half-plassen i spissen. Det indre for
svar spiller kontant. Av løperne er 
det særlig den tidligere B-landslags- 
spiller — midtløperen Sandvold — 
som det er all mulig grunn til å 
passe ekstra godt på.

Pors’ernc vet vi er i ekstra godt 
slag i høst, selv om spillet i den sis
te kampen mot Ørn virket noe tam- 
mere enn vanlig.

La oss få se et friskt og kampvillig 
Pors-lag i aktivitet på Vestsiden i 
morgen. Gi aldri opp selv om det 
skulle melde seg litt motgang. Pub
likum vil nok forstå å heie laget fram 
og det har en stor moralsk betydning 
når'en står overfor en jevn og slag
kraftig motstander. Forhåpentlig 
nøler ikke Porserne med å fyre av.

Vi setter i ethvert fall vår lit til 
at Pors sikrer seg retten til å bli en 
av mesterskapets- 8 kvartfinalister. 
Det skje....

Alf Mikkelsen.

til 1.000. Men sitteplassene blir det i tak i slike søndag. Sa interessen 
rift om. Det skal ikke bli godt å få | ter til å være stor.

Bane: Vestsidens gressbane. 
Tilskuere: 5842.
Dommer: Edv. Pedersen, Gjoa.
KAPP: Rolf Hansen — Alf

Norheim, Sverre Thomassen — 
Hans Mikkelborg, Henry Thomas
sen, Gunnar Thomassen — Rei
dar Andersen, Karl Sandvold, 
Petter Harihald, Torfinn Evang 
og Sverre Eng.

PORS: Reinholt — Trygve Kri
stiansen, Skilbred — Jejsen Gun
dersen, Dagfinn Jensen, Alf Mik
kelsen — Leif Lindstad, Boye 
Abrahamsen, Karl Skifjeld, G.un- 

Øivind Johansen.
Porsgrunn, søndag.

Den store stemningen innfant seg 
ikke på Vestsiden, noe som kanskje 
skyltes at Pors tross meget god inn
sats måtte finne seg i å ligge spille
messig i underkant i en stor del av 
kampen. Sensasjonslaget Kapp var et 
behagelig bekjentskap, og elter da
gens kamp synes det ikke underlig at 
det har satt store lag utenfor i cupen. 
Kapps avgjort sterke side var dog 
forsvarsspillet, et så bevegeng og godt

i 

forsvar er det ikke ofte å se på disse 
"kanter.

Sandjordet b sj0 
fotballka™~ . 0 F°rsi allll’n>p pa Fredncs .

* f .

mann inne i feltet og nettet rol.’| 
uten sjanse for keeper.

Pors slet iherdig til fløyten gikk, 
men forgjeves. Gjestenes målmann ble 
aldri satt på noen prøve. De tre backs 
leverte en flott kamp. Eest var høyre 
back, Alf Norheim. Winghalfs var 
også meget gode. I løperrekken var 
det matchvinneren, Karl Sandvold, 
som gjorde det mest broget for Pors- 
forsvaret.

«servelagsserie 
1 fotball

Annen runde i 1,
— ga følgende 

Borg—Grane 5—1 
Pors—Brevik 6-1. 
Urædd—Herkules 1-3, 
(Urædd «brente» to straff 
Skiens B.K._KragOer7f csPark).

Porsrekken, som for tiden skulle 
være i fin form, klarte ikke å finne 
åpninger og skuddene manglet. Kapp- 
forsvarets offside-taktikk var verd et 
kapitel for seg. Det satte Porsangri- 
peme gang etter gang ut av spill- 
Løperrekken var spillemessig sett me
get sterk, men de manglet stadig 

%

skikkelige skudd.
Første omgang var avgjort Kapps 

og gjestene burde hatt en solid ledelse 
ved pause. Omgangen gikk imidlertid 
uten scoringer. 2. omgang ble atskil- 
leg mer jevnspilt og en stund så det 
også ut til at gjestene hadde gjort sitt 
beste for dagen. Men Kappguttene 
•hadde også nå de farligste sjansene. . 
Det var da helt fortjent at de fikk 
et mål et kvarter for slutt. Det var 
Karl Sandvold som driblet av et par;

• 'j Q* -

Neste kamp gikk på Lovisenlund 
grasbane i»Larvik. Trass i en ny to 
timers kamp var man kommet like 
langt, idet stillingen var 0—0 da
dommerens sluttsignal lød i Larvik. 
Under denne kampen høljet regnet i 
stride strømmer. Sarpsborgs gode tek
niske lag burde hatt alle fordeler på 
den sleipe matta, men det ble opp- ‘ 
veid av Porsernes sisu og aldri gien 

er et sterkt lag. Men vi skulle jo* ha | opp." Først;-i- det fjerde møtet, som 
ble holdt på‘landskam-arenaen — Ul-, 1 
levål — falt avgjørelsen. Østfold-la- 
get sikret seg 1—0-ledelse midt i 
fyrste omgang. Trass i de mest ener
giske forsøk fra Pors’ side lyktes det 
ikke å utligne. Som et bevis på hvor 
hardt porserne presset kan vi nev
ne at det ved flere høve i annen om
gang faktisk bare var Pors’ mål- 

Dct har lett for å bli mye skader un-1 mann Aksel Fjeld som befant seg på 
den ene banehalvdelen. To av mor
gendagens Pors-spillere, de to 37- 
ringene Olav Skilbred og Leif Lind
stad — er de eneeste av Porslaget 
dengang som fortsatt er aktive.

I 1936 gikk Pors for første og hit
til eneste gang til kvartfinalen etter 
å ha slått Selbak 1—0 i fjerde run-

—-ixidgerø 3.1
Storm—Odd 1—8
Odd leder serien med 4 pts n 

foran Pors 4 (10-2) HerkulePs '".D 
ens B.K. 3, Borg og Urædd 2 Sm k*’ 
Kragerø, Brevik, Grane Og ’Sm 
har 0 pt. g fatorm

res*rvelagS3cri 
«sultater:

I
I

a
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4. rundekampen Vestsiden
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Dagfinn Jensen, 
Pors’ bestemann i går

Det ble Kapp 
bite i eget gress ' 
Pedersen, ~ ’ '*

Slått 1—0-
å være
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Pors hadde sin off day igår.
Den eneste’som Ikke var under 

pari var Reinholt. Som nevnt var 
Kapp-splllerne raskere og det er 
sjelden kost for porserne. Det indre 
forsvar begynte veldig -famlende, 
spesielt kom Kapp lett frem på sin. 
høyreside, men i 2. omgang fikk

som

Gjøa, blåste kapteinene 

ikke som i det siste og
2. omgang begynner 

som første,
Gunnerød blir spilt igjennom igjen 

— er alene med keeper som halv- 
klarer og centerback får ballen ut. 
I det 4. min. skyter Kapps i. v. rett 
utenfor og i det 8. er Sandvold 
alene med Reinholt, men . skyter 
utenfor fra spiss vinkel. Det er Kapp 
som har presset. Ytre venstre sky
ter godt plasert, men Reinholt red
der pent. Samme mann legger pent 
inn til Sandvold som forsøker seg 
på direkten, men igjen utenfor. —

(Forts, side 5.).

karene nølte ikke med å nytte seg 
av offside-taktikken. Særlig impo
nerte den 20-årige høyrebacken Alf 
Norheim. Han var sikkerheten selv 
og lot seg aldri anfekte selv om det 
så noe broget ut. Senterbacken Hen
ry Thomassen var også en stø og 
sikker kar. De to sidehalfcnc hadde 
et stort arbeidsfelt. Av løperne lik
te vi best Karl Sandvold. Kan 
Kapp-laget spille like godt ved neste 
høve blir det meget vanskelig å sette 
utenom i mesterskapet.

Porserne skuffet noe i går. Det 
var ikke den vanlige gløden over 
lagets spill. Pasningene gikk dessu
ten altfor ofte til en motspiller og 
skudd var det heller ikke særlig 
godt bevendt med. Forsvaret klarte 
seg stort sett godt, selv om Olav 
Skilbred ble lurt opp i stry en del 
ganger før pausen. Dagfinn Jensen 
var den beste av forsvarerne og vel 
også lagets bestemann. Bjørn Reih- 
holt tok også det som kunne tas. Det 
er mulig han burde løpt litt ut av 
buret da Sandvold scoret. Trygve 
Kristiansen klarte seg også godt. Av 
halfene var Alf Mikkelsen den beste. 
«Jeisen» Gundersen var svært uhel
dig idet han fikk en hard ball i mel
lomgolvet i begynnelsen av kampen 
og det lot til at dette sjenerte ham 
endel. Ingen av løperne ydet det vi 
vet de er gode for. Alle ble for tre
ge og dessuten klikket det på sam
arbeidet. Karl Skifjelds skade i lys
ken var nok ikke helt leget.

Selv om Pors er slått ut av Nor
gesmesterskapet håper vi de går helt 
og fullt inn for de gjenstående se
riekampene i høst.

Edv. Pedersen (Gjedda), Gjøa, 
skjøttet dommervervet på en utmer
ket måte. Han hadde god assistanse 
av linjedommerne Birger Jansen, 
Tollnes og Trygve Dahlgren, Urædd. 
Stort set må en si at det var en 
lett kamp å dømme. i

') (Forts, fra 2. side)
| I dat 14. min. tørner Reinholt og 

Dagfin Jensen sammen på en høy 
ball, begge blir liggende, men Sand
vold og Fauchald blir ikke enige 
□m hvem som skal skyte og chan- 
sen er spolert. Pors har så en god 

, chanse under mølje te-tre meter fra 
mål, men Nord he rydder rolig

I opp. Så skyter Stubben høyt over 
| fra fin posisjon. Teisen er også frem 
I på, men skyeez rett på keeper.

I

skulle sette en stopper for Pors’ seiersrekke. Ef 
. rundeoppgjøret p;i Vestsiden igår. Det var ideelt sp 

sammen. ♦ • f

omgang: «Hvis, det er noen fri 
Vessia her, så rop heia Pors». Det 
beste lag vant, derom er ingen tvil. 
Kapp var et velspillende og sym
patisk lag, som ikke blir lett å stop
pe. Det var ingen svake punkter. • 
Den 20-årige høyrebacken Norheim 
var banen roligste og beste spiller, 
fulgt av 3. backen. Forøvrig var hele 
det indre forsvar meget godt og be
holdt fremfor alt roen i all situa
sjoner. Keeper Kåre Hansen ble 
aldri satt på prøve. Av de øvrige 
likte vi best i. h. Sandvold og ytre 
venstre Sverre Engh. Laget beher
sket banespillet det meste av kam
pen. De var kjappere på ballen enn 

’ porserne. Vant de fleste dueller, 
I driblet godt, adresse på avleveringer, 

fant lukene og hadde et ypperlig 
hodespill. Avslutningene derimot var 
dårlige og det samme var de få 
skuddene som ble prestert. De hadde 
2 direkte målskudd i 1. omgang, — 
Pors ingen.

/i-.

Slo Pors 1—0

bedre enn ventet og van
ter 16 strake seire måtte porserne 
illevær og ca. 5000 tilskuere da Edv.

I det 30. min. kommer Kapps 
og kampens eneste mål.

Ytre venstre legger inn en cross- 
ball. Sandvold tar den elegant ned, 
runder av Dagfin Jensen og skyter 
rolig i motsatt hjørne uten chanse 
for Reinholt. Det siste kvarter går [ 
uten nevneverdige chanser for noen 
av lagene.

Kampen ble ikke det vi hadde 
ventet . Det var noe dødt over det 
hele og lite stemning. Betegnende 
var en røst på hovedtribunen i 2.

z -W

Kapp overrasket Grenlånds-pub- 
likummet positivt med godt og ef
fektivt spill. AUe mann var stadig i 
bevegelse og spillerne var også at
skillig raskere på foten enn porser
ne. Særlig var de flinke til å snappe 
opp porsernes avleveringer. Lagets 
indre forsvar yar meget godt og de

| Kampen
I Pors fant først tonen og allerede 

efter 5 min. ble Gunnerød spilt 
igjennom og var alene med keeper 
på 16 meterlinjen. Gunnerød for
søkte å drible av, men keeperen 
tacklet med benet og fikk ballen 
vekk fra faresonen. Minuttet efter 
Skyter Sandvold, men Reinholt red
der. Kapp overtar mer og mer av 
spillet. De er kjappere på ballen 
og vinner duellene. I det 13. min. 
har Kapp en opplagt målchanse. 
Sandvold Då i. h. forserer seg frem

Pors
måtte se seg

uventet tam til eupStamp
til dødlinjen, legger pent inn, men 
ytre venstre skyter utenfor for åp
ent mål. I det 20. min. noterer vi 
igjen farlig Kapp-chanse som Dag
fin Jensen klarer opp med i siste 
øyeblikk. Porsangrepene er dårlig 
bygget opp og blir stadig stoppet 
for offside. Pors har så en god 
chanse, men blir igjen stoppet for 
off side. Boye har et pent langskudd 
som stryker like over og Jeisen et 
like utenfor. I omgangen siste mi
nutt har Pors sin store chanse,

Etter pausen hadde Kapp-leder- 
ne endret atskillig på oppstil
lingen i løperrekken. Sandvold var 
da flyttet inn på sin vanlige plass. 
Påny var gjestene de mest aggressi
ve. Sandvold var ved et høve alene 
med Reinholt, men Pors-keeperen 
reddet pent. Like etter reddet Rein
holt påny pent. Et par nye Kapp- 
sjanser førte heller ikke til noe, men 
det så svært prekært ut. Et Pors- 
angrep ble stopet av høyrebacken en 
meter fra målstreken. Rolf Gunne
rød hadde et pent tilbud, men fra 
pen posisjon skjøt han over. Et lang
skudd fra Jeisen Gundersen, måtte 
målmannen slippe, men fikk fatt i 
ballen påny. Etter 30 min. spill i 2. 
omgang slet Sandvold seg forbi 
Pors-forsvarerne og scoret. Den gjen
værende tida brakte ingen endrin- 
ger i resultatet.

! Gunnerød dribler seg igjennom, men 
f | Kapps ypperlige høyreback Norheim 

redder skuddet, og Øivind Johansen 
setter returen over for åpent mål.

UPP VAR 
b/ 6. '\S'( 

/ V(.

I °!
7 4. rundekampen i Norgcsmcslcr- d(

p/kapet mellom Pors og Kapp pa
Vestsiden sluttet med cn fortjent 

£;scir for Opplandsklubbcn. Kam-
II pens eneste scoring kom 15 min. 
P før slutt. Porserne kom avgjort til

kort dennegang overfor det friske
- ■ og energiske Kapp-laget som ty

delig hadde planen og taktikken i 
skjønneste orden. Særlig var for
svarets offside-taktikk meget ef
fektivt og porserne gikk ofte i 
«fella» i 1. omgang. Om lag 5000 
tilskuere så kampen.
Kapp hadde foretrukket å endre 

litt på oppstillingen i løperrekken 
idet B-landslagsmannen Karl Sand-1 
vold var flyttet til indre høyre, mens 
ytre venstre Fauchald gikk i senter 
og Sverre Engh ytre venstre.

Pors åpnet bra og allerede i de 
første minutter hadde laget en kjem
pesjanse hvor Rolf Gunnerød og 
Kapps målmann kappløp om ballen 
ved 16 meteren. Porseren forsøkte å 
drible målmannen, men det lyktes 
dessverre ikke. Så fulgte endel Kapp- 
angrep med skudd og headding like 
utenfor. Et høyt tilbakespill fra en 
av gjestenes forsvarere så farlig ut, 
men ballen havnet utenom buret. 
Kapp kom ofte pent fram på høyre
siden, hvor Sandvold var i prima 
slag. Ved et høve var det på nippet 
til at Reinholt måtte kapitulere, men 
han fikk slengt et ben på ballen og 
siden fikk han assistanse av en av 
sine kamerater. I det hele var det 
flere Kapp-sj anser, men skuddene 
var svake. I det 38. min. hadde Per 
Boye et godt langskudd like over 
gjestenes tverligger. Like etter var 
det et nytt Pors-skudd, som ble red
det til corner. Jeisen Gundersen had
de et hardt skudd like utenom. Et 
godt skudd fra Øivind Johansen 
halvklarte Kapp-målmannen. Rolf 
Gunnerød satte dessverre roturbal- 
len like over,

i nevnte rekMfølge -

Kapp

$ | Skilbred bedre tak på det. Dagfin
' Jensen var best av de tre, men le

verte heller ikke det vi er vant tiL 
Hverken Jeisen eller Mikkelsen klar
te å få tak på midtbanespillet, og 
de hadde dårlig adresse på sine av
leveringer. Løperrekken mistet all 
pepp i og med at Kapps ypperlige 
vingbacker tok knekken på Lind- 
stad og Øivind Johansen. Skifjeld 
klarte heller ikke å forsere Kapps 
gode centerback Henry Thomassen 
og dermed var rekken satt ut av 
spill. De fikk også vanskelige baller 
å arbeide med.

Felles for alle var at de soin 
nevnt ble for sene. Selv en kar som 
Skifjeld ble for sen. Pors ble stoppet 
for off side hele 11 ganger, derav 
10 1 1. omgang. De hadde 5 cornere 
mot Kapps 7.

Edv. Pedersen, Gjøa, som dømte 
istedetfor Halvorsen fra Skjold, var 
akkurat slik som vi vil ha en dom
mer. Vi merket ikke dommeren og 
det er vel den beste kritikk en dom
mer kan få.

%
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10—1 
10—2 
3—5 
6-4 
5—6
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farlige, men
alle var :
- _____

Lisleby hadde sin. desidert beste og 
farligste mann i Hans Andersen, el
lers var laget jevnt. Dog ikke uten 
et par yake punkter.

reserve-
L

' Pors holder koken fremdeles 
' A..

Mikkelsen hadde sin gode perio
der, men her var inntrykket mer 
ujevnt. Angrepsrekken var også 
noe ujevn, men kom ofte godt opp. 
Skifjeld avgjort best av de 5.

få de fleste blomstene på Fors
laget efter kampen igår. Reinholdt 
leverte støtt og sikkert spill hele 
tiden, det samme var tilfellet med 
backtrioen Jensen/Kristian sen/ 
Skilbred, rangert 1 nevnte rekke
følge. Også winghalfene Austad og

4. runde-kampen i Porsgrunn 
i går mellom Pors og Kapp var 
omfattet med kolossal interesse, 
og de fleste av de omlag 5000 til
skuere som overvar kampen gikk 
ikke akkurat skuffet hjem. Det 
ble riktignok ikke en kamp av de

Landsdelsserien.
. Lis elby—Pors 

Ørn—Moss 
Herkules—Fram 
Selbakk—Snøgg

Fram
Pors
Moss
Snøgg
Lisleby
Herkules
Selbak
Ørn

6
6
5 
n
V

2
4—11 1

✓’

1
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— Fra vår medarbeider. —
Fors fikk en fortjent, men kanskje 

litt stor 3—1 seir over Lisleby søn
dag i en kvikk og underholdende 
kamp, som hadde trukket godt med 
tilskuere. Do hurtige vekslingene, fi
ne crossballer og gode kombinasjo
ner preget Porsguttenes spill og nett
opp dette skapte mange prekære 
situasjoner foran Lisleby-buret. An
grepsrekken varierte spillet utmer
ket og halfene støttet godt oppunder 
både i angrep og forsvar, samtidig 
som den indre skan >c arbeidet meget 
effektivt.

Det var ikke godt mer enn 6 mi
nutter ,av matchen før Lindstad ut
nyttet et sleivspark av en Lisleby- 
forsvarer og prompte omsatte sjan
se ni mål. Ikke lenge .etter var Jef- 
sen ute med et knallhardt skudd, 
som hjemmelagets keeper måtte ka
pitulere for. Pors hadde flere gode 
tilløp til mål, men Lisleby-forsvaret

v*

r
i.
I-
k

$2 var den store mann . 
på Pors-lagct i går. Han brøt meget ;

odt som alle dueller 
han gikk inn i. Knabbe og Jeisen ar
beidet ogsa meget energisk, men .Jei
sen Kom ikke opp på sine gamle høy
der, og hadde ikke ct riktig skudd på’ 
mål denne gangen.

I løperrekken vandret Karl Skifjeld 
godt, men kom til kort mot Kapps 
velspillende forsvar. Do spilte taktisk 
klokt under hele kampen, og sammen 
med Jagets indre høyre var det de som 

tro at nervøsiteten | bar laget. Målmannen* hadde også et 
par fhvfinc utrykninger. Kelly,.«r__

Fortjent J-S over Lisleby 
efter god fl. omgang.
Innsatsen best hos forsvaret og Skifjeld.

Fra vår utsendte medarbeider.
Pors holder koken bra fremdeles, og det lot i en vrien oppgave Som 

Lisleby-kampen igår ikke til at rundetapet for Kapp hadde redusert 
spillelysten. Nå har porserne spilt bedre enn de gjorde igår — men 
spesielt i 1. omgangen kom laget sterkt fra det, og ledelsen 2—0 ved 

sjanser pauSø femme lett vært større. Det ville vel også skjedd om «Stubben» 
lyktes å redde ut til <;orne^ ’ hadde vært på plass. Det var Skifjeld og Jeisen som stod for de to 

scoringene.
♦ 

Lisleby ommøblerte et par plasser

— **• •“ * .1 . ■ ■ ■   ..

Pors leder .1, 
lagssef ie

Resultatet av gårsdagens kamper 
i 1. reservelagsserie ble: 
Brevik — Storm 
Grane — Pors 
Skiens BK — Borg 
Kragerø — Urædd 
Odd — Herkules
' Pors leder serien 

med 5 pts
|,pts. .—----- .pts. 10—5, Urædd 4 pts. 8—8, Skiens 1 

Ballklubb 3, Storm < --------1

Det hurtige Porsspillet 
ble for mye for Lisleby.

> e f * — -1 - 4 w • - • rø———  *"' • TCfiJIW

Kapp fortsatte seiersrekken
Pors' fikk ikke å H

1 0 var fullt fortjent.
flere ganger, og utlikningen uteble, 
slik at ct lykkelig Knpp-Iag kunne gå 
av banen som seierherre.

I annen omgang 
var det også fart over spillet, og det 
var ganske merkelig å Kappspillerne 
som regel var hurtigst på ballen. De 
leverte- godt og i en periode hadde de 
virkelig tre absolutt farlige 
som det •_ 
og som gikk i stangen. Omtrent midt 
i omgangen fikk de mål etter en gan
ske pen scoring som følge av litt som- 
mel i Pors-forsvaret. Pw satte nå opp fter paU3e> Qg hJemmelagefc kJørte 
ennå større fart for å få utlikning, og p& hya remmer tø kurmf) 
flere av angrepene var virke lg hyper- hol(Je le

, de tre gode backene, som Iedet 
hurfge, reddet i siste liten rekken i et pay

ble Pors-Iorsvaret harat presset. 
Reinholdt i mål hadde flere helt ut* 1 
merkede rednlnger. 2«-0 ledelsen holdt 
seg helt til 12—13 min. før slutt, da 
først Lisleby og kort efter også Pors 
blø tildelt straffespark. Begge ble 
satt inn. — for Pors av Dagfln. Jen
sen — og dermed var sluttslfrene 
8-1 der. 2. omgangen må karakteri
seres som temmelig Jevn, men Pors’ 
sluttseir var fullt og helt fortjent.

Det var indreforsvaret som må0—1 l 
1—1 
4—5

2—3
__  ____ etter 3. runde 

11—3 foran Herkules 5
. 7—4, Odd 4 pts. 13—4, Borg 4 

pts. 10—5, Urædd 4 pts. 8—8, Skiens 
Ballklubb 3, Storm 2, Grane 1, Kra
gerø 0 (5—11), Brevik 0 (1—7). Borg 
og Brevik har spilt en kamp mindre.

Pors-laget uten ett eneste svakt punkt søndag. 
Fullt fortjent, men kanskje lit stor 3—1 seir. 

• 

arbeidet energisk og klarte å av
verge angrepene i denne omgangen. 
Hjemmelaget hadde forøvrig en 
kjempesjanse i det ballen ble lobbet 
over Porskeeperen og var på vei mot 
det tomme buret, da en av Pors- 
backene fikk reddet på målstreken.

Etter pause var spillet noe mer 
jevnt fordelt, men hjemmelagets an
gripere manglet tyngde og framdrift 1 
og kom som regel til kort i kampen 
mot Pors’ indre rekker. Først i det 
35. minutt reduserte Hans Ander
sen for Lisleby på straffespark, men 
minuttet etter ble Pors tildelt et 
liknende — noe hardt idømt forres
ten — og Dagfinn Jensen satte bal
len kontant i nettet.

I går hadde ikke Pors ett eneste 
svaiet punkt og det var det helhjer
tede laginnsatsen, som ga resultater. 
Hos Lisleby sviktet det på ct par 
punkter og best fra det kom Vel 
Hans Andersen i angrepet. OM.

Dårlige pasninger
var den største feilen hos Pors 1 går. 
Alt for ofte gikk pasningene til mot
spillere etter at Porsspilleren på for
hånd hadde driblet og taklet godt. — 

yi venter oss i fjerde runde, men oagtmn Jensen 
periodevis ganske interessant og i 
spennende. De fleste hadde vel 8odt °8 v&nt så g

togså håpet og trodd at Porsskul- 
i le klare å sla komet-laget Kapp. 
' Det klarte do ikke, og 1—0-seiren 
■ til Kapp var vel fort jent. Etter de 
j direkte målsjansene kunne heller 
seiren vært større. Forslaget spil
te langt svakere enn hva det har 
gjort tidkgere i år, og en er fakt- 

. isk fristet til å ,
satt i hver eneste spiller under 
hele kamper.—

Begge lag åpnet forsiktig, 
for liksom å fole hvor de hadde hver-

;i andre, og det var Kapp som hurtigst 
fant ut av sine motspillere. De hadde 
ganske tidlig flere gode oppløp, men 
Dagfinn Jensen på senterhalfpalssen 
passet godt opp Kapps indre høyre 
som var mannen som skulle lage det | 
hele. Pors bygget opp flere gode an
grep, men i de siste trekk sviktet det 
totalt. Forsvaret til Kapp spilte takt
isk klokt og spilte Pors-spillerne sta
dig i offsideposisjon. Det var nesten 
fælt å se at gamlekarer som Lindstad 
& Co bli stilt i offside hele 17 gan
ger i løpet av kort tid og på virkelige 

. fine sjanser. Begge lag presset ganske 
kraftig på. men avslutningene som en 
ventet på skulle komme etter godt 
oppbygde angrep uteble. Forsto om
gang gikk ut med 0—0.
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på Vestsiden i

Borg og dette satte Trygve Warholm i net- 
løper-

Alf
T. Warholm,

for en gangs skyld satte i tverr- i 
*•

— *------------------------------------------------------------------------------------------ ■ -—_ -

-- 1-1 ved pause

• så god fra 
side, men Østfoldlaget im- 

nerte heller ikke. I det 35. min. 
? Lisleby tildelt straffespark 
r en vel hard takling i 
hvaret. Høyre halfen 
Riermed var stillingen

Pors eller Fram?
Pors skuffer sjelden. Det er et solid serielag som skuffer poengene 

jevnt og sikkert inn. Seiren i Lisleby var gledelig og viser at man ikke 
henger med hodet etter Kapp-kampen. Nå gikk Fram opp på lederplass 
med ett måls overvekt, men vi tror ikke Pors behovet frykte Larvik-laget 
i det innbyrdes oppgjøret. Skal vi dømme etter kampen mot Herkules, er 
det svært lite som skal til for å vippe Fram av pinnen. Den førsteom
gangen Fram presterte, var så lite overbevisende som vel mulig, og lø
perne hadde faktisk ikke skudd før pause. De omstendighetene som førte 
til Frams solide overtak etter pause, vil neppe være til stede når Pors— 
Fram tørner sammen.

dlV ib L.
Tollnes og Pors spilte uavgjort 

2—2 på Tollnes.
Her var hjemmelaget best, men 

det var smått bevendt med skudd, 
sier vår rapportør.

Urædd leder serien med 5 pts., 
8—5, Odd 4 pts. 8—1, Fosum 4 pts. 
10—4, Borg 4 pts. 10—9, Pors 3, Toll
nes 2, Skotfoss 2 og Sund jordet 0 
pt. Odd har bare spilt 2, mot de øv
rige 3 kamper hver.

, .. L ' ♦ , ■

T. Dahlgren, Urædd, dømte. Han 
hadde bl. a. et par avblåsinger hvor 
han burde latt spillet fortsette. Ellers 
kom han godt fra det.

I

Ny fortjent Pors-seir i landsdelsserien

I

I
I

Pors og Borg laget en velspilt 1. omgang på Pors Stadion igår. 
Omgangsresultatet var 1—1 efter at Pors hadde 'dominert det me
ste av omgangen. Løperne skjøt også ganske flittig, men enten 
reddet Borgs gode keeper eller skuddene strøk hårfint utenfor. Det 
var Øivind Johansen som scoret for Pors på en returball efter 
stolpeskudd fra Per Boye og Trygve Warholm utlignet for Borg.

Tiggeren. I det siste minutt mistet 
Arne Halvorsen en ufarlig ball og 
Lindstad var kjapt frempå med 
nr. 5. Altså Pors-seir 5—2.

Som nevnt var 1. omgang god,

Lisleby ble slått 3-l|
Bjørn Reinholt var bort i skud-l 
det men klarte ikke å avverge 
det. Minuttet etter fikk Porsp 
straffespark for hands på en avd< 
Lisleby-backene. Dagfinn Jen- pi 
sen satte ballen i nattet. Porser
ne hadde i denne omgang noen 
skudd utenom buret og noen løse 
baller mot målet.

Dagfinn Jensen 
temann i - -

Ved trimmingskampen på 
stadion igår møtte Pors : 
Austad som half og Einar Gunder- de øket til 
sen som indre høyre. Rolf Gunne- 
rød var ikke med på laget, 
eksperimenterte litt med 
rekken som var fra høyre: 
Olsen, II. Kitiilsen, 
Harald Halvorsen og A. Warholm. 
Etter pausen gikk høyre back Ar
thur Hansen og Alf Olsen ul, mens 
de to unge spillerne Bjørn Brynte- 
sen og Th. Gøystdahl kom inn i 
stedet på høyresiden i løperrekken, 
mens II. Kittilsen trakk ned som 
back. Pors var best og løperne 
skjøt også betydelig mere enn 
Borg’erne. Det var en forholdsvis 
bra treningskamp, men vel hard i 
2. omgang.
I første omgang lå Pors godt over, 

men Borg-forsvaret med den utmer
kede målmannen Arne Halvorsen i 
spissen holdt lenge buret rent. Om
sider måtte han kapitulere overfor 
et skudd fra Øivind Johannessen et
ter at han først hadde halvklart et 
skudd fra Per Boye. Seinere utliknet 
Trygve Warholm for Borg. Pors’erne 
hadde atskillig flere sjangser og 
skudd i denne omgang.

men det er tydelig at Pors er på 
retur. Sesongens krevende kam
per og trening har nok gjort i._ 
spillerne begynner å l 
Borgs forholdsvis unge la 
bra fra det på banen men avslut
ningene var så som så. Hos Pors 
likte vl best Austad, Jeisen og 
Dagfinn Jensen. Hos Borg keeper 
Arne Halvorsen som leverte en 
meget god kamp, samt det indre 
forsvar og Sondre Halvorsen på v. 
halfplassen. Borg skiftet 
Arthur Hansen og Alf Olsen 
pause og Bjørn Bryntesen 
Gøystdahl kom inn.

Dahlgren dømte.

Etter pausen var det påny Pors 
med Ove som var best til å begynne med og 

. 3—1 ved Per Boye og Leif 
Lindstad. Så fikk Borg straffespark

O

I 2. omgang yppet Borg seg be
traktelig, men spillet ble ikke som 
1 1. omgang. Et par av Borgs spil
lere spilte unødig hardt i denne 
omgangen; og porserne tok som 
rimelig var Ingen chanser. Pors 
øket ganske snart til 2 ved Per 
Boye og Lindstad til 3 efter en 
rakettspurt som vi ærlig talt'ikke 
trodde han var god for. Så redu
serte Borg til 3—2 på straffespark 
som Trygve Warholm satte pent 
inn. Like efter var Fjelddalen 
nær utligningen, men hans gode 
skudd på direkten, kom for mye 
rett på keeper. Det ble Pors som 
øket til 4 efter et meget flott 
skudd av Jeisen. Så fikk Pors 

| straffespark som Dagfinn Jensen

tet. Målet stimulerte Borg-laget og 
det var langt mere aggressivt, men 
Pors-forsvaret holdt allikevel stand. 
Det ble i stedet «Jeisen» Gundersen 
som øket til 4—2 for Pors med et 
flott skudd, mens Leif Lindstad av
sluttet med nr. 5 umiddelbart før 
slutt, etter at Halvorsen i Borg-buret 
hadde mistet ballen. Dagfinn Jensen 
satte et straffespark i tverrliggeren 
på Borg-buret og like etter hadde 
«Jeisen» Gundersen også et skudd i 
tverrliggeren.

På Pors-laget kom forsvaret bra fra 
kampen, med Dagfinn Jensen som 
bestemann. Av løperne var Øivind 
Johannessen den friskeste. Per Boye 
og Jeisen Gundersen hadde god klem 
på skuddene sine. Vi håper på frisk 
og sterk Pors-innsatt i seriekampen 
mot Herkules til helgen.

Borg-laget hadde sin styrke i for
svaret, med målmannen Arne Hal
vorsen som den beste. Han arbeidet 
usedvanlig godt mellom stengene, 
men det var bare ytterst sjelden vi 
fikk se ham- i aktivitet i feltet. Brød
rene Øystein og Isak Andersen tack- 
let godt og de var begge som regel 
vanskelig å komme forbi. Av side- 
halfene likte vi best Sondre Halvor
sen. Løperrekken var både—og------
dennegang. Det er godt store ord om 
Bryntesen, men han fikk liten an- 

‘ at I ledning til å utfolde seg igår. Han 
gå trett, gjø1’ seg muligens bedre som half, 

g korp.

Dagfinn Jensen var påny bes- 
.. ...... . i Pors-forsvaret. Trygve 
Kristiansen var også god; Bjørn 
Reinholt hevdet seg også pent 
med flere gode redninger. Løper
rekken var forholdsvis jevn.

Senterbacken «Terna» var 
Lislebys beste mann. Han var en 
god stopper. Senterløperen Hans 
Andersen kom som regel tilkort 
overfor Dagfinn Jensen, men 
han kunne være farlig.

Dommeren Brostrøm, 
var både og ...

1. reservelagsserie 
i fotball

Ved lørdagens kamper i 1. reser- 
velagsserien ble resultatene: 
Brevik — Kragerø 
Borg ■— Herkules 
Skiens B. K. — Pors 
Odd — Ura^ld

Odd leder med 5 k. 8 pts. 20—6, 
Pors 8 pts. 14—3, Borg 8 pts. 17—7, 
Herkules 8 pts. 9—6, Urædd 6, Ski
ens B. K. og Storm, Grane 2, Kragerø 
1 og Brevik 1 pt.

♦

Lislebys gode men noe 
grasbane i-, 
tjent seir for 
kom Porserne 
gang og - t
Pors hadde sol og en kraftig 

• » i rvggen i første omgang, 

guste godt li' si>» I"*»- '“I 
Skifiell scoret i det 10. min, 
mens’ Einar «Jeisen» Gundersen 
, o til 2_0 8 min. seinere. El
lers nevner vi al Karl Skifjell og 
cJeisen» Gundersen hadde hvert 
sitt flotte skudd i tverrliggeren 
hvoretter ballen spratt over bu
ret.

2. omgang ble ikke
£ors i

* — - _— —

PORS, MOLDE OG FLEKKEFJORD 
er nå de eneste landsdelsseriela-1 
ga som ikke har avgitt et eneste] ' 
poeng i kampene i høst.

♦
1» HP..12

Pors- 
scoret 

1—2.: _

?

r
*

Landsdelsserickanipen

sluttet med
pors.

godt fra 1. om- 
ledet da 2—0.

hadde sol og en
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Karl Skifjcld 
Ytrevingene 

alt 
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seg

ponert °vel 
spill i -

P@rs tepper
Herkules

Vår medarbeider vekslet noen ord 
med ett av styremedlemmene i Moss 
F.K. som uttalte at han var meget 
godt fornøyd med det ene poenget 
laget hans fikk. Han var svært im-

<

Pors leder fortsatt'!' landsdelsserien 
%

PORS bu^de vunnet i M@ss.

Dag
finn Jensen var atter en gang bes
temann i forsvaret. Reinholt i buret 
hadde et par bra redninger, men el
lers ble han ikke satt på særlige van
skelige prøver. Ove Austad spilte en 
stor 2. omgang som sidehalf.

Hos vertene var det først og fremst 
senterbacken, senterløperen og ind
re høyre som gjorde seg bemerket. 
Løperne var dog svært ineffektive i 
avslutningen av angrepene.

Clausen, Sarpsborg, overså en del 
av det harde spillet og trykk i ryg
gen.

Gunncrud, Einar 
I*er Boye Abraliam- 
Joliansen.

Henry

måHe nøye 
med 1-1.

Det var altfor mye «knufs» og 
hardt spill i Moss-kampen igår, og 
dommeren Henry Clausen, Sarpsborg 
var for slapp i tøylene. En rekke av 
porserne greide såvidt å fullføre 
kampen, og flere måtte plastres for 
stygge kutt over øyet etc. Lindstad 
manglet, og Gunnerød gikk høyre- 
wing. Moss ledet 1—0 ved pause, 
nærmest et selvmål, mens Skifjeld 
utlignet med et ypperlig skudd 16 
min. ut i 2. omgang.

De 3000 tilskuerne fikk overvære 
en riktig publikumskamp, med veks
lende spill og mange situasjoner. — 
1. omgang var nærmest jevn, men 
i annen lå Pors klart over og burde 
vunnet. Avslutningene var dog ik
ke som de burde, Pors-laget virket 
meget jevnt, og innsatsen var god 
hele linjen over. Det ville nesten 
ikke vært riktig å trekke frem noen 
enkelt.

på sin 2. oni\
ved Tliv. E. J. Ir\

Moss tok ledelsen etter 32 min. an' 
pen forscring på venstre av Odd Pc f/ 

og da klarte Bcen å lope balf(i
ct

K-
z ■ ’•

f • 1.V

2700.
Al oss ved Trygve 

ved Skifjeld.

a ‘Veto

Landsdelsscriekampcn på Moss 
grasbane igår mellom Moss FJK. og 

iPors hadde samlet rekordpublikum 
Ifor året med 3000 tilskuere. Herav 
Ivar det en anseelig flokk fra Pors- 
I grunns-distriktet.

Pors hadde fortjent begge poenga 
Ihvis en tar hensyn til spillets forde- 
I ling, men tar en med sjangsene kan 

, l on si at det uavgjorte resultatet 1—1 
og poengdeling var i orden.

Det var strålende spillevær. Hjem
melaget fikk fordel av sol og en svak 
vind i første omgang. Det hadde og
så overtaket i begynnelsen, men 
etter hvert jevnet det seg mere ut. 
Det bør dog nevnes at Østfold-klub- 

I ben spilte temmelig hardt hele tida. 
| Det var sjangser for begge laga, men 
I det ble med en eneste scoring og .-det 
Ivar hjemmelaget som fikk denne et
ter klyngespill. Målet må nærmest

I karakteriseres som ct «lusemåb.
/ I 2. omgang kjørte Pors for fullt 
log spillet gikk periodevis meget godt 
fra mann til mann. Særlig var dette 
tilfelle i første halvdel av siste om-

i gang. Mossc-laget ble da presset helt 
over på defensiven. Etter 8. min. 
gikk Karl Skifjeld flott gjennom Øst- 
fold-forsvaret og utliknet til 1—1. , 
Pors’erne hadde fortsatt ledelsen av 
spillet, avbrutt av spredte, men langt 
fra ufarlige Mosse-oppløp.

På Pors-laget var 
bestemann av løperne, 
begikk den store feil å trekke 
for mye inn mot sentrum på 
brede banen (72 meter) og av 
grunn klumpet Pors-angriperne 
for mye. Her var det nettopp sjang
ser til å skape åpninger i motpar
tens forsvar hvis ytreløperne hadde

f

Karl Skifjeld.

Fram mistet et poeng
• Porsernes friske og gode 

i siste omgang.
rjnrn “1P.iriseii" Utid JSTrandbrc 

hen, Jens Dalbom, Ivar Hansen, 
Trygve Bcen, Odd .Schulsback 
Tliorvild Johnsen, Odd Paulsen.

l*ors: Bjørn Reinholdt, Trygvo 
Krist(*nsen, Olaf Skilbrcd, Odd 
Austad, Dag fin Jensen, Alf Alik- 
kelsen, Rolf 
Gundersen, 
sen, Øivind 

Dommer:
Sarpsborg.

Tilskuere.: 
Scoringer: 

Been, Fors 
AI OSS—PORS I — I.

I det vidunderlige hostværet — rent 
ideelt både for spillere og publikum 
— skulle man ventet mm- enn 2700 til
skuere i Moss i dag, da byen er i ferd 
med å f a et lag av Østfokls toppklasse 
igjen. Motstanderen var Pors, og som 
ventet ble det et spennende oppgjør, 
hvor man kunne akseptere Mossledel- 
sen ved pause på de mange gode sjan
ser, som ofte ble solt utillatelig bort, 
men etter pause var Pors sa meget 
bedre at klubben fra «Vcstsia:> nok 
burde hatt begge poengene.

Det var adskillig pent a se fra beg
ge sider i 1. omgang, men ogsa adskil
lig mindre godt. Moss hadde som sagt I
de beste målsjansene, men rekken var 
svært ineffektiv foran mål. Doen

• j 

således en gang for- sen i det 
gjorende øyeblikk pg senere etter 
Been-dribling og overlegg

i ballene hele fire Mossebem kloss foran 
mål. z «•

son, 
inn.

Spillet hadde for pause vært jévn«t
■ II IL RM 11 • iI men solen hadde nok gen ert porscrnqr 

I 2. fikk Moss den, men nå ble det b 
større og mindre grad spilt mot ett 
mal med utpreget forsvarsspill av de 
gule. Utligningen kom på ct over- 
spill fra hoyre som Skifjcld utnyttet 
elegant, han rundet pent Strandbrek- 
ken og skjøt hardt med utsiden av 
hoyre ben et. Tross sterkt press med 
hele laget oppe ble det ikke flere mål 
og Moss fikk flere billige, men fine 
målsjanser, som lett kunne gitt begge 
poeng til hjemmelaget.

Det er neppe tvil om at Moss nå er 
på rett vei, og med litt mer tempe- 

| råment kan f. eks. hoyre halfen, Bjørn 
I Hansen, bli on storspiller. Han har 
teknikken i orden og forstår 
legge opp cn ball, men han virker 
for flegmatisk.

Noe av det samme gjolder angre
pets fremste spiller, Trygve Bcen. Han 
dribler godt og kan gamet, men heller 
ikke han har den ønskede driv i spil
let sitt.

Helt svak var ytre hoyre, Ivar HanJ 

son, som mishandlet en lang rokk' 
tilbud. Det matte derfor bh venstres^, 
den som konstruerte de farlige 
grepene. Schulstock i center vwker . 
stiv, men hadde også cn meget s. 
oppasser i Dagfinn Jensen.

Det indre forsvar var jevnt 
Egil Pettersen tok det som kur 

'og backs spilte kontant og 
oppdekking. ’

EN FIN «STOPPER c/e 
I Pors var nevnte DagfirDe / 

både lagets og banens be9h- /

lingene. De to i venstreforsvaret, Olaf -—~
Skilbrcd og Alf Mikkelsen, arbeidet 

'også meget godt.
Angrepets beste spiller var Karl 

Skifjeld i senter, som leverte et dri-
I vende og bevegelig spill. Jcjsen Gun- 
I dersen har tydelig heller ikke glemt 
I sine gamle kunster, og var desidert 

den beste i hodespillet. Fullt så hurtig 
som i gamle dager er han dog neppe. 
Rolf Gunnerud er cn fik spiller med

I god ballbehandling, men han har et 
helt «dodt:> venstreben, hvilket ødela 
tre gode sjanser i 1. omgang.

Pors’ spill i 2. omgang ga vink om 
I at laget er sterkt og at det også beflit- 
I tet seg på å spille god fotball. Når det 

nå har klart det ene poenget på Mel- 
los, skulle Pors ha gode sjanser til å 
klare avdclingsmcstcrskapet. Imid
lertid var det også meget godt å si om 
Moss, men laget var ikke så jevnt 
godt besatt på alle plasser som Pors- 
grunnslaget, og det var heller ikke 

• • 

tvil om hvem som var de hurtigste 
etter pause.

Arrangementet var, som alltid, før
steklasses på Mellos. Den eneste inn
vending var at den gode meldetjcnes- 
ten delvis ble odclagt av en dårlig 
høyttaler.
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Pors vant 1—0 i svak ka

best denne gang 
bestemann, fulgt av Jeisen.

Hos Fram var det indre forsvar 
samt i. h. Kjell Jensen best. Fram 
ligger nå et point foran Pors, 
men dette kan godt taes Igjen til 
våren. Pors har nok også et let
tere kampprogram enn Fram 
igjen.

Det var 1600 tilskuere 
Mastøe, Ørn, dømte.

Linjemann.

Stillingen etter G. 
Pors 11‘pts. 15—5 
Fram 10 pts. 12—2 
Moss 8 pts. 13—8 
Lisleby 7 pts. 14—8 
Snøgg 5 pts. 8—7 
Selbak 3 pts.. 6—17 
Herkules 3 pts. 8—18 
Ørn 1 pt. 5—1G

Forsvaret hos Pors kom som helhet 
betraktet best fra det igår. Bjørn 
Reinholt var god i mål, og Dagfinn 
Jensen var best av de tre backene.1 
Men det klikket litt av og til i 2. 
omgang med samarbeidet i forsvaret, 
og det var betenkelig åpent ved et 
par anledninger. Den beste hos Pors 
igår var Alf Mikkelsen på halfplas- 
sen. I løperrekken kom Karl Skifjeli 
og Jeisen. Gundersen best fra det, 
men de var ikke på høyde med hva 
de kan prestere. Det ble ellers mest 
tilfeldige ting i rekken, og kombi
nasjonene uteble oftest. Rolf Gunne- 
rød viste gode detaljer, men det var 
mer spill for tribunene enn for la
get. Nå håper vi bare at denne svar
te dagen ikke blir fulgt av flere i 
høst, for nå gjenstår det to viktige 
kamper mot den farligste rivalen i 
serien — Fram, Larvik. Den første 
av kampene går på Vestsiden søndag.

Snøgg var et meget ujevnt lag som 
spilte enkel og ofte litt hard fot
ball, et spill de fikk Pors med på i 
2. omgang. Best på laget var senter- 
backen Arne Svarstad og indre høy
re Ragnar Tveiten. Venstre half Odd 
Juliussen arbeidet energisk, men kon
disjonen strakk ikke til.

Peder Aas Gundersrud, Brevik, var 
meget god dommer.

At seiren gikk til Herkules igår 
var det neppe noe større å si på.

På Pors-laget var det påny mål
mannen Kjell Østensen og senter- 
backen Arnold Johannessen som' 
var de beste.

T. Dahlgrcn, Urædd, var allright 
som dommer.

Finalen i gutteklassen mellom 
Pors og Herkules endte uavgjort 1 
—1. Kampen ble ganske god, trass 
en sleip og tung bane. v

Første omgang ble jevnspilt, men 
i annen omgang kom Herkules-gut- 
tenes større fysikk mere til sin rett 
og det ble et stort press på Pors’ 
mål. Pors-guUene red stormen av, 
etter et meget godt spill av senter- 
backen Arnold Johannessen, og ut
merket spill i mål av Kjell Østensen.

Pors fikk først mål ved Arild Jo
hannessen, mens Herkules utliknet 
ved Svein Lø berg — begge mål kom 
i første omgang. Best hos Herkules 
var Tore Johannessen og senterlø- 
peren Svein Løberg. Herkules var 
nærmest seiren.

Slo Pors 2—1 i omkampen.
Qmkampen om kretsmesterskapet 

i gutteklassen mellom Pors og Her
kules ble holdt på Borgs grasbane 
som var noe tung og dau å spille i 
på, igår. Finalekampen sist lørdag 
sluttet uavgjort 1—1, men denne 
gang sikret Skiens-klubben seg mes
terskapet ved å slå Pors 2—1.

Det fysisk sterkere Herkules-la- 
' get, hvorav 5 av spillerne også er I 
kretsmestre i juniorklassen, var 
avgjort best i 1. omgang og sikret 
seg 2—0-ledelse.

Etter pausen kom Pors-laget langt j 
bedre i gang og reduserte til 1—2 
ved Finn Erik Dolva. '

i 1. omgang. Mikkelsen gjorde forgje
ves forsøk på å få de øvrige med på 
notene, uten resultat. Reinholt var 
god i mål.

Snøgg overrasket- i grunnen. Ba
nespillet var ganske bra, men av
slutningene var som nevnt dårlige. 
Løperne skulle brodere seg inn, selv 
langt innenfor 16-meteren. Knatte- 
rud hadde en rolig dag i mål. Svar
stad var lagets beste som 3. back og 
a/ de øvrige var Juliussen og Eng- 
gravslla best. Laget brukte en del 
unødvendige «tjuvtrlcks» som det 
•bør legge vékk.

Gundersrud måtte bruke fløyta ' 
flittig gjennom hele kampen. Der 
var 625 tilskuere.

fra Sikfjeld med ditto redning av Knatterud. Omgangens siste 1? 
alt for ineffektive.

gutte-j

Pors-juniorene tok sin 
egen pokal

Den siste og avgjørende kam
pen i Pors junior-pokalserie ble 
holdt på Vestsiden i går. De un
ge Porserne, som tidligere har 
slått seriens øvrige lag Urædd 
og Sundjordet, vant i går 4—1 
over Borg. Dermed har Pors ■ 
vunnet et nytt-fotballtrofe.

Kampen mellom Sundjordets 
og Urædds juniors ble utsatt.

Såvidt båten bar for PORS.
1-0 over Snøgg i hjemmelagets svakeste kamp lår

Pors kan* være fornøyd med at de halte iland begge poengene mot Snøgg igår. Det ble 1—0 efter 
scoring av Per Boye i 1. omganfg. De første 30 min. hadde Pors overtaket, men skuddene uteble Vi noterte 
bare et forøvrig flott skudd fra Sikfjeld med ditto redning av Knatterud. Omgangens siste 15 min. var 
Snøggs, men løperne vam.’7

2. omgang startet med en kraftig 
Snøgg-offenslv og det var bare hel
let og dårlig skyteferdighet hos 
Snøgg som gjorde at Pors holdt må
let rent. Røtvold hadde bl. a. et godt 
skudd 1 stolpen for åpent mål og i.v. 
like utenfor, men de få skuddene

• som kom Innenfor tok Reinholt pent. 
Et for løst tilbakespill fra Skllbred 
hadde nesten resultert i mål, men 
Reinholt fikk fingertuppene på bal
len. Pors oppet seg en del mot slut
ten uten dog å ha noen farlige 
chanser.

Pors leverte vel sin svakeste kamp 
for året. Alie var mer eller mindre 
under båten, når unntas Mikkelsen 
og delvis Dagfin Jensen som spilte 
seg godt opp efter en middelmådig

WCU sa var også Pors 
ødelagt tidlig i kampen of 
Øivind Johansen ødelagt, så Pors 
Fram ledet-2—0 ved. pause, 
alf Kjell Thorsen scoret det før- 
;e på et ca. 40 meters skudd, 
ette burde Reinholt ha avverget, 
r. 2 var centerforward Arne 
undersen mester for. I 2. om- 
mg øket Fram til 3—0. Dette 
ir også et langskudd som stus- 
jb bakken og ballen gikk under

I

Fram
]• . .

vant fortjent 3—1.
Men Pors meget uheldig og fikk både 
Gunnerød og Øivind Johansen ødelagt II

Fram overtok ledelsen i lands delsserien ved å slå Pors 3—1 1 
Larvik. Seiren var helt fortjent og Fram førte det meste av kam
pen, men så var også Pors særs uheldig igår. Først ble Gunnerød 

- ødelagt tidlig i kampen og reserve måtte settes inn, og like efter ble 
Øivind .Tnha—- - spilte gå & si med 10 mann

Reinholt. Pors fikk sitt mål 10 
min. før slutt. Jeisen ble felt in
nenfor 16-meteren, og Dagfinn 
Jensen satte som vanlig straffe
sparket kontant i nettet.

Som nevnt var porserne meget 
uheldige og resultatet ville nok 
blitt et annet med fullt mann
skap. Dagfinn Jensen var lagets

f

Det var surt og kaldt da Pors møt
te Snøgg på Vestsida igår i serie
kamp, og det som ble prestert ute 
på banen ga heller ikke de 700 til
skuerne noen anledning til å bli var
me. Det var en svært dårlig forestil
ling som endte med 1—0 seier for 

-Por^;. et resultat Porserne kan yæ.re 
godt fornøyd med etter innsatsen i 
går. Det var uten tvil den dårligste 
kampen Pors har levert i høst. Snøgg 
møtte med reserve for Ove Ødegård 
som er på militærtjeneste, mens Pors 
stilte med den annonserte lagopp
stillingen.

Om selve spillet er det bare det å 
si at Pors hadde taket på kampen 
gjennom hele 1. omgang, og det ble 
da glimtvis vist god og effektiv fot
ball. Pors hadde tre—fire sjangser 
som burde gitt resultater, men det 
ble med ett mål. Per Boye var på
passelig fremme etter et overlegg li
ke foran mål 'fra «'Jeisen» Gundersen 
som hadde forsert- fint pa høyresi- 7 
den.

I 2. omgang fikk ikke Porserne noe 
til, og vi noterte ikke et eneste vir- ■ 
kelig farlig oppløp. Derimot var 
Snøgg aggressive og hadde en del 
farlige rush mot Pors-målet. Noen 
ganger så det virkelig kritisk ut, bl. 
a. gikk et skudd i stangen, men mål 
ble det ikke. ‘ ’
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(jeld, pådro seg en skade i lysken 
i iørste omgang og han gikk ut i

I- \ slutten av omgangen. Reserven 
Arne Veholdt rykket inn som yt
re høyre. Det ble en tam og svak 

u" kamp. Særlig skuffet Porserne i 
}/ annen omgang.

*? 7 Pors åpnet best og allerede etter 
••} i’ min. fikk laget 1—0-ledelsc. Det

’\var Per Boye som scoret på en re-1 fen Kjell Iversen. Løperne 
. * - turball etter at en av Fram-forsvaret | vansker med avslutningen og

• 1 hadde reddet på målstreken. Klubben 
> ,nådde fortsatt det meste av initiati-

f

I . vet i denne omgangen. Frammerne
• [ hadde en del spredte angrep.

■ Uart av og det haltet betenkelig i 
: Maskineriet på en del plasser. Vel 

ladde laget en lav og sjenerende sol 
not seg, men det forklarer ikke alt. 
fram på sin side frisknet til og la- 
jet hadde en del sjangser, men Bjørn 
jeinholt i Pors-buret var både god 
■ 
jg heldig og han holdt stillingen helt 
tl det gjenstod et snaut min., da lyk
tes det for Frams høyre half Kjell 
persen å utlikne til 1—1. Pors hadde 
>n del angrep, men slett ikke ufarli- 
je. Bl. a. fikk klubben et par 
I 

fitet resultat.
f

j^|g

Pors og Fram delte poengene.
• *

Svak innsats fra begge lag ga dårlig kamp.
Det ble langt fra noen god kamp på Vestsida i går. Pors lå over i 1. 

omgang og ledet 1—0 ved pause etter scoring av Per Boye i det 15. min. 
Denne ledelse holdt de til det gjensto 1 .min av kampen, da det lyktes for 
Ame GunGdersen å skaffe utligning og poer.gdcling. Et absolutt rettferdig 
resultat.

Stort sett var kampen fattig på si
tuasjoner. Etter et kvarters spill kom 
Pors scoring etter corner. Thoresen 
var merkelig passiv og lot ballen pas
sere til Johannesen som headet på må
let. Thoresen fikk slått ballen ut, men 
like i beina på Boye som scoret lett.

Etterhvert ble det kjedelig og det 
ble få situasjoner. Vi merket oss en 
pen fluktning av Frams y. h. Kristian
sen men den gikk høyt over.

2. omgang ble Frams, men det gikk 
hele 25. min. før den første sjansen 
kom, men Reinholt reddet pent. Like 
etter var det igjen et godt Framan- 
grep men goal ble det ikke.

Folk flest hadde gjort seg fortrolig 
med den ene goalen til Pors, men like 
før slutt fikk Ame Gundersen pirket 
ballen i mål. Og det var rettferdig 
nok.

Det var tydelig å merke at Skif jeld 
betyr meget for Pors. Det var like
som slagkraften be borte i 2. omgang. 

Det indre forsvar var best. Reinholt 
ryddet godt opp. Skilbred og Kristian
sen var jamne og i halfrekken spijte 
alle godt, med Dagfin Jensen som den 

_* beste.
1 Dommeren Gunnar Andersen, Ule- 
’ foss har vi sett atskillig bedre. Fit.

2ors enna fora
Jevn kamp med Pors-ledelse til 20 sekund®^

Pors hadde ledelsen 1—0 på Fram igår helt til det gjenstod 20 se- |V 
kunder av kampen. Da lykkedes det endelig for Frams centerforward 
Arne Gundersen å skaffe utligning. Målet burde vært avverget av Pors- 
forsvaret, men det så ut som om Skilbred og Dagfin Jensen misfor
stod hverandre. Begge ble iallfall stående stille, Arne Gundersen smatt 
frem og scoret.

Pors kan forøvrig være fornøyd 
med poengdelingen. Riktignok domi
nerte de stort i kampens første 20 
min. da de også fikk målet efter en 
fiks scoring av Per Boye, men siden 
var det skralle saker, bortsett fra 
det indre forsvar og delvis Mikkel- 
sen.

2. omgang var så å si et eneste 
Fram-press, men dårlig skyteferdig- 
■het og godt forsvarsspill fra Pors 
gjorde at det ikke ble med mer enn 
nevnte scoring. Dertil kom at Rein
holt arbeidet ypperlig mellom sten- 

. gene. Pors ser ut til å ha mistet 
humøret. Riktignok måtte Skifjeld

I gå ut i 1. omgang, men det skulle 
allikevel ikke falle så totalt sammen. 
Best utenom de før nevnte var Jei-

RO BEL

v>.

• ; • :•

sen som iallfall ville noe hele kam
pen igjennom.

Fram var heller ikke så spreke sa
kene. Her var det også det indre 
forsvar som var best. Thoresen var 
litt passiv før scoringen, men ellers 
god. Høyt over de øvrige raket Kjell 
Iversen på høyrehalf som var ba
nens beste spiller. Ellers vil vi nevne 
ytrevingene Oddv. Kristiansen og 
Kristoffersen. Begge lag hadde en i 
meget sjenerende sol mot seg i hver I 
sin omgang. Deri var verst for Pors ' 
1 2. omgang, men Fram benyttet seg | 
lite av fordelen. i

Ca. 2500 tilskuere og god dommer

omgang 
Skadet étter 

menstøt med Roald The 
) Fram-buret. Reserven Lei 

rykket inn som ytre høy 
' «Jeisen» Gundersen tok iJ 

sen og Alf Mikkelsen sin 
half-plass. En stund etter 
Øivind Johannessen skai 
sammenstøt med Thoresen 
nesseri fortsatte, men ble 
nytte for laget. Disse uhell 
te naturligvis Pors- atskil 
roen bortsett fra dette- var 
å se at iaget ikke var i 
gode form som i sommer, 
var det tydelig svikt i f< 
dennegang. I 1. omgang troe 
det var den sjenerende, sol 
var årsaken, men det ble iki 
bedre i 2. omgang. -Frams 
slapp merkelig lett gjenn 
burde laget flere mål. Ti] 
gjeld var Frams to siste sc 
meget lettkjøpte. Pors’ sid 
fikk heller ikke noe større i 
løperrekken var det bare Ka 
fjeld, som kom sånn noe 
opp mot vanlig nivå.
På Frams lag Ja man 

høyre back Dreng,- venstre 
Kjell Thorsen og indre høyre. 

. De første minutter av kamp 
vet bra i det begge laga forsj 
legge spillet riktig an, men i 
oppløp ga farligere sjanser på 
av Pors-forsvarets usikre spill, 
første malet kom på et flott, 
overraskende 25 meters skudd 
venstre halfen Kjell Thorsen. 
flere gode angrep øket senterlø, 
til 2—0 i det 25 min. etter en c 
hvor Reinholt hadde tak i b; 
men slapp den igjen. 2 min. 
reddet Bjørn Reinholt et fint ve 
sert skudd av Oddv. Kristianse 
35. minutt driblet Karl Skifjelc 
klar av et par Fram-spillere O£ 
ret av, men høyre , back Dreng 
satt en tå på balien som fpyl 
corner.

<

2. omgang bød på svakt s 
Fram hadde fremdeles de f] 
sjansene og øket midt i 2. om^ 
til 3—0 ved Finn Jensen — et sk 
som Reinholt nok burde ha tatt. I 
gjoide på slutten iherdige,forsøk 
å bedre resultatep og un&r et 
angrepene ble/Skifjeld Æykket 
ryggen. Dagfinn Jensen sc6ret :

Stillingen etter 9 
; Fram 13 pts. 16—4 ’ 

lJors 12 pts. 17_9 
Lisleby n pts> j 
IVIoss 10 pts. 20_12
Snøgg 7 pts 12—14 
Selbak 7 pts. u_ j7
Herkules 3 pts. U—26 

| I, pt. 5—2i

Corner.
Stillingen etter 7. runde (halv-, 

spilt serie):
Pors 12 pts. 16—6
Fram 11 pts. 13—3
Lisleby 9 pts. 18—10 
Moss 8 pts. 1G—12 
Snøgg 7 pts. 12—10 

___ r fri- Selbak 5 pts. 9—17 
park utenfor 16-meteren, men da Herkules 3 pts. 10—22 

Ørn 1 pt. 5—19

•* «•*•*«* •
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insats til i returkampen i Larvik, 
hvis man skal holde unda for Fram. 
Bjørn Reinholt var lagets bestemann. 
Alf Mikkelsen hadde også atskillig 
godt, «mens forsvarsspillet ellers vir
ket noe usikkert. Avleveringen og 
utspillene var det også så som så 
med. Ingen av løperne ydet z på 
langt nær det de er gode for.

Fram hadde som ventet sin styrke 
i det indre forsvaret og høyre hal-1 

(fen Kjell Iversen. Løperne hadde 
med 

bedre utnyttelse av sjangsene hadde 
seiren vært innen rekkevidde.

Gunnar Andersen, Ulefoss, virket 
ikke så sikker og stø med dommer- 

Etter pausen falt Pors-laget merk- fløyta som tidligere. Enkelte av hans 
avgjørelser falt heller ikke i god 
jord.

Det var 2300 tilskuere hvorav en 
god del fra Larvik.

Får, hvor Pors ledet
. J •

få sekunder

li

.......

Landsdelsseriekampen på Vest- Det var intet å si på poengdelinga 
r ___ i igår mellom de to topplaga i denne kampen, men alt i alt var vel

— Pors og Fram — brakte ikke Fram nærmest seiren igår.
den ventede avklaring i serien idet Pors skuffet sine tilhengere og det 
de delte poeng etterat Pors hadde må nok en ganske annen og sterkere 

j] j ledet 1—0 til kampens siste se-
I tø-- kunder. Pors’ midtløper Karl Ski-
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gjorde på slutten iherdige.forsøk 
å. bedre resultatet/ og un^r et av 
angrepene ble^Skifjeld Stykket i 
ryggen. Dagfinn Jensen sebret sik-

for oss, sier Malmgrcn. Pors st 
er faktisk sprengt nå. Det har 1 
at vi har måttet legge seniorene 
ning etter junioravdelingens ka 
Samtidig får vi høve til å nytt 
nye plasesn til kamper for våre 
ste lag. Banen blir forhåp> 
brukbar til kamper fra neste 
av. Våre B- og C-lag kan jo 
spille enkelte av sine kamper h

— Men stadion?
— Vi ser gjerne at det blir 

fortgang rned utvidelsesarbeidcl 
Stadion-anlegget vårt. Etter pl 
får vi også en ny guttebane 
oppe, og så skal grasteppet tas 
Det er ikke så bra som vi gjerm 
ha det. Det er forøvrig meningc 
utbedre banen litt i høst.

— Er det ellers noe?
— Jeg tror det er et forn 

tiltak å fortsette med sammen! 
stene etter treningskveldene. 
diskuterer man de siste kampene 
det har uten tvil hatt sin store 
tydning for Pors. Forholdet mel 
spillerne og ledelsen har vært g 
og dette er sikkert en medvirke 
årsak til at vi har hevdet oss så p 
Styret har da også besluttet å f< 
sette med sammenkomstene i t 
framover til man tar fatt på tr^j 
gen for neste sesong. På disse kl j, 

kveldene blir det forskjellig ur_
holdning med spill etc., for 
Malmgren. j

vl ■ÆrT.

o

og nederlag for 
Pors

Ved pokalkampene på Vestsiden | 
i går vant Pors C-lag 3—0 over Lai*- I 
vik Turn. Pors leder nå i sin egen I 
pokalserie med 7 pts. foran Sande- 1 
fjords BK 6, Odd 4 og Larvik Turn i 

I 1 pt. Pors er ferdig med kampene I 
mens de øvrige laga har to kamper ■ 

igjen hver. |
I B-kampen vant Turn 3—1. Det 

var Leif Nilsen som scoret for Pors.
. Odd leder med 7 pts., Sandefjords 
'BK har 6, Turn 5 og Pors 0 pt. De 
. tre førstnevnte laga har to kamper j 
igjen hver. |

utbytte, men man skal ikke glemme 
at dissa kampene mellom nabolagene 
har en tendens til å bli i hardeste 
laget. Sportslig sett er det nok bedre 
å ha med lagene fra nabokretsene i 
Grenlandspuljene.

Den nye idrettsplassen på Vestsiden
— Den nye idrettsplassen ved t 

a, | Vestsidens skole vil bli til god hjelp |f

s i..

skap med et litet overskudd, enda 
om vi ikke regner med andelen av 
cupkampene. Denne andelen vil vel 
dreie seg om 4—5000 kroner.

— Pors har jo ha(t sine egne 
trener....

— Ja — Olav Skilbred har tatt 
seg av seniorene og «Jeisen» Gun
dersen av junioravdelingen. Vi er 
godt fornøyd med deres virke og in- 

gjorte kamper, og dessuten har laget nen styret har det ikke vært snakk 
- - - om noe annet arrangement.

Fotballen i Grenland
— Hva synes De om Grenlands- 

nivået?
— Jeg tror ikke nivået er på høy

de med hva det har vært, men stort 
sett synes jeg at de fleste er tilbøye-1 
lig til å gjøre Grenlandsfotballen 
dårligere enn den er.

— Bør Grenlands 1. divisjonslag 
ha sin egen pulje? I

— På kretsens formanns- og opp- 
mannsmøte var det flere som hevdet 
at man burde klemme i veg med 
kretskampene igjen for 1. divisjons
laga, men det forslaget er jeg ikke 
helt enig i. De lokale oppgjørene vil-

4kert på straffesparket' med et vel- 
-■ plasert skudd uten sjanse for Roald 

T^horesen til å redde. De gjenståen
de min. brakte- ingen endring i resul
tatet. '

’|Pors tapte 3-1
11 °Fram leder na

Ved den siste og avgjørende 
landsdelsseriekampen > ^v*k 
går mellom Fram og Pors hadde 
Pors nyttet AK Mikke sen ut som, 
ytre Myre, mens «deisen» Gun
dersen var trukket tilbake som 
haif Midt i første omgang ble Rolf 
Gunnerød skadet étter et sam
menstøt med -Roald Thoresen i 
Fram-buret. Reserven Leif Jensen 
rykket inn som ytre høyre, mens 
«Jeisen» Gundersen tok indreplas- 
sen og Alf Mikkelsen sin vanlige 
half-plass. En stund etter ble ogsa 
Øivind Johannessen skadet etter 
sammenstøt med Thoresen. Johan
nessen fortsatte, men ble til liten 
nytte for laget. Disse uhellene sat
te naturligvis Pors - atskillig ned, 
men bortsett fra dette var det lett 
å se at laget ikke var i samme I 
gode form som i sommer. Særlig 
var det tydelig svikt i forsvaret 
dennegang. I 1. omgang trodde man 
det var den sjenerende, solen som 
var årsaken, men det ble ikke stort 
bedre i 2. omgang. Frams løpere 
slapp merkelig lett gjennom og 
burde laget flere mål. Til gjen
gjeld var Frams to siste scoringer 
meget lettkjøpte. Pors’ sidehalfer 
fikk heller ikke noe større til og i 
Jøperrekken var det bare Karl Ski- 
fjeld, som kom sånn noenlunde 
opp mot vanlig nivå.
På Frams lag, la man merke til 

høyre back Dreng,- venstre half 
Kjell Thorsen og indre høyre.
• . De første minutter av kampen lo
vet bra i det begge laga forsøkte å 
legge spillet riktig an, men Frams 
oppløp ga farligere sjanser på grunn 
av Pcrs-forsvarets usikre spill, 
første malet kom på et flott, 
overraskende 25 meters skudd 
venstre halfen Kjell Thorsen.
flere gode angrep øket senterløperen 
til 2—0 i det 25 min. etter en corner 
hvor Reinholt hadde tak i ballen, 
men slapp den igjen. 2 min. etter 
reddet Bjørn Reinholt et fint velpla- 
sert skudd av Oddv. Kristiansen. I 
35. minutt driblet Karl Skifjeld seg 
klar av et par Fram-spillere og fy
ret av, men høyre, back Dreng fikk 
satt en tå på ballen som føyk til 
corner. •• .

2. ..omgang bød på svakt 
Fram hadde fremdeles de 
sjansene og øket midt .4 2. 
til 3—0 ved Finn Jensen — et skudd 

Reinholt nek burde ha tatt. Pors
o pa.

Stillingen etter 9. runde: 
Fram 13 pts. 16—4 
Pors 12 pts. 17—9 
Lisleby 11 pts. 22—11 
Moss 10 pts. 20—12 
Snøgg 7 pts. 12—14 
Selbak 7 pts. 11—17 
Herkules 3 pts. 11-—26 
Øqj 1-, Pt- 5—21

Nivået i Grenland er ikke så dårlig som man 
formannen i Pors fotballgruppe

Pors fotballgruppe har i år hatt 
sin beste sesong, sier formannen, Ot
to M almgr cn i en samtale med 
cn av våre medarbeidere. — Riktig
nok hadde vi et godt år i 1946, mon 
det kommer neppe opp mot året i år. 
I alt har A-laget spilt 29 kamper, 
og av disse er det igjen bare to ne
derlag på de 22 siste kampene. I 
Norgesmesterskapet fikk vi et kne
pent nederlag mot Kapp i 4. runde, 
mens Fram tok innersvingen med 1 
poengs forsprang på oss i den siste 
landsdelsseriekampen i Larvik.

— Til våren gjenstår det føl
gende seriekamper for oss: 3. mai 
Snøgg på Notodden, 10. mai: Moss 
på Vestsiden, 16. mai Herkules i Ski
en, 24. mai Lisleby på Vestsiden, 31. 
mai Ørn på Horten og 7. juni avslut
ningen mot Selbak på Vestsiden. 
(Lederlaget Fram har følgende kam
per igjen til våren: Moss, Lisleby og 
Selbak på utebane, mens det 
møte Snøgg, Herkules og 
hjemme).

— Det er ikke bare A-lagct som 
har hevdet seg så godt i år. Våre 
B- og C-lag vant reservelags-serie- 
nc i Grenland ved de avsluttende 
kampene i vår. I høst har B-laget 
en god posisjon med 3 seire og 2 uav-

ledelsen i Odds pokalserie som ennå 
ikke er ferdigspilt. C-laget har mi^ 
tet 3 poeng i høst. Juniorlaget ble 
nr. 2 i sin serie, og juniorene vant 
dessuten sin egen pokalserie. Gutte
laget ble slått av Herkules i krets- 
finalen (omkamp), mens smågutte
ne ble nr. 2 i sin avdeling. Pors vant 
over Odd i den utsatte kretsmester- 
skapsfinalen i småguttklassen fra 
1951. Pors har et særs godt utvalg 
av smågutt-spillerc, derfor har vi og
så hatt et 2. lag i sving, og det har 
spilt flere privatkamper.

— Hva tror De om utsiktene for 
neste sesong?

— Riktignok er vårkampene ik
ke akkurat Pors styrke, og tapet i je nojz- gj forholdsvis bra økonomisk 
Larvik gjør det atskillig vanskelige 
for oss med tanken på avdelingsmes- 
terskapet. Vi er imidlertid ferdig 
med Østfold-kampene, mens Fram 
vel har et noe hardere vårprogram 
enn oss. Pors har et godt spilleut- 
valg, enda om ingen av guttene ak
kurat er av toppklasse i øyeblikket. 
Et par av våre eldre spillere har 
ymtet om at de vil takke av nå, 
men det er jeg ikke så sikker på at 
de klarer. Neste år får vi tilbake 
flere lovende ungdommer som 
vært i militærtjeneste i år.

— Og landsdelsserien?
— Programmet her er sannelig 

hardt nok, men vi har allikevel le
vert en ganske sterk innsats i de 
halvannét årene serien har eksistert. 
Vi sluttet på annenplassen i vår, og 
det samme er tilfelle i den nye se
rien i høst. Det blir allikevel enda 
mer slitsomt hvis vi skulle slå oss 
opp i hovedserien. Her blir det lan
ge og slitsomme reiser og mye skoft 
for spillerne.

— Økonomien?
— Vi kan i motsetning til tidli

gere gjøre opp fotballgruppas regn-
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hansen. Martin Halvorsen og Leo 
Johansen. Varamenn: Johs. Peder
sen og Walter Richter.

Formannen ble valgt som repre
sentant til Fotballforbundets ting. 
Representanter til kretstinget i Bre
vik lørdag ble formannen, Asbjørn 
Kjellevold og Kaare Beckstrøm.

Det ble overlatt til styret å opp- 
ne en 3 manns komite til å ta seg av 
tippe-servicen.

Diplomer til kretsmestrene
Et forslag fra styret om alle spil-l 

lerne på eventuelle mesterskapslag 
skulle få hvert sitt diplom fra klub
ben ble vedtatt. Det er sannsynlig at 
Porserne fremmer forslag på krets
tinget i Brevik om at kretsen også 
bør tildele spillerne på de forskjel
lige mesterakapslagene hvert sitt 
diplom, som en liten erindring.

x: w

gjort.
fra styret og sportsutvalgene 
godkjent uten merknader.

Rekordoverskucld i år
Også når det gjelder den økono

miske siden så kan Porserne opp
varte med rekordoverskudd på 
svunne sesong — 8532 kroner, 
flott resultat når en tar i betrakt
ning alle de lagene som har vært i 
••■•ksomhet. Den nye tippe-servicc

HELDIG ENGELSK SEIR
I det NTB-referatet som vi mot

tok i går kveld heter det at den en
gelske selr på 2—1 var meget hel
dig. Det norske lag lå -klart over i 
spill, særlig i 2. om., men mang
let virkelig -brodd i angrepet. Flere 
av skuddene var vi uheldig med, 
idet flere strøk like over eller uten- 
Sor, eller ble satt rett på den gode 
engelske keeper. Sklfjeld hadde bl. 
annet 2 fine tilbud som han selv 
ipilte seg til på sin store fart, meii |
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Pors fothall
skudd på 8500 kraner

på Stadion viser 
800 kroner i år..-

Regnskapet ble gitt decharge.
Valgene

Formannen Otto Malmgren ville 
helst hatt avløsning, men etter ster- 

gikk han med å 
’lgt enstem- 

(e: ^enry 
sse» Hcg- 

< Varamenn 
Frank Nilsen og Oddvin Kristiansen. 
Juniorstyre: Arne Reinholt, Isak, 
Svarstad, Olaf Svendsen, Helge Mad-j 
sen og Abraham Christensen.

Alle medlemmene av det sittende 
sportsutvalg for A-laget: Andreas 
Skilbred, Thorleif Aasland og Frank 
Olsen ba seg entlediget. Da valgko
miteen ikke hadde funnet fram til 
nye kandidater kom det fram for-1 
slag på 9 mann til oppmannsstillin- 
gcn. Flere av disse unnslo seg. imid
lertid. Ved avstemningen, ble Erling 
Olsen valgt med stor majoritet 46 
stemmer, mens det falt 14 spredte 
stemmer på fire andre kandidater, 

den UK-medlemmer ble Thorbjørn Sol- 
Et i stad og Olav Hansen.
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Pors fotballgruppe 
besøkt årsmøte . 
under ledelse av formannen 
Malmgren.

Gruppa har i år hatt sin beste 
sportslige sesong. A-laget nådde 4. 
runde i Norgesmesterskapet og lig
ger på on ged annenplass i lands- 
delsserien 1 poeng etter lederlaget 
Fram etter høstkampøne. B- og C- 
lagene vant rcservelagssericne ved 
de avsluttende kamper i vår og de 
ligger også godt an i den nye serien 
som ble påbegynt i høst. Smågutt- 
Jaget Vant don utsatte kretsmester- 
skapsfinalen fra i fjor, mens guttela
get tapte finalekampen mot Herku
les i høst. Juniorene ble nr. 2 i sin 
serie. I alt har klubben hatt 7 lag i 
aktivitet i 99 kamper i år, hvorav 
68 er vunnet, mens 9 er sluttet uav- 

Allc de fyldige beretningene 
ble
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j burde utvilsomt vært unngått 
f litt mere resolutt spill. Dagfinn Jen-j

. -i

k.

kampen. Det su re og 
bevirket at det bare 
fram om lag 300 tilskuere.

ventelig
de beste til Pors’ sesong- 
mot påske-turnerende Ha- 

• • * —

! Fotballsesongen i
! åpnes påskeaften

'*3

■ ' •

Formannen i Pors fotballgrup- 
pe, Otto Malmgren, opplyser 
at årets første fotballkamp i 
Porsgrunn ble spilt på Pors sta
dion igår. Det var en trenings
kamp mellom Pors A- og B-lag. 
A-laget vant 3—0. Den første or- 

' dinære kampen holdes påskeaf
ten da får man besøk av lands- 
delsserielaget Hamarkameratene. 
Dette Oplands-laget, som har en 

i pen posisjon i Østland Nordre, 
skal spille flere kamper på Øst
landet i påsken. Porserne på sin 
side står godt rustet til å ta fatt 
på den betydningsfulle sesongen. 
Man har hatt opptil 36 mann på 
treningen, som har vært ledet av 
oppmannen Erling Olsen. Seine
re er det meningen at treningen 
skal ledes av følgende utvalg: 
Erling Olsen, Olav Skilbred (som 

(Også skal ta seg av juniorene). 
Karl Skifjeld, Ivar Waage, Ove 
Austad og Trygve Kristiansen. 

| Porserne går i det hele tatt inn 
for å få aktivisert sine amatør- 
trenere i år.

i Porsgrunn

ar.

Kampen Pors—Tollnes igår måtte 
gelig til at klubbene møter med pviyses. 
mixede lag. 26. april kommer i— 
Odd til Vestsiden og 3. mai spil
ler vi vår første seriekamp mot 
Snøgg på Notodden. Alle tre
ningskampene er approbert av 
kretsstyret. Det er også i orden 
med dommerne. Ragnar Sundby 
skal ta seg av Pors—Hamar, Bir
ger Jansen av kampen mot San
defjord og Trygve Dahlgren av 
Pors og Odd, sier formannen.

«3

Porsgrunn Hamar[ramerajerig sj0 pOrs i 
. , t -- ---------- -------- . ■ - • — ; 

» 

Svak sesongåpning 
t 

Sesongens i Pors
Porsgrunn .

nyttet høvet til å prøve 
del «nye» folk på laget, idet 
saknet en del av fjorårets spi]]e7’ 
som Jcisen Gundersen, Alf Mikk^ 
sen, Lindstad, Per Boye og 
Gunnerød. Den siste skal i år spiije 
for Ørn. Det er ingen grunn til ■ 
komme med noen særlig kritikk av 
debutkampen, men det var tydeli 
at det var for lite kraft og fart over 
angrepsspillet. Særlig klikket det-på 
innertrioen. De to indreløperne 
maktet ikke sin del av oppgaven på 
den tunge banen. Forsvaret klarte 
seg derimot bra; men scoringen 

ved

Si

fe-

'• *'•f f. cr: 
' • •®asaMg

®fi

Pors mot Tollnes
i kveld

anseelig stab med
i trening allere-

• man høve 
... treningskamp på 
mot Tollnes Ballklubb.

å si med helt 
skal få se flest 

mulig av spillerne i aksjon.
Klubbens nye medlemmer, , 

den engelske målmannen Ronald 
Waarner, Ingar Tennefoss og den 
tidligere Herkules-spiller Vidar 
Abrahamsen debuterer i Pors- 

i trøya i dag. Laget blir fra mål 
og høyre: Ronald Waarner, Per 
Nilsen, John Nilsen, Rolf Olsen, 
Arnold Johannessen, Ivar Waa
ge, Ingar Tennefoss, A. Korsaa- 
sen, Ivar Kristiansen, V. Abra
hamsen og Enok Solstad. Re
server: A. Wennerød, Ingmar 
Homane, Gunnar Knudsen, Gun
nar Hansen og A. Tollefsen.

Tollnes på sin side står foran 
en betydningsfull vårsesong. 
Klubben leder sin avd. i 2. di
visjon og alt tyder på at laget 
fra høsten av spiller i 1. divisjon 

(igjen.

Pors slått 
1—0 av Hamar

kameratene 
•Bane forholdene var som 

«var ikke 
premiere----  .
markameratene lørdag. Men det ble 
•likevel tross det scoringsfattige re
sultatet en ganske interessant fore
stilling, som sikkert ga Erling Olsen 
& Co. nyttige vink. Det skortet na
turligvis tydelig både på 
og balltrening 1 Forslaget — som jo 
også manglet et par av sine beste — 
men et par mål og seir var ” ' 
langt unna.

Det gjestende lag 
patiske spillere, og laget forsøkte 
med adskillig .

Pers møter Hamarkameratene — 2. påskedag 
blir det kamp mot Tollnes

— Hvordan blir laget 
ningskampen?

— Det blir fra mål og høyre: 
Bjørn Reinholt, Leif Jensen, Olav 
Skilbred, Trygve Kristiansen. 
Dagfinn Jensen, Ove Austad, Øi
vind Johannesen, Herman Holtan, 
Karl Skifjeld, Leo Weber og 
Enok Solstad. Reserver blir den 
engelske målmannen Warnen, 
Ivar Waage, Rolf Olsen og A. 
Korsaasen. Som man ser saknes 
enkelte av de «gamle» spillerne. 
«Jeisen» Gundersen skal i år tre
ne Urædd, Alf Mikkelsen har 
ennå ikke tatt fatt på treningen, 
men vi regner med at han kom
mer seinere.. Leif Lindstad har 
heller ikke deltatt i forhåndstre- 
ningen, men han var med i gårs
dagens kamp. En av våre lovende 
spillere Arne Stenkvist er f. t. 
ute i militærtjeneste.

— Skal det holdes mange tre
ningskamper?

— Stadion presenterer seg al
lerede tørr og fin bortsett fra et 
mindre felt på den ene halvde
len. Vi får således god anledning 
til å trimme laget i- en rekke tre
ningskamper. 2. påskedag blir 
det kamp mot Tollnes med mixe
de lag, 12. april får vi besøk av1 
hovedserielaget Sandefjords Ball-/ 
klubb, 15.—17. anril går

: . : ••• « •••

i

Kjell Herman Halvorsen.
Herkules-spilleren, som i januar 

meldte seg inn i Pors fotballgruppe, 
har i disse dager sendt utmeldelse 
til Pors. Halvorsen, som for tiden er 
i sivil arbeidsleir for militærnekte
re har nå søkt om opptagelse i 
Sarpsborg Fotballklubb. Ut på som
meren vender han tilbake til Skien 
og da går han formodentlig tilbake 
til sin gamle klubb. (

f Pors har en 
aktive spillere 
de og i kveld nytter 
til å ta én ’ 
Vestsiden i_
Porserne stiller så 

| nytt lag for at en i

son var den som kom best fra kam
pen. Bjørn Reinholt i buret hadde 
en særs god redning i 1. omgang.

Hamar-laget, som ennå ikke har 
vært på banen i år, nyttet anled
ningen til å ta en kombinert fotball- 
og påsketur. Klubben saknet tre av 
sine ordinære spillere, målmannen, 
høye back og indre venstre, på turen. 
Klubbens fremste spiller og strateg 
var halfen Arne Olsen, som denne- 

kondisjon' gang spilte midtløper. Han lot alle
rede til å være i god trim og det var 
også ham som sikret klubben seiren 

ikke ved en scoring i kampens siste minut
ter/ Reservemålmannen og senter- 

bestod av sym- backen var de beste ellers.
‘ ’ • Ragnar Sundby, Urædd, skjøttet 

hell å spille pen o? dommervervet. Kampen ble spilt i 
rl-ktig fotball. Selersmålet kom først 2 omganger a 35 minutter.

Gren- l kampens siste minutt. Nærmere 
landscupen på vårt Stadion, 19. kritikk lar vi utstå, 
april møter vi Urædd i en kamp 
på Østsiden. Her blir det anta-

3 første fotballkamp i 
ble holdt på Vestsiden 

påskeaften. Porserne hadde sikret 
seg langveisfarende gjester denne- 
gang, idet klubben møtte lands- 
delsscrielaget Hamarkameratene. 
Det ble en forholdsvis tam fore
stilling, hvor gjestene sikret seg 
seiren med en scoring i slutten av 

kalde være 
møtt
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PORS slått 3
målskuddog skriver 1

KaB.

i fotball
utfall:

16. april 4
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og skyte forbi keeper som møtte 
ham.

Birger Jansen dømte.

« 

1

var 
slutt,

o a

i
i

var 
på.

«r 4 .• - • -

Grenlandscupen
i fotball trukket

Sandefjord—Pors 3—0

2. 
o 
O.

min. ved Ole Johannessen. Havn- 
g forbi keeper, men 

skjøt løst utenfor det tomme bur. 
I 2. omgang øket Berntsen til 3

Følgende dommere er 
nevnt: Oddmar Arnesen, R- Skjæ-1 

t-x i t* rr m a TT-1--------- - I

L.r
Strømsvåg. Nils Eriksen og i fi
nalen Kr. Kjeldsen.

Alle kampene holdes pa Pors 
stadion. Skuddgrcnsen er i år re
dusert fra 30 til 20 meter.

mot Sandefjords.
søndag 

følgende 
Ronald

ved I

rum, Rolf Møller, R. Aas Halvor
sen, R. Bratberg, S. Skau, 
Strømsvåg. i

' TZ «« YZ 4 1 *• ** *-*•
i

| Alle kampene holdes på Pors

"0 av Sandefjord.

Berntsen. Vestfold-laget hadde ennå 
cn kjempesjangse idet en av løperne 
snappet ballen fra Waarnes, men 

p; han satte imidlertid ballen utenom
i det tomme buret.

Porserne kom noe bedre i gang et
ter pausen og laget hadde også etpar

1 ■ . ■  ...................................... ■ . ■. ■ ■ ■—

som spilte 
omgang, laget 

gått solo

—0

Pors-laget mot
Sandefjord søndag
Til kampen

Ballklubb på Vestsiden 
har Pors’ U.K. talt ut 
lag fra mål og høyre:
Waarner (englenderen). Per Nil-

Olav Skilbred, Trygve Kri- 
Ove I

Vidar

Sandefjord vant fortjent 3—0 
over Pors igår på Vestsiden. Pors 
stilte opp som annonsert, Sande
fjord manglet sin ordinære høyre 
back samt winghalfen Thuve, el
lers fullt lag.

Det ble ikke noen stor kamp. 
Begge lags avleveringer var 
dårlige, særskilt klikket det 
stort for Pors her. Det ble bare 
tversoverspill, og begge side- 
half Austad og Kristiansen drev 
ballen for mye i været. Løper- 
rekken var altfor lett. Skifjeld 
fikk ikke utrettet noe mot Thor 
bjørn Svenssen som allerede var 
i god form. Porserne hadde sier

I hadde utenom målene 4.
ler ikke forsvaret hos Pors had
de noen heldig dag når unntas
Dag Jensen som var meget god. j ved å forsere frem på høyresiden 
Engelskmannen Warner ser 
ikke ut til å være noe funn.
Pors må nok få Mikkelsen og 
Lindstad i trøya igjen, før tror 
vi ikke det blir noe sveis på det. 
Sandefjord viste heller ikke så 

rare sakene. I enkelte perioder 
gikk det pent, men avslutningene 
var så som så. Som nevnt var 
Thorbjørn Svenssen allerede i 
fullt slag, Av de øvrige likte vi 
best v. back Yngve Karlsen, y. h. 
Gjertsen og Havnas, Ex-porseren 

' Thor Berntsen scoret et mål, men 
mer var det heller ikke.

Målene kom efter 7. min. 
heading av Havnås pa et pent

TOLL Eb—
møtte med 10 «nye» spillere

å Vestsiden igår er først spilleklar for Pors 22.
Pors fant så han får god anledning til trening 

Tollnes i tida framover. Ingar Tennefoss på 
høyrevingen er rask, men han tar seg 
cn del unødige «pauser» under kam
per;.

Strømsvaag, Sund jordet, var dom- 
uncr.

mere 
plan over spillet og hurtigheten 
det heller ikke noe større å si 
Treneren Roy Sørskott ga sine in
struksjoner før spillerne gikk på ba- 

|- nen og de ble stort sett fulgt.
Vestfold-laget sikret seg 

1—0-ledelse. Senterløperen

Vinner i kamp nr. T inot nr. 2.
: Fredag 17. april:

7. Seierherrene i kamp nr. 3 og 4.
8. Vinnerne i kamp' nr. 5 og 6.
9. Finale. L

Følgende dommere er opp-f

cupen
Pors nedia protest på avgjørelsen, 

men da måldommeren Olav Hansen 
opprettholdt sin avgjørelse, måtte 
kretsstyret forkaste protesten.

Selv om Pors ikke har fått det til 
å «klaffe» hittil i vår, så burde det 
være muligheter for at man finner 
fram til et habilt lag i løpet av vår
sesongen. Klubben ligger jo trygt' 
forankret i landsdelsserien og man 
kan derfor bruke vårsemestret til å 
eksperimentere med laget. Klubben 
kommer i ethvert fall til å sette 
svært lite inn på å sikre seg cn plass ’ 
i hovedserien i år. j

• Holdes pa Vestsiden 15.—17. 
april . . • •

Loddtrekkinga for den tradi- • 
sjonelle Grenlandscupen i fotball • 

Ible foretatt, i går..og ga følgende 
utfall:

% * * ’ • • • ■ ' • • 1 r‘ t S

Onsdag 15. april:
1. Kragerø—Herkules 

Odd—Skiens Bk.
Brevik L. L. — Skiens-Grane

'Tqrsdag
4. Storm—Pors
5. Borg—Urædd
6.1 ■ ' “

snart 
Thor 

Baust Berntsen la en pen pasning til 
ytre høyre, som la ballen over den 
feilplasserte Pors-burvokteren Waar
ner til indre venstre Havnaas som 
bare hadde å sette hodet til for 
nikke ballen i nettet. 25 min. seinere 
øket Sandefjords ytre venstre Ole 

sen. uiav SKuorea ii yyve | Johannessen til 2_0 etter at han had. 
stiansen Dagfinn Jensen, Ove fMt et melloml fra Baust 
Austad, Ingar Tenneioss, Vidar | 
Abrahamsen, Karl Skifjeld, Her- , 
man Holtan og Øivind Johan-1 
nessen.

Kampens dommer blir 
Jansen, Tollnes.

|GrenIands-
STORM SLO PORS PA FÆRREST 

UTSPILL FRA MAL!
Det ble en. jevn poéngstrid mel

lom Pors og Storm i don første kam
pen igår. Leif Lindstad var atter 
med som indre høyre og det er trolig 
at han ennå langt fra har sagt siste 
ordet på Pors-laget. Storm sikret 
seg cn en del poeng til å beynne 
med, men så utliknet Pors mot slut
ten av kampen.

Etter måldommernes utsagn 
stillingen 8—8 ved kampens 
men seiren gikk til Skicns-lagct for
di det hadde hatt et utspill mindre 
ira mål.

Det hersket en del tvil blant 
Pors-spillerne om måldommernes av
gjørelse av et Storm-skudd, som ble 
reddet av høyre-backen | Wcholdt. 
Pors’ burvokter Rcinholt sto imid
lertid like bak ham og var klar 
til å bokse ballen ut.

mellom hovedserielaget 
fjords Ballklubb og Pors 
med en klar 3—0 seir for 
fold-laget. Porserne har øyensyn
lig vanskelig for å komme i gang 
i vår og særlig er løperspillet og 
avslutningen alt for tam. 
Sandefjords-laget hadde

Fotballkampen pa 
mellom Tollnes B-K. og 
aj i mirt og kaldt vær. 

vant 3-4) elter at stillingen hadde 
vær( i—0 ved pausen. Det ble 
for mye sparking og tildcls unø
dig løping dennegangen.
Bortsett Ira ytre venstre

Solstad hadde Pors helt nytt lag fia 
! Hamarkanjpen. Tollnes pa sin side 
har mistet Gregoriusscn til Odd og 
dessuten saknet man Arnold Braa
then og Thdrmod Knudsen av fjor
årets spillere. Klubbens U.K. hadde 
flyttet Haakon Wold ned som sen- 
terback, mens Per Skilbred spilte 
høyre half. Dessuten hadde laget ny

ervervelsen Kjell Hansen fra Gjer
pen som burvokter.

1 Kampen var ikke gammel da Toll
nes’ Helge'Skilbred sikret sitt lag 
1—0-ledelse. Pors’ målmann Waar
ner, som var blendet av solen, feil- 
regnet cn tøy ball som gled mellom 
hendene på ham og Skilbred satte 
deretter baien i det tomme buret.

Tollnes-lrget scoret to nye mål i 
annen omging ved Thorbjørn Svend
sen og Per Skilbred. Pors på sin si
de .fikk underkjent to scoringer for 
hands og mgrep på målmannen.

Tollnes jlir sikkert ikke lett å 
komme utenom når det gjelder ret
ten til å rykke opp i 1. divisjon fra 
høsten av. Den 19-årige målmannen 
var en fin type og han viste også fle
re særs gode redninger. Kondisjonen 
lot til å væie bra os de fleste av 
spillerne, men de ville spare atskil
lig på kreftene ved å nytte seg av 
mere presise pasninger og fremspill. 
Brødrene Braathen, Haakon Wold og 
Per Skillbred blir nok lagets støtte
spillere i år også.

Pors’ engelske burvokter Ronald 
Waarner saknet tydelig kamptre
ning. Han var uheldig med den før
ste scoringen, men i annen omgang 
viste han bl. a. en særs pen redning. 
Ellers var inntrykket av Pors-laget 
noe blandet. Den 16-årige senter- 
backen Arnold Johannessen er uten 
tvil et emne som Pors vil få mye 
glede av i framtiden. Venstrebacken 
John Nilsen viste også gode takter. 
Løperrekken virket svært tam. Her-| 
l:ules-spilleren Vidar Abrahamsen I

gjen- | overlegg fra Gjertsen, og efter 32 
nom hele kampen. Sandefjord j

Hel- I ås var en gan

Pors har vansker med løperspillet
Fotballkampen på Vestsiden igårj store sjangser. Den ene kom etter at 

Sande- målmannen hadde feilregnet en høy 
sluttet ball, men landslagskjempen Thor

bjørn Svenssen reddet på målstre
ken. Et nytt skudd ga heller ikke 
noe resultat.

Thor Baust Berntsen, 
ytre høyre i annen 
et flott mål etter å ha 
gjennom Pors-forsvaret.

Thorbjørn Svensen var bestemann 
i Sandefjords-forsvaret og han lot 
allerede til å være i god trim. Han 
var hurtig, men kanskje noe for 
nonchalant enkelte ganger. Hans 
framspill havnet i de aller fleste til
feller hos medspillere. Venstre-ba-l 
cken Yngve Karlsen var den som 
kom nærmest. Ex-Porseren Baust 
Berntsen var med på alle scoringene. 
Arvid Havnås er fortsatt en av la
gets støttespillere.

Hos Pors var Dagfinn Jensen bes
temann fulgt av Ove Austad. Lagets 
løperspill er det for lite futt i og 
skudd ser en heller ikke noe større 
til. Vidar Abrahamsen var den som ' 
slapp likest fra det av løperne. !

Birger Jahnsen, Tollnes, kom bra | 
fra dommervervet.

800 tilskuere overvar kampen.
Corner.

__________________________________________________________________________________
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Pors-laget
J

r-

for
baller og lite plan. Det var likesom

Pors vant f< Odd
/ats

II
1

finne melodien.
2-0 H-------=

■

ilkk under det sterke Porspress en 
veldig påkjenning som det klarte 
bra. Oppdekningen var enkelte gan
ger ikke helt prima, samtlige tre

Moss 
der-

er at målmannen hadde sluppet 
ball, men i iveren for å få den i

over

1W

an de øvrige.
Hansen var best hos Sundjordet.

Tr. Dahlgren, Urædd, dømte.

i
s. <

: M
backs leverte dog en god innsats, ltan °£ Hans Lysa, 
men husk: i faresonen skal ballen 
vekk o gut på forteste og enkleste 
måte. Hefte var god i mål med man
ge pene redninger. Av de øvrige var 
det bare Arne Johnsen som delvis 
viste hva han er god for.

Det tok 30 min. før Pors fikk hull 
på byllen. Hefte måtte da kapitu-

fe

JPORS begynner å
Heldig lagendring ga 

lovende spil 
leve for et hvasst hjørneskudd fra 
Sklfjeld. Dette ble omgangens re
sultat. 2. omgang artet seg som før
ste med Porspress men målene ute
ble. Urædd oppet seg litt i det kvar
ter hvor vi noterte godt skudd fra 
Lundgren og ditto redning av Rein
li olt. Lundgren hadde også et godt 
frispark som Reinliolt igjen tok pent.‘ 
Pors på sin side hadde to gode 
skudd i stolpen. Like før slutt øket 
Skifjeld til 2—0, men målet burde 
vært annulert for off side på Lind- 
tsad. For Urædds forsvarere gjelder 
regelen: spil Itil fløyta er gått, Ikke 
stopp opp som igår!

Det var ca. 700 tilskuere i vakkert 
vårvær, og Strømsvåg var god dom
mer. Ref.

tjente på endringe- 
-• over i siste om- 

smått med mål- 
-...i på ct straf- 

— satte 
Pors-buret. 

noe seinere et 
Pors på j;in «j^ 

s tor SCO r i n gs -s j a n gsc

Sover Urædd,
Konklusjonen av kampen igår 

mellom Urædd og Pors må bli den 
at Pors ser ut til å ha funnet 
fjorårets melodi igjen. Vi fikk at
ter se gode skiftinger, presise 
fremspill og som regel tre mann 
om ballen. At Lindstad var på 
plass har mye å si, og han hadde 
forbausende god kondisjon. Eks
perimentet med Ove Austad i sen
ter falt heldig ut. Han spilte til- 
baketrukket og organiserte an
grepene meget pent. Det eneste 
som klikket var avslutningene — 
Skuddene var dårlig innsiktet for 
hele rekkens vedkommende. Pors 
indre forsvar hadde en lett opp
gave som det kom fint fra. Unge 
Arnold Johansen spilte winghalf, 
og som vi har sagt tidligere: han 
er et emne langt utenom det van
lige. Som helhet betraktet må he
le laget få kritikk for godt spill. 
og god innsats.
Urædd falt tilbake til fjorårets 

synder. Stillestående, lange upresise i 
* 1 v w • i i i

Øivind Johansen 
som scoret 2 av Pors’ mål.

z II

Even Hansen ble trukket 
indre venstre til høyre half, 
«Dutte» Eriksen gikk ;
vingen og W. Buer i senter. Ewald

f
' I• 17Ml

Skilbred kom 
halfene var jevne. : ’ * 
nold Johansen har faktisk 
sikret seg < 
er et emne utenom det 
løperne likte vi best 
Øivind Johansen og ~ 
Ove Austad spilte det meste 
pen svært tilbaketrukkent — 
var derfor sjelden han 
angrepets avslutning. 
Tennefoss—Holtan klarte • 
holdsvis bra i første omgang,'

Pors b — Sandjordet 
2—1

Til privatkampen på Frednes i 
går stilte Pors med følgende lag: A. 
Wennerød, J. Homane, Per Nilsen, 
John Nielsen, Leo Weber, Leif Jen
sen, G. Knudsen, Rolf Olsen, A. 
Koråsen, Enok Solstad, Helge Pe- 

I’ dersen og E. Bergby 1 omgang hver.

var Porscrne helt 
avbrutt av sprette 
Pors dominerte også 

ene

over

asgg
KARL SKIFJELD 

som scoret Pors’ mål.

|

! Intet villel ykkes igår, når unntas

ffo
ra.
fib
Ra
4r.
Kl
*• J *

CIve

Ur
liiv’

t .

Pors-lagct cr avgjort i framgang 
etter en svak sesong-start. I går ble 
Odd slått regelrett 3—1 på Vest
siden. Porsernc var klart det beste 
faget og Odd-forsvaret måtte gi tapt 
tre ganger før pausen. I siste om
gang kom Odd noe mere til hekte
ne, men laget har flere svake punk
ter som må styrkes hvis det skal væ
re med i tet-striden i hovedserien. 
På den annen side viste kampen at 
det slett ikke er avgjort at Porserne 
vil trekke det korsteste strå i tev
linga med Fram, Lisleby og 
om avdelingsmesterskapet og 
med retten til å rykke opp i hoved
serien fra høsten av.

Pors åpnet energisk i kampen og 
sikret seg ledelsen etter 2 min. spill 
ved Øivind Johansen, som kvikt ut
nyttet et tilbakespill i Odd-forsva- 
ret. 10 min. seinere cr stillingen 
2—0. Et kort overlegg fra Ingar 
Tennfoss var Herman Holtan påpas
selig framme på og skjøt i nettet. 
Etter 34 min. ble Pors tildelt fri
spark for obstruksjon i nærheten 
av 16-meteren. Karl Skifjeld la bal
len til Øivind Johansen som sendte 
en hard markkryper i Odds nett.

Odderne var straks klar over si- 
ne svake punkter og det valgte å 
gjøre endel endringcr i oppstillingen 
etter pausen. Harald Johannessen 
ble flyttet inn som scnterback, mens

Gregoriussen tok ving-baokplassen. 
—ned fra 

mens 
ut på venstre-

Kihle som ble skadet i ]. omgang ble 
erstattet av guttelags-keepercn 
Nyblin.

Skiens-lagct • ‘ 
ne, og det lå noe i 
gang, men det var 
skudd. Trøstemålct kom 
fespark som Dagfinn Nilsen 
kontant bak Reinolt i 
Samme spiller hadde 
skudd i stolpen, 
hadde også en

fikst overlegg fra Helge Pedersen.
Holst Hansen utliknet i 2. om

gang ved et peint skudd, mens J. 
Homane skaffet Pors seiersmålet.

Hos Pors var det flere gode em- kle det til at den ble satt 
ner som man sikkert får glede av. r tomme buret.
Venstre back Per Nilsen lå litt for------------

B. Wahlstrøm og Olaf (P°rs hadde sine beste folk i det 
Dagfinn Jensen var 

mann og en van- 
Olav

Sundjordet manglet Gunnar Vi-i 
t otr Hans Lvsa. Stedfortredere 

var Helge Jensen og Rolf Widen.
Kampen ble ikke god, spillerne 

burde tatt treningskampen mer al
vorlig og dempet ballen. Istedet ble | 
det mye polspark og tilfeldigheter. 
Bortsett fra en periode i første om-

• gang da spillet gled pent for Pors. 
. Sundjordet hadde en god periode i

2. omgang, men uheldigvis ble Holst 
Hansen skadet og måtte forlate ba- 

_ non. Han ble erstattet av Arvid 
Anundsen. Pors’ Leo Weber måtte 
også gå ut i slutten av 2. omgang 
og laget spilte siden med bare 10 
mann.

Pors ledet 1—0 ved pause etter 
etter scoring av Rjolf Olsen etter et

Fotballkampen på Urædds sta
dion i går mellom Pors og Urædd 
hadde samlet 700 tilskuere. Pors’- 
erne vant en helt fortjent 2—0 sei r 
over det svaktspillcnde Urædd- 
Jaget. Særlig hadde Pors godt tak 
på kampen i siste omgang.
Urædd åpnet best i kampen, men 

så jevnet det hele seg ut. Pors sik
ret seg 1—0 ledelsen ved ct flott 
skudd av Karl Skifjeld. Målet kom 
etter at Pors var tildelt en feilaktig 
corner. Denne la Tennefoss pent 
inn til Skifjeld.

Etter pausen 
ovenpå bare 
Urædd-oppløp. 
midtbanespillct og det ene angrep 
avløste det annet. Det manglet hel
ler ikke på skudd, mon enten ble dc 
reddet av Arild Hefte i Urædd-buret, 
eller ballen havnet over eller uten- 

stengcnc. Karl Skifjeld sørget

r \ i

i • r v

ire forsvar.
any lagets beste ....... b ,

^skelig mann å komme forbi.
Skilbred kom nærmest ham. Side- 

16-åringen Ar- 
--1 allerede 

en plass på A-laget. Han 
vanlige. Av 
venstresiden 

Karl Skifjeld. 
—; av kam- 

og det 
var med i 
Høyresiden 

seg for-

dc dabbet endel av etter pausen.
Odd, som saknet ytterløperen Odd 

Johannessen, skuffet sine tilhenge
re atskillig i går. Kampen ga grei 
beskjed om at Harald Johansen bør 

Zr%SCntnbaCk °e Even Hanse" si- dehalf Forsvarsspillet var meget 
s.vakt tør pausen. Hallenes opplegg 
var det også skralt bevendt med 
Dagfinn Nielsen var best av løperne

T. Dahlgren, Urædd, dømte bra' 
Det var omlag 800 tilskuere.

>

i o i

ITI

Pors vant fortjent 2-0 over Uræ
er i framgang mens Urædd skuffet

for en ny scoring etter svakt for
svarsspill fra Urædds side.

Første omgang var ikke særlig 
løfterik for Pors’ vedkommende, mon 
annen omgang tyder pa at laget er 
i framgang. Bjørn Reinholt hadde 
cn grei jobb. Han reddet pent et 
par Urædd-skudd i siste omgang. 
Dagfinn Jensen var atter best av 
back-trioen. Av halfene hadde guttc- 
lagsspilleren Arnold Johannessen 
cn lovende debut som vinghalf. Han 
cr utvilsomt ct emne til en kommen
de storspiller. Ove Austad lå vel 
mye tilbaketrukket av løperne, mens 
de øvrige 4 slapp bra fra det. Lind
stad kommer man nok ikke utenom 
i år heller. Skifjeld og Øivind Jo
hannessen var raske og aktive det 
meste av kampen. Ingar Tennefoss 
på motsatt side var også langt bedre 
og friskere enn i de foregående 
kampene. Klubbens UK nytter nok 
anledningen til å prøve samme laget 
i kampen mot Odd på Vestsiden til 
helgen.

Urædd-laget skuffet stort denne- 
gang. Det klikket ikke minst på 
midtbanespillct, hvor kontakten 
mellom indreløperne og halfs var 
meget dårlig. Arild Hefte leverte 
en av sine beste kamper i buret og 
han kan ikke lastes for noen av 
scoringene. Zimmermann var best 
av backene, men felles-feilen for 
disses vedkommende er at de mar
kerer sine motspillere for dårlig og 
at de svært ofte er tilbøyelig til å 
lage for mye puslespill i stedetfor 
å få ballen vekk fra faresonen. Arne 
Johnsen slapp likest fra det av 
halfene. Kjøhl hadde øyensynlig 
vanskeligheter med plaseringen i 
går. Av løperne plusser vi for Per 
Lundgren. De to ytreløperne var yt
terst svake og for lite med i spillet. 

L. Strømsvaag, Sundjordet, dømte.
Corner.

ta
et Ute blaff i 2. omgang. Forsvaret
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Beskjeden Pors-innsats på Notodden i går domte

Landsdelsseriekampen på Not- stoppe
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Der var ca. 1000 tilskuere.
KaB.
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Stillingen etter 9. runde er: 
‘ | Lisleby 

Fram 
Moss 
Pors 
Snøgg 
Selbak 
Ørn 
Herkules

traktelig bedre. Even gikk da ned Dahlgren var 
hvor han hører hjemme som side- lag burde hatt 
half (i.v. i 1. omgang), Dutte Erik- sine protester 
sen overtok ytre venstre og Buer ser. 
gikk i center. Ennvidere byttet Ha-' ___
raid Johansen og Gregoriussen plas-' 
ser og unge Tor Nyblin erstattet

lands- 
n pa 

Pors 
: B.

, A. Weholt, O. Skil- 
! bred, Tr. Kristiansen, D. Jensen,

! Da Pors ble slått 
Notodden

/

■■

■■■

■■ '■ •..

Øivind Johansen nr. 3 efter 80. min. Det siste kom 
' r 16-metcren. Skifjeld la dette foran bena på Jo- 

skjot en kryper i mål. Dårlig oppdekning av Odds forsvar.

fjeld/Johansen opp med Odds høy
reside. Holtan og Tennefoss kom og
så godt frem mange ganger, men 
sistnevnte holder for lenge på bal
len. Ove Austad lå litt langt tilbake 
syntes vi, men samlet godt cpp og 
var med overalt unntatt i avslut
ningene. Trygve Kristiansen var best 
av sidehalfs denne gang. Det indre 
forsvar hadde en rolig 1. omgang, 
men det klikket stort flere ganger i 
2., og en mer besluttsom og mer 

(Forts.'5. side).

...

rakte
•• .

•- S-.. .v.

trenger mer ' 
Kelly.
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13 pts. 24—11
13 pts. 17— 6
12 pts. 22—13
12 pts. 17—10

9 pts. 13—14
7 pts. 11—19
3 pts. 7—21
3 pts. 11—28

Frisk innsats av

Mbi 1
1

Pors hadde en god 1. omgang, spillerne fant hverandre og lagets 3 
mål kom i denne omgang. Øivind Johansen nr. 1 efter 5 min., Holtan nr. 

2 efter 10 min. og l 
efter frispark innenfor 
hansen som .

Odds mål kom på straffespark i 
«lutten av 2. omgang. Per Jacobsen 
ble gått ned bakfra, o gDaffa ek
spederte straffesparket kontant i 
nettet. Daffa hadde forøvrig et godt 
stolpeskndd like efterpå, ellers var 
det tynt med målskudd. Vi noterte 
,m heading fra Ragnar Larsen og et 
skudd til fra Daffa det var alt i 1. 
Dmgang, ingen fra Odds side.

Som nevnt hadde Pors en god 1. 
omgang. Oddsforsvar var famlende 
og usikkert og spesielt valset Ski-

■

I </Telem>s referat leser vi bl. 
om seriekampen Pors — Snøgg:

Pors var et jevnt lag. Ikke hy-I 
perf årlige, men lagets forsvar lever- f- 
te en heltemodig kamp i annen om-l 
gang da presset på det var stor. Mål-1 
mannen Reinholt hadde en rekke

• glimrende redninger — og Pors kanj 
nok være ham takknemlig for 
det ikke gikk flere mål på det.

Dagfinn Jensen var en glimrende 
tredje-back. Og Pors begge backer 
var påpasselige. I angrepsrekken 
var fremdeles Leif Lindstad med. 
Men han er ikke av samme gode 
kvalitet som før. — Enkelte ganger 
var han godt framme og uten en på
passelig Ame Svarstad kunne han 
nok kommet bedre til og blitt farlig. I

*

1. •_.% * “• *• • • I

Pors -
(Forte, fra 2. side), 

skytende rekke enn Odds ville nok angrep 
notert seg for både to og tre mål.

; Dagfinn Jensen var en god oppas
ser av Per <_
Ragnar Larsen ut av spill gjennom 
det meste av kampen. Reinholt var 
god i mål.

f

Snøgg slo Pors 1-0

• ~— --- o

søndag
Til sesongens første 

delsseriekamp mot Snøgg 
. Notodden fk. søndag har
* endret litt på oppstillingen:
* Reinholt, A. Weholt, O. 1
* i------------- 1 rrt .----- - — —

Arnold Johansen, L. Lindstad, H. 
Holtan, O. Austad, K. Skifjeld og 

. ,.d Johansen. Reserver: A. 
Wennerød, L. Jensen, L. Weber, 
og I. Tennefoss.

vant fortjent, men for mye. 
dreløper er absolutt å foretrekke, 
lian styrket forsvaret samtidig som 
lian klarte å skaffe løperrekken baller 
å arbeide med. I annen omgang had
de Odd mange pene sjanser, mens de 
i første omgang faktisk ikke hadde 
skudd mot mål.

Porsguttene spilte en stor første 
omgang. De gikk på med friskt hu
mor og vant så godt som hver eneste 
duell orn ballen. Åpingene i forsvaret j 
til Odd ble godt utnyttet og spesielt 
laget Kar] Skifjeld og Øivind Johan
sen det bråket for Oddforsvaret. For
svaret til Pors spilte sikkert og kon- j 
tant. I annen omgang kom Pors ut av ■ 
stilen og fikk ikke den samme flyt ; 
over' spillet. At Odd ikke reduserte 
før på ét straffespark ved Daffa var 
litt ay et under.

Seiren til Pors, 3—1. var for stor, 
selv om de fortjente å vinne. Det tred
je målet som Pors fikk er vi ikke eni
ge i at det skulle dømmes obstruk
sjon for.

Dahlgren 
trening.

■■ •?

—
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Pors som
Pors kunne i går gå av banen etter 

en fortjent seir over Odd, men det 
var ikke noen stor kamp som noen av 
(agnene leverte. Pors lå stort over i 
første omgang og kan de kjøre på 
samme måte også i annen omgang 
skal det bli vanskelig å hindre dem 
en plass i hovedserien fra høsten av. 
Odd spilte uhyre svakt i første om
gang, frisknet litt til i annen omgahg, 
men det må spilles atskillig bedre fra 
søndag av hvis on håper på å få flere 

. popnf i hovedserien.
Odds første omgang på Pors stad

ion avslørte så mange svake sider at 
det var en gru. Forsvaret arbeidet 
usikkert, spesielt halfrekken som ble 
liggende og famle i lukene. Dette for
te til store luker i forsvaret hvor Pors 

t løperne fritt fikk boltre seg. Ving- i 
halfene klarte heller ikke i forste 
omgang å mate løperrekken med bal
ler. I annen omgang etter at Odd 
hadde foretatt en del helt naturlige 
forandringer gikk det bedre og Even 
Hansen som half istedet for som in-

•Bm 

• •• ;
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Kihle. Det siste var blitt skadet. Ba
nespillet ble nå langt bedre, Even 
Hansen og Daffa trakk opp det ene

1 efter det andre, men avslut
ningene var slette. De som kom 
best fra det var Helland, Even (2.

Jacobsen. Skilbred satte omgang) og Daffa som leverte ^n 
meget god innsats. Han holt dog . 
litt for lenge på ballen mange gan- 

_ ger. De øvrige fikk lite til. Pei^Ja-
Odds 1. omgang var rett og slett cobsen hadde enkelte blaff, men 

elendig. Spillerne fant hverandre ik- heller ikke mere. Nyblin ble ikke 
ke, forsvaret var som nevnt åpent satt på noen prøve

| og usikkert, Kihle det samme i mål resten pent opp 
og begge sidehalfs uhyre svake i fra Skifjeld, men 
oppleggene. I 2. omgang ble det be- skudd.
traktelig bedre. Even gikk da ned Dahlgren var god dommer, begga 

“en advarsel for alla
mot hans avgjøre!-

hadde hver sin omgang — 
Odds oppstilling straffet seg!

Pors vant treningskampen P& Vestsiden igår med 3-1 over Odd, 
•U t må vel sies å være fortjent. Riktignok hadde Odd mange chan- 

scr ^kampens siste 20 min., men loperne somlet vekk selv de mest opp- 

lagte.

sjangse i 1. omgang ved å 
odden mellom Snøgg og Pors igår | spillet.

Det var omlag 800 tilskuere. Gras- 
melaget.' Pors skuffet ikke så lite matta var god, men noe tung å spil- 
dennegang, da laget spilte langt le på. 
under pari.
Porserne hadde overtaket det før

ste kvarteret, men så kom Snøgg. 
Begge lag hadde sine sjangser, men | 
noe resultat ble det ikke ut av det. 
Pors ble snytt for en stor scorings- 
sjangse idet dommeren stoppet an
grepet og ga frispark istedetfor å la 
spillet gå videre. Ved det høve sto 
Ove Austad for klart mål.

I ‘Snøgg var også de mest aggressi
ve i begynnelsen av 2. omgang, men

I i den siste halvtimen var Pors noe 
foran.

Det var ikke noe å si på at Snøgg 
I vant. Laget hadde sine beste spille
re i Ove Ødegård og ytre høyre Eng- 
gravslia, senterback og høyre back.

1 Ødegaard lot forøvrig allerede til å 
'være kommet godt i gang.

Hos Pors .var det Bjørn Reinholt 
iog Olav Skilbred som slapp likest
fra det i forsvaret og Karl Skifjeld 
n auaÅq anÅjjaAo' ap"r

Fortjent 3-1 til Pors over Odd

i . y ’ ' y >

A-

F’ -reriT—

. -■ :> a

sluttet med 1—0 seier til hjem-

w.
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■ - f yyyy
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Her redder Bjørn Reinholdt flott foran bena til Ragnar Larsen. Pors 
gode høyreback Wéliolflt sikter ellers buret. Foto: Haraldsen.
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Selbak — Fram 
Herkules — Snøgg 
Ørn — Pors

—Herkules 
Fram — Ørn 
Pors — Selbak 
Snøgg — Lisleby.

j

i
< ■

r

såvel seg selv

A------- ----

I lig banespill som vi dessverre ikke 
! ser maken til her i Grenland,

1

Pors er ikke i slag, forsvaret var 
usikkert, sidehalfs fikk ikke tak i 
midt banespillet og wingspillet 
var svakt. Lagets beste var Skil- 
bred (som hadde en meget van
skelig mann mot seg), Arnold 
Johansen og Jeisen. Llndstad la
get mye pent, men hurtigheten 
må opp. Skuddene var dårlig inn
siktet, best husker vi en kanon 
fra Arnold Johansen som Torger
sen i Moss-buret hadde store van
skeligheter med, men .som han 
allikevel klarte pent. Dagfinn 
Jensen har lagt seg til en uvane 
at han skal ha to spark på bal
len, det var bare hellet som gjor
de at dette ikke ble skjebnes van- • 
gert igår

Moss var både-og I sine gode 
perioder leverte de et helt ypper-

Fotballen 
ruller

<7

å
1. runde i vårkampene i 1. reser- 

velagsserie ble holdt i går.
I Skien spilte de to lederlaga Odd 

og Pors uavgjort 0—0. Pors brente et 
straffespark. Det ble scoret først, 
men dommeren annulerte fordi en 
av Porserne løp for tidlig fram. Det 
nye skuddet ble satt over tverligge- 
ren.

Urædd og Skiens BK spilte uav
gjort 1—1. SB. fikk sitt mål på 
straffespark, mens Ragnar Larsen 

kvitterte for Urædd.
På Borgestad ledet Borg 2—0 til 

langt ut i annen omgang, men så 
scoret Stormerne 3 ganger og der
med gikk Borg glipp av poenga og 
lederplassen.

Herkules — Brevik 1—2.
Stillingen i serien etter G omgan

ger er: Odd 9 pts. (20—6), Pors 9 
pts. (14—3), Borg 8, Herkules 7 (10 
—8), Urædd 7 (10—10), Storm 6, 
Skiens BK 5, Grane 3, Brevik 3 og 
Kragerø 1.

er hen-

I og frisk 
n *

I Foran fra : __
Bak fra venstre: ingard Tenne joss, 
Johansen.

det (heldigvis for Pors) på kon- < h. Kolbjørn Hansen. Keeperen 
disjonen til Schulstock. Hele laget 
gav et godt inntrykk, men over de 
andre raket v. halv Ulleland og i. le tas.

skje i 
løpet av de to nærmeste månedene.

Pors har i de sistet kampene vist 
pen framgang og det er slett ikke 
umulig at Larviksklubben må gi le
derplassen fra seg. Ser en på listen 
over de gjenstående kampene så er 
forholdet det at programmet for de 
to topplaga er så å si like hardt. Søn
dag skal Pors til Notodden og Fram 
til Moss. Vinneren av serien rykker 
automatisk opp i hovedserien 
høsten av.

Her er poengstillingen pr. i dag: 
Fram 8 k. (16—4) 13 pts.
Pors 8 k. (17—9) 12 pts.
Lisleby 8 k. (22—11) 11 pts.
Moss 8 k. (20—12) 10 pts.
Snøgg 8 k. (12—14) 7 pts.
Selbak 8 k. (11—17) 7 pts.
Herkules 8 k. (11—26) 3 pts.
Ørn 8 k. (5—11) 1 pt.

Følgende kamper gjenstår: 
3/5 Lisleby — Selbak

Moss — Fram 
Herkules Ørn 
Snøgg —- Pors

3 0/5 Selbak — Herkules
Ørn Lisleby 
Fram — Snøgg 
Pors — Moss

16/5 Selbak — Moss
Lisleby — Fram
Ørn — Snøgg 
Herkules — Pors

I 24/5 Moss — Ørn
Snøgg — Selbak
Fram — Herkules 
Pors — Lisleby

31/5 Lisleby — Moss
»

7/6 Moss

>

var i 
også meget god. '

Birger Jansen tok det som skul- 
. • i,010 betalende tilskuere. 

KaB.

W||

I juniorserien igår vant Pors 4—0 
over Sundjordet. Det var Finn John
sen, Roald Reiersen, Svein Barth og 
Svein Hansen som scoret.

Tollnes juniors slo Eidanger 6—0. 
Det var William Limi som laget de 

‘ fleste av målene.
Brevik og Kragerø juniors 

uavgjort 1—1 på Fprulund.
Pors leder serienjned 4 pts. (12—0) 

foran Tollnes 4 pts. (9—0). 
Borg jr. — Grane jr. 
Gjerpen — Storm jr. 
Herkules — Skotfoss jr.

«Jeisen» Gundersen 
midtløper på Pors-laget

• _ • w •

Pors UK har endret atskillig 
på lagsoppstillingen til kampen 
mot MJoss på Vestsiden søndag. 
Einar «Jeisen» Gundersen er 
med for første gang i år. Laget er 
fra mål og høyre: Bjørn Rein- 
holt, Trygve Kristiansen, Olaf 
Skilbred, Arnold Johannesen, 
Dagfinn Jensen, Ove Austad, In
gar Tennefoss, Leif Lindstad, 
Einar «Jeisen» Gundersen, Karl 
Skifjeld og Øivind Johannessen. ' 
Reserver: Asbjørn Vennerød, 
Per Nilsen og Herman Holtann.

’ Herkules — Skotfoss gutter
Gjerpen — Storm smågutter

Pors fikk full hyre med Moss
I Ikke som ventet på Vestsiden, 1-1 all right

Pors og Moss laget x-kamp på Vestsiden igår, og det var jorden. Pors hadde kanskje fortjent en 
knapp seier efter sin gode avslutning, mens Moss på sin side var svært uheldig et par ganger i be
gynnelsen av 2. omgang, og kunne da med litt fiaks ha scoret. Det var Jeisen som scoret for Pors og 
i. h. K. Hansen for Moss, begge i 1. omgang.

I *

< < nsuc: .-irnold Johansen, Ame Veholdf n ■

J llCrmUnn t,O“Un- °C';
—— ■ ■ » - •

Pors til hovedserien?
Sfondag starter seriekampene for 

a alvor i Norge. I dag tar vi for oss 
r- landsdelsserien. Her er stillingen 
II den at Fram topper tabellen 1 po- 

eng foran Pors som igjen 
holdsvis 1 og 2 poeng foran Lisleby 
og Moss. Det gjenstår 6 runder av 

r serien og meget kan derfor 
1' ' - ' ■ ’ in

I.
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negative bom-
... vært serie- 

«spytte i nevene»
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PORS skuffet savel seg selv som sine tilhengere med den : 
ben på Notodden. Hadde seiren vært klar her, ville det ha 
ledelse i dag. Ennå er sjansen der, men det gjelder å 

e på.
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Det har tidligere vært noe energj- 
løst og veikt over Herkules-Iaget.

Hoss delte poeng*
utliknet Moss Iike før pausen

A-
for
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Stillingen etter 10. runde: 
Fram 14 pts. 18—7 
Lisleby 13 pts. 24—13 
Moss 13 pts. 23—14 
Pors 13 pts. 18—11 
Snøgg 10 pts. 14—15 
Selbak 9 pts. 13—20 
Ørn 5 pts. 9—11 
Herkules 3 pts. 12—30 

*

I Alf Goberg, Storm, var kampens [ 
demmer.

Landsdelsseriekampen Herkules— 
Pors holdes i Skien i dag. Ved den- 

: ne anledning spiller Pors venstre 
back Olav Skilbred sin 400. 
på klubbens A-lag. 

« f-r n -

BIS

■a

kamp
Han debuterte |, etterpå et godt tak på kampen, men 

som 17-åring på Pors-laget i 1933. 
Det er neppe mere enn 8—10 
kamper han ikke har deltatt i 
Pors i disse 20 åra. Det skyldes ute-l 
lukkende en eller annen skade. Skil-1 

for-I' 
hvisl 

I a 
tre-

:4a

■B
Olav Skilbred.

Merkwlss kom sent
Fortjent 2-1 over

Pofs-oppstillingen på 1_______ ____  _ JB | B|BBBBB|BB| |
selvsagt dømt til å mislykkes og kunne vel bare bety at Pors-Iedelsen satser svært lite pa a komme opp j 
Hovedserien på det nåværende tidspunkt. Jensen ble trukket tilbake til sin naturlige plass i kampens a ta Kleiva gjorde

i overtak til Pors og 1—fl
omgang — og 1 løpet av

Pors ledet 1—0 
c- u 
c 
b 

I

at det bare var et par hundre tilskuere. Efter en «normal» 1. omgang med et lite 
ledelse ved pause, gnistret hjemmelaget uventet kraftig til i 2. <

lå jevnt • over og hadde eh rekke 
chanser som lett kunne’gitt økning 
1 sifrene. Seiren var fullt fortjent. 
Pors hadde omtrent ikke en sco- 
ringschanse hele omgangen igjen
nom. Det var Gravklev og Flatin 
som ordnet scoringene for Herkules, 
Skifjeld for Pors.

Hos Herkules må alle elve få bra 
attest denne gang. Solvang arbeidet 
godt, men burde avverget målet. 
Skal noen fremheves må det være 
Straume, Arthur Nilsen, Rolf? Hal-

egenskaper som innsatsvilje og 
kampglød kan man også komme 
langt — og de egenskapene preget 
Herkules-Iaget i 2. omgang igår! Det

ved pausen
Herkules vant igår noe uventet 

2—1 over Pors i landsdelsserie
kampen i Skien. Pors ledet- 1—-0 
ved pausen, men det var tydelig 
at eksperimentet med Dagfinn Jen- 
se som midtløper falt mindre hel
dig ut. Skiens-laget spilte forøv
rig meget energisk etter pausen og 
resutlatet var det ikke noe å si på. 
Klubben ligger fortsatt, -på ' jum
boplassen, men har liUé':'iaåange 
poeng som Ørn, men noe. svakere > 
målaverasje. Det er mye som tyder 
på at det bare blir et landsdelsse- 
rielag som rykker ned.
Herkules-banen var glatt å spille 

på og det gjorde ikke forholdet lette-* 
re at regnværet fortsatte under kam
pen og dertil var det også temmelig 
mørkt i været.

Pors åpnet kampen med stor fart, 
men en saknet roen over samspillet. 
Karl Skifjeld sørget for 1—6-ledel- 
se før pausen med et hardt skudd 
som Herkules-målmannen Solvang 
var alt for sent oppe’på. Pors hadde 

• - * • 1 « A . I

bred later fortsatt til å kunne 
svare sin plass på Pors-laget, 
han går like energisk inn for 
ninga i de nærmeste åra.

Senterbacken Dagfinn Jensen blir 
prøvet i senter. Og så forsøker man 
den tidligere Herøya-spilleren Per 
Christian Didriksen som ytre høyre. 
Laget blir fra mål: B. Reinholt, Tr. 
Kristiansen, O. Skilbred, Arnold 
Johansen, Per Nilsen, O. Austad, Per 
Christian Didriksen, «Jeisen» Gun
dersen, Dagfinn Jensen, 0. Johannes
sen og K. Skifjeld.

♦

___________-— Corner, 

men godt»
„feilkomponert" Pors-lag.

Herkules-banen igår med Dagfin Jensen som c. f. var intet eksperiment Det var 

naturlige plass i kampens aller 
siste del, men da var det for sent. Regnværet og den hensynsløse kollisjonen med kampen

10 minutter ledet 
vorsen og-Roaiu ^arauu. !
bestemann Igår var Trygve Kristi
ansen, og unge Arnold JohanseJ? le“ 
verte en god 1. omgang. Didriksen 
p åhøyrewingen fikk lite 
Siot Arthur Nilsen. Olaf Skdbi d_ 
spilte sin kamp nr. 400 på. Pou» ' 
Ug og kom som vanlig pent

Pof s

utnytte sjansene. To ganger måtte 
Reinholt kapitulere. Arvid Gravklev 
utlignet og Oddvar Flatin sørget for 
seirsmålet. Begge scoringer av bedre 

vårtet opp ■ ...
__ ; Det ville være uriktig å fremheve . 

på Herkules Stadion i går • noen enkelt spiller på vinnerlaget.
1 ‘ , Alle gikk inn for seiren, og for å spil

le lagspillet. Det var det siste som 
feiret triumfer i går.

Pors-laget virker alt for uensartet 
sammensatt. Forsvaret var ikke pa-. 
tent og løperrekkens spill ble alt for 
tilfeldig. Best på laget var den lo
vende høyre halfen Johansen som

Alf Goberg, Storm dømte myndig

SIXTEN.

i 1. omgang og 
ekspederte 

hard mark- 
Gundersen 

hadde ytterligere et par gode skudd 
og guttelagshalfen Arnold Johansen 
prøvet seg også med skudd. Stil
lingen var uforandret til omgangens 
siste minutt, da Moss indre høyre 
fikk lett spill overfor Pors-forsva- 
ret og dermed var. stillingen 1—1.

Pors begynte bra etter pausen 
også, men Moss overtok så atskillig 
av banespillet, mens avslutningene 
var svake. I det hele kan det trygt 
sies at denne siste omgangen var 
betydelig tammere enn kampens 

, første 45 minutter.
Pors skuffet sine tilhengere i 

går. Det var tydelig at forsvarsspil
let ikke var så godt som vanlig. 
Dagfinn Jensen var den som slapp 
likest fra det, men også han har 
spillet bedre før. 15-åringen Arnold 
Johansen viser fortsatt gode takter 
og han lot heller ikke sjansen til 

. skudd gå fra seg. Ove Austad virket 
noe tung på dei^' annen vinghalf- 
plassen. Løperrekken var «utafor» 
i endel av kampen. Under angrepene 
var spillerne tilbøyelig til å klumpe 
seg for mye sammen i senter.

Pen seir for gnistrende HerWesta 
Slo Pors 2—1 Vt

Hadde Herkulcslaget fra vårstar- 
ten av vist et sånt kamp- og spil- 
lehumør som det en ' 
med i landsdelsseriekampen mot Pors y.................
kveld kunne mye ha sett annerle
des ut. Etter en jevn 1. omgang la
get Herkulesguttene en helhjertet 
og gnistrende annenomgang som 
helt tok pusten fra porserne. Sei
ren lød på 2—1 — fullt fortjent — 
ja snarere i underkant.

i Pors stilte med et noe eksperi- .... , 
ment-betont lag, og var hensikten å V1 far h^re mer fra siden.

; forsøke å få dette laget innspilt mot > K ” '
en svakere motstander skjot en høvt og bestemt. 
over malet. Porsene stilte opp med 
Pei Nilsen som tredjeback, unge lo- 

; vende_ Arnold Johansen som høyre 
:“half, mens angrepet så slik ut fra 

høyre; Didriksen (ex Herøya), Jel- 
serloiI?f<8Jln^/ensen’ Øiv- Johansen 
og Skifjeld. Eksperimentet falt langt 
fra heldig ut, og etter hvert som 
kampen skred frem ble det foretatt 
diverse ommøbleringer.

Herkuleslaget vant kampen først 
og fremst på sitt typiske cup- og 
fighter-humør. Hjemmelaget var 
raskere i starten, guttene ga mere i 
nærkampene, og viljen til å vinne 
var sterkere enn på den annen side.

Dm tunge og sleipe banen satte 
store krav til aktørene, men det skal 
sis ti! guttas ros at de holdt koken.

Første omgang som stort sett må 
karakteriseres som jevnspilt gikk ut 
med 1—0 til Pors etter scoring på 
langskudd av Karl Skifjeld. Herku-

II \esI? h?1?1}?611 Solvang reagerte forl
, stelpe ballen”Tue”tørsU kvarteret Medgangen stimulerte 1 den grad* at 

av annen omgang avgjorde Herkules Ja?et lfck.e a kje.?^e 
kampen til sin fordel Halfene drev 1Bjen’ Sp^emessig hadde man Ikze 
ballen over på Pors banehalvdel og 3nore £ lare med el?n f01? med 

ff po-p)Klrn nnr qatyi inncntcullin s\crløperne var påpasselig fremme til å •

i

Selv om starten i vårens lands-1 
delsseriekamper ikke har vært over-1 
bevisende fra Pors’ side så er det • 
ennå langt fra avgjort hvilket lag< 
som sikrer seg retten til å rykke opp I 
i hovedserien fra høsten av. Men en 
ting skal slåes fast og det er at Pors 
må spille mere målbevist og ener
gisk i de gjenstående kampene hvis 
en vil gjøre seg håp om å bli avde- 
lingsvinner.

Moss-laget viste endel prøver på 
godt kombinasjonsspill, men skudd- 
ferdigheten var det øyensynlig smått 
bevendt med. Den lille venstre hal
fen var lagets bestemann. Målman
nen hadde to-tre gode redninger. El 
lers lot det til at ytre høyre var er 
spurtsterk spiller. Flere av de øv 
rige virket svært trege.

Birger Jahnsen, Tollnes, hadd. 
enkelte avgjørelser som ikke falt 
god jord hos publikum. Det var den 
som mente at Pors iethvertfall bur 
do hatt et straffespark, men det va 
det umulig å se fra vår plass mid 
på banen.

| Herkules forsvarte seg godt.
; Etter pausen kom Herkules langt 
sterkere og mere energisk igjen og 

, allerede i begynnelsen av omgangen 
scoret ytre venstre Gravklev og in
dre høyre Flatin hvert sitt mål. Si
den hadde Skiens-klubben bl. a. to

I skudd i målstolpene. Porserne trakk i 
Dagfinn Jensen ned som senterback, 
mens Per Nilsen overtok den ledige 
plassen i løperrekka, men det hjalp 
ikke.

Herkules beste folk var venstre
backen Arthur W. Nielsen, senter
backen Straume og ytre venstre 
Gravklev. Selv om klubben har tre 
harde kamper igjen i serien er det 
ennå et lite håp om å slippe nedryk
king til 1. divisjon.

I Porsernes innsats var langt mere 
I beskjeden enn ventet. Forsvaret vir- 
| ket noe åpent til sine tider og så 
ble det litt for mye puslespill av 
det. Det ser ut til at det blir vanske
lig for klubbens U.K. å finne fram 
til en slagsterk løperrekke. På gårs- 

| dagens føre burde det være tatt fle
re sjangser på langskudd. Tvers- 
overspillet har også vært alt for mye 
benyttet i de siste kampene. Pors’ 
sjangser til å bli avdelingsmester er 
sterkt redusert etter gårsdagens ne
derlag. * 1

Alf Goberg, Storm, var all right 
' som dommer.

// -6'' 
o»

Pors ledet 1—0?
Landsdelsseriekampen pa 

den i går mellom Pore og 
en noe «blandet forestilhng». M» 

så endel gode tilløp. sa vaT 
ogsi perioder med svakt og stille
stående spill fra begge sider. Pors 
Hadde best tak på kampen i 1. om
gang, mens Moss var noe ovenpå i 
siste. Alt i alt hadde Pors atskillig 
flere sjanser og skudd, men det ble 
1—1 og poengdeling. Det var 1000 

tilskuere.
Pors åpnet friskt 

allerede etter 10 min. 
«Jeisen» Gundersen en 
kryper i Mosse-nettet. .

* ■•'•ZXh .''

f i ? * ■

400 Icamper på 
Pors A-lag

. E
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Etter 12. runde er stillingen: 
Lisleby 17 pts. 26—13 
Moss 16 pts. 27—16 
Fram 15 pts. 18—8 , 
Pors 13 pts. 19—14 
Snøgg 12 pts. 16—18 
Selbak 9 pts. 14—34 
Ørn 8 pts. 13—13 
Herkules 6 pts. 14—31.

Fk. søndag holdes nest siste run
de da møtes Lisleby — Moss, Sel
bak — Fram, Herkules — Snøgg og 
Ørn — Pors. .

initiativet.
Dommeren 

get svak.

/t/ - , rgaaas
Fotballen iO® 

ruller

i

-'7 ./•'
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Pors leder klart i junior.
Resultatet ay gårdsdagens

Småguttserien.
Pors—Tollnes 7-1.
(Erik Dolva 2, Rolf Askcdalen 2, 

Vidar Kristiansen, Kjell Aage Da
nielsen og Asbjørn Guldbrandsen 
scoret for Pors.

Gjerpen—Odd 0-0.

Pors mot Lisleby 
søndag

Morgendagens landsdclsseriekamp 
på Vestsiden mellom lederlaget 
Lisleby og Pors imøtesees mod 
stor interesse. Østfold-laget har all- 

' " j
Porsgrunn, men skal det forsvare 
plassen sin må det ha seir denne- 
gang. Pors på sin side ligger fortsatt 
godt an og er slett ikke uten sjang- 
ser til å toppe avdelingen. Man kan 
derfor vente seg on hard dyst.

Snøgg får besøk av Selbak, mens 
Herkules spiller mot Fram i Larvik 
og Ørn mot Moss.

Pors har påny endret litt på laget. 
Forsvaret er det vanlige mens Lco 
Wcber skal være høyre half. Løper- 
rekken er fra høyre: P, Chr. Didrik- 
sen, «Jeisen> Gundersen, K. Skifjeld, 
Arnold Johansen (tidligere høyre 
half) og 0. Johansen. Reserver: Wen- 
nerø, Weholdt, Gunnar Brynhildsen 
og Vidar Abrahamsen. Kampens 
dommer blir G. Hagajordet, 
berg.

I hovedserien skal Odd med Dag
finn Nilsen som senterløper spille 
i Sandefjord. Larvik Turn drar til 
Sarpsborg for å møte Sparta, mens 
Lyn får besøk av Ranheim. Det spil
es full hovedseric-rundc i morgen.

i Corner.

Landsdelsseriekampen på Vestsi- Oldboys-spilleren Birger Hansen på 
•’ den søndag mellom lederlaget Lis

leby og Pors ble en tam og svak 
forestilling, hvor Østfoldlaget sik
ret seg 1—0 seir mot slutten av 
kampen. Pors-forsvaret lot seg 
altfor lett sette ut av spill ved det 
høve. Det var 1464 betalende til- 

• 

skuere.
Porserne har ytterst vanskelig for 

å finne igjen melodien fra høstkam- 
pene i fjor. Søndag ble det et nytt 
nederlag etter en ytterst beskjeden 
innsats. Lisleby-laget åpnet 
og allerede i de første min. 
det et skudd i Pors’ tverligger, men 
etterhvert dabbet spillet og tempo
et noe av.

Pors, som spilte med Gunnar 
Brynhildsen som midtløper isteden
for Karl Skifjeld som var skadet 
saknet totalt avslutning på angrepe
ne. Stillingen., ved pausen var 0—0.

I annen omgang trakk Pors Ar
nold Johansen ned som half, mens 
Leo Weber rykket ut som ytre høy
re. Per Chr. Didriksen var midt
løper og Brynhildsen indre venstre.

Begge lagene gjorde noen spede 
forsøk på å få ledelsen, men først 
11 min. før slutt kom utløsningen. 
Lislebys ytre venstre Lars Høili 
driblet av et par Porsere og la bal
len inn til den udekte senterløperen 
Hans Andersen, som ikke hadde no
en vansker med å sette ballen i det 
tomme buret.

Lislebys seir var det ikke noe å 
si på, men laget . imponerte ikke.

• Forsvaret spilte hardt og kontant.

C
■

a
il3
r

ilLisleby styrket lederstillingen
Slo Pors 1—0 i en svak kamp

♦
' ' * r

Pors-juniorene helt 
ovenpå A

Pors sterke juniorlag går fra den 
ene storseiren til den annen i serien. 
I går ble Brevik slått 6—0. Det var 
Sven Hansen 3, Roald Reiersen 2 som 
scoret og dertil var det et selvmål. 
Porserne har en klar ledelse i sin 
avdeling med 5 kamper 10 pts. og 
målaverasje 27—1.

Pors-lederne regner med at laget 
får adgang til å starte i den nyopp
rettede juniorcupen, som tar til med 
1. runde 16. august. I alt er det 64 
lag som slipper til i cupen. Det er 
bare adgang for klubbene til -å bru-1 
ke spillere som ikke har vært nyt
tet i obligatoriske kamper på senior- 
lag. Porserne er klar over denne re
gelen og det er bare Arnold Johan
sen som spiller på A-laget av ju
niorene, : 
ikke benyttet på juniorlaget.

♦

kamper i junior*' ble:
Urædd—Kragerø 2-0.
(Kjell Andersen og Bjørn Haug 

scoret).
Pors—Tollnes 2-0.
(Finn Johnsen og Sven Hansen 

scoret).
Sandjordet—Eidanger 1-1.
Pors leder klart i serien med 4' 

k. 8 pts. 21-1 foran Tollnes 3 k. 4 pts. 
9-2, Brevik 2 k. 3 pts. 2-1, Urædd 3 
k. 3 pts. 3-4. Sundjordet 2, Kragerø. 
1 og Eidanger 1 pts.

Gjerpen—Odd 4-0.
Skotfoss—Borg 1-1.
Herkules—Grane 5-2.

*

• r

Borg letlcr 2. reservelagsscric
Odd — Borg ' 0—2
Sundjordet — Pors 0—8
Skotfoss — Urædd 2—1

Borg leder serien med 5 k. 9 pts., 
foran Pors 6 k. 7 pts.. Odd og Skot
foss 6, Fossum. og Urædd 5, Tollnes 
3 og Sundjordet 1 pt.

senterbackplassen var en stø og sik
ker skanse. Sidehalfene var ener
giske. Løperne viste endel gode til
løp ute på banen, men det skortet 
på finishen. Det var øyensynlig 
midtløperen Hans Andersen som 
skulle stå for avslutningen, men han 
virket treg og hadde dessuten sto
re vansker med å slippe forbi Dag
finn Jensen. Ytreløperne Morten 
Helgesen (sønn av den tidligere 
landslagsspilleren Helge Helgesen) 
og Høili var energiske og raske.

Pors-laget hang dårlig sammen. 
Løperrekken er og blir smertensbar
net. I det hele sakner man energien 
og seiersviljen hos spillerne. Dag
finn Jensen var den som slapp li
kest fra kampen. Klubbens U.K. er 
svært uheldig med sine eksperimen
ter. Arnold Johansen bør være half 
og intet annet.

G. Hagajore, Tønsberg, hadde en 
lett oppgave som dommer.

Corner.

Pors tapte 1-0 for Lisleby oy 
dermed er cha-'.s;:-te for Hovedse
rien avskrevet. Det var en svak 
forestilling. Litt pent banespill av 
Lisleby, men klaver ikke laget å 
vise bedre saker fremover, sd er 
ikke chansene for points i Ho
vedserien store, hvis de lor. 
dit da? Hans Andersen vrir man
nen for dagens scoring seni kom i 
2. omgang efter pent forarbeide 
av venstresiden, mot et for stille
stående Porsforsvar.

; Pors Enadde feadoge angrep 
® men Ørn vent. X A

Om lag 2000 tilskuere så kampen 
mellom Ørn og Pors i går, hvor Ørn 
S1^ret seg nok to poeng i serien og 
ermed sikret seg. Kampen var ikke 

god, aller minst fra Ørns side.
Pors åpnet sterkt med en rekke far- 

anSTeP* Skifjeld og Lindstad var 
I i sl<uddposisjon og det ble og- 
I ..a skutt mye, men Ørnkeeperen var 

i storslag og reddet i stor stil. Etter 
at Pors hadde presset i om lag 15 
mmutter fikk Ørn plutselig et mål. 
bpillet jevnet seg etter dette mer ut 
selv om. Pors fortsatt var det tone
angivende lag.

Annen omgang var 
enn første. Pors L_._\ 
rekke angrep men det var ikke den 
samme sus i dem som i første om
gang og det ble Ørn som scoret nok 
en gang Bjørnø fyrte av fra langt 
h?ldu Reinholdt ble så overrasket 
at han ikke reagerte i det hele tatt. 
Mot slutten av kampen overtok Ørn

fra Drammen var me-

Pors forsøkte Brynjulfsen i cen
ter, Arnold Johansen som indreving 
og Leo Weber gikk half. Skifjeld og 
Lib.dstr-d er skadet. Laget hang ikke 
sammen, kontakten mellom rekkene 
manglet helt og holdent, og intet vil
le lykkes. Forsøket med Arnold Jo- 

.mer ■ hansen falt ikke heldig ut, vi skjøn
ner fevv.rsten ikke U. K. her. Det 
er jo et vekspiHendc sidehalfer Pors 
mangler. Den ene ser det ut til at de 
har funnet i Johansen, hvorfor da 
opp i rekken ? De som slapp best fra 
det var det. indre forsvar samt Reiu- 
holt i mål.

Ill ■ . I» —W •« . a . M W >a^. -a, V . aa —-------------------------------- ,

PORS—LISLEBY 0-1

♦

Pors leder 1. reserve- 
lagsserie

Pors—Storm 2-1.
(I. Waage og Gunnar Knudsen 

scoret for Pors).
Borg—Urædd 1-1.
Skicns BK.—Grane 6-2. 
Kragerø—Herkules utsatt. 
Odd—Brevik 2-3.

Pors leder serien med 13 pts. 
foran Borg 11 (28—11), Odd 11 (24 
—9), Urædd 8, Storm 8, 
Skiens BK, og Brevik 7, 
Kragerø 1. Det gjenstår en runde da 
skal Pors møte Herkules.



~-------------------■__________

■■ ■■■

5

Og

I

Borgestad.

I

vært slått

»

M

•/

peri- 
med

I

Norges Fotballforbund har fastsatt 
kampen i 1. ordinære runde av Nor
gesmesterskapet. Kampene skal spil
les søndag 21. juni. Hor er en del av 
kamplisten:

Eik—Pors.
Urædd—Larvik Turn.
Borg—Snøgg.
Odd—Brevik.
Runar—Storm.
Vestfossen—Herkules.

Lyn, Oslo—Rjukan.
Fram—Ulefoss.
Sparta—Stag.
Askim—Spartacus.
Greaaker—Sandefjord.
Selbak—Tønsberg Turn.
Kongsberg—Frigg.
Fredrikstad—Sem.
Rapid—Drammens B.K.
Sprint eller Jeløy—Skeid.
Oslo-Odd—Sarpsborg.
Aasen—Moss.
Strømmen—Funnefoss.
Asker—Sinsen.
Aurskog—Lisleby..
Vang—Kapp.

Fossekallen—Vålerengen.
Strømsgodset—Geithus.
Solberg—Blaker eller Grorud.
Drafn—Flint.
Ørn—Kvikk, Halden.
Jerv—Grane, Arendal.

| Sørfjell—Trauma.

Urædd — Larvik Turn i Porsgrunn. — Borg — Snøgg på 
— Eik — Pors i Tønsberg. — 
Odd — Brevik i Skien

Stillingen etter 13. runde er: 
Moss 18 pts. 30—16 
Fram 17 pts. 21—8 
Lisleby 17 pts. 26—16 
Pors 13 pts. 19—16 
Snøgg 12 pts 17—21 
Ørn 10 pts. 15—13 
Selbak 9 pts. 14—37 
Herkules 8 pts. 17—32

heldig, men alt i alt leverte nok Ørn 
sin svakeste seriekamp for året. 
Ørn øket til 2-0 efter 23 min. i 2. 
omgang.

Jeisen som half spilte helt glim
rende inntil han ble skadet og måt-

01° bi—P © r s 2—® av 
omgang 

, om- 
ucu ueure ror i/ors, men 

de fikk også lett spill mot et kon- på

1-0 ved pause 
rende. Ørnane 
kampen < 
nø 
engdeling hadde Pors fortjent. 
Det var foran mål det klikket, og 

låde Skifjeld og Lindstad hadde en 
ikke chanser som burde gitt mål.

II1 o runde i N M i
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PORS lå stort over i spill
Ørn vant 2—0.

tverrliggeren og den 3. brølte Au
stad høyt over. Ellers var det lite å 
skrive hjem om, bortsett fra at Per 

’ Nielsen 2 ganger forgjeves forsøkte 
å øke Selbaks ledelse ved vettløse 
tilbakespill til Reinholt.

Godt for Pors at fjorårets stilling 
var så god. lår er det blitt 1 poeng 
på 6 kamper. Laget mangler full
stendig humør. Det går bare på til
feldigheter. Igår var det reserver 
for Dagfin Jensen og Jeisen i hvis 
sted Per Nielsen og Leo Weber spil
te. Enslige svaler var Reinholt, Olav 
Skilbred og Skifjeld. Øivind Johan
sen hadde forresten en god 2. om
gang, men holder for lenge på bal
len.

Selbak var et svakt lag. Hele la
get trakk i forsvar i 2. omgang. De 
spilte da med 4 backer og 4 halfer. 
Centerbacken var krumtappen som 
berget seiren.

Stokstad, Odd, var dommer.
KdB.

Burde minst hatt uavgjort
Det ble tap 2-0 for Pors i Hor- I Ørn-forsvaret arbeidet både godt og 

ten igår, men spillemessig var 
kampen en av porsernes beste p* 
lange tider, og de lå klart over i 
spill. Særlig i 1» omgang, og Ørns 

var svært flatte- 
uttalte selv efter

at de skulle vært stor f or- j te forlate banen like før pause. EI- 
yd med uavgjort, så minst po- , lers kom både Skifjeld, Lindstad,

I Dagfinn Jensen, Øivind Johansen og 
I Trygve Kristiansen godt fra det.

Kampen ga avgjort inntrykk av at 
Pors-laget er i oppgang igjen.

banespillet, men av- 
var for dårlig

Ørn hadde seinere et par bra sjang
ser. Den ene kom på et frispark fra 
16-meteren, mens Weholt reddet bal- 

--------------------------------- ------------------------------------------- ” ”■ 

len på målstreken ved et annet høve, terløperen som nettet på
TT-- ” ’ Reinholt keball».

Ove Au- det 2—0 etter at Ove Austad hadde 
men lagets sendt et tilbakespill forbi Reinholt 

i mål. Reinholt får dele ansvaret med 
dette sjølmålet. I om

gangens siste minutt reduserte Øi
vind Johansen til 2—1 ved å utnytte 
en åpning i Selbakforsvaret.

I 2. omgang hadde Pors hele spil
let. Det eneste som et par ganger var 
farlig foran Pors-målet var et par 
vanvittige tilbakespill. Det var mer 
fart over Porserne i denne omgan
gen, men de fikk ingenting til foran 
mål. Lindstad var fri et par ganger

Hos Pors kom Bjørn 
ganske bra fra kampen, 
stad var også meget god, 
bestemann var Karl Skifjeld. Øivind f ..11. 
Johansen hadde mye bra, men er alt Austad for
A — —

disjonssvakt og ujevnt Selbak-lag. 
Pors hadde reserver for «Jeisen» 
Gundersen og Dagfinn Jensen. Per 
Nilsen spilte senterback og Leo We
ber høyre half. De som kom best fra 
det på laget var backene Olav Skil
bred og Trygve. Kristiansen og til 
dels Weber, og i løperrekka Karl 
Skifjeld og i 2. omgang Øivind Jo
hansen. Lindstad viste også god for
ståelse og gjorde mye godt, men ble 
ikke alltid forstått.

Selbaks lag var ikke av gammelt 
merke. Det var mye tilfeldig over 
angrepene, det gikk i rush med in
dreløperne langt fremme. Laget 
manglet sin «klippe» i forsvaret sen- 
terbacken Th. Berntsen og hadde og
så reserve for en av sidehalfene.

Arve Stokstad, Odd, dømte bra.

Center.

og Tennefoss og Austad hadde også 
sine scoringstilbud. Men det ble in
gen mål..

Kampen som helhet var ikke 
landsdelsserie-klasse. I 1. r~ 
var det direkte svakt spill. I 2. 
gang gled det bedre for Pors

Selbak fikk en heldig- sei r med 
2—1 mot Pors på Vestsida i går. 
Pors dominerte banespillet og 
hadde, særlig i 2. omgang en meng
de sjanser, men porserne klarte 
ikke å utnytte dem. Den første 
sjansen Pors lot gå fra seg kom i 
kampens første minutter da Karl 
Skifjeld satte et straffespark 
keeper.

1. omgang var ellers meget tam, 
og det var lite å se av konstruktivt 
spill fra noen av lagene. Selbak tok 
ledelsen midt i omgangen ved sen-

i en fin «lu- 
7—8 minutter seinere var

synderlig 
ikke 

ha 
og 

van-

Pors hadde atskillig av 
slutningene

Det ble desverre et nytt Pors- 
nedcrlag i landsdelsserien i går i 
det Øm fortsatt er ubeseiret i vår- 
kampene. Pors hadde atskillig av 
banespillet og endel sjangser, men 
løperne hadde tendens til å klumpe 
seg for mye når de var nådd fram | 
til 16-meteren.
Porserne åpnet ganske bra 

hadde nokså-i
flere sjangser. Det ble også skutt en
del, men noe tellende resultat ble 
det ikke. Ørn derimot sikret seg 1-0 
ledelse etter 14 min. spill av ytre 
venstre, som skjøt i nettet fra kort 
hold. Mot slutten av omgangen måt
te «Jeisen» Gundersen gå ut på 
grunn av en skade. Reserven Ame 
Weholt rykket inn som back, mens 
Trygve Kristiansen tok den ledige 
halfplassen. Porserne hadde flere 
gode skudd, men noe resultat ga de 

• ikke.
Også etter pausen hadde Pors ini

tiativet, men angrepene stoppet som 
regel opp ved Ørns 16-meter da spil
lerne trakk for mye inn mot midten. 
Midt i omgangen øket Bjørnø til 2-0. 
Et overlegg fra Skifjeld nikket Lind
stad mot det åpne buret, men bal- 

. len tutsiet målstolnen nå utsiden 
' . —

Svak- Pprs-avslutning: 
- 2-1 tap mot Selbak

Det ordinære Østfold-laget burde
Seriens siste og dårligste kamp 

gikk på Vestsiden igår mellom Pors 
og Selbak. Kampen hadde intet å 
bety for Pors, men litt mere inn
sats enn det som ble levert igår kan 
publikum forlange. Selbak vant 2-1 
og reddet sin plass i serien. Alle 
mål kom i 1. omgang. Selbaks sen- 
terforward gled pent igjennom med 
nr. 1, Ove Austad ordnet nr. 2 på et 
tilbakespill og Øivind Johansen re
duserte til 2-1 i omgangens siste 
minutt efter at Selbak-keeperen 
hdade bommet ute i feltet. Ved si- 
don herav kan nevnes at Pors had
de straffespark i omgangens første 
minutt, som Selbaks keeper reddet 
pent, og at Skifjeld reddet på mål- 
linjen-

2. omgang foregikk utelukkende 
på Selbaks banehalvdel, men mål 
ble det ikke. Pors hadde tre -kjem- 
pechanser. Den ene reddet center-

på raållinjen, nr, 2 var Lind- 
' ''«-adig som gikk i

Flekkefjord—Start. 
Viking—Ulf.
Sif., Stavanger—Djerv 1919. 
Hardy—Brann.
Voss—Varegg.

Som man ser har forbundet vært 
alt annet enn hensynsfulle ved 
oppsetningen for Porsgrunns-Iaga. 
Pors’ sjangser mot Eik er slett ik
ke små hvis man finner fram til 
den beste lagsoppstillingen.
I de fleste av etterkrigsåra har 
Urædd som regel alltid fått ett el
ler annet av landets topplag som 
motstander, og det fornekter scg| 
heller ikke deimegang, idet klub
ben skal møte Gunnar Thoresen & 
Co. som i øyeblikket holdes som 
favoritter til Norges-seriemester- 
skapet i finalen mot Skeid i Oslo"I 
Så vidt oss bekjent skal Norges- 
scrifinalen Turn—Skeid spilles 21. 
juni og det betyr vel ai rundekam
pen blir holdt som hverdagskamp/ 
i den påfølgende uke.

Snøgg har ikke vist 
slagkraft i vår, så Borg bør 
føle seg slått på forhånd.

Skiens-laga må vel sies å 
fått pen behandling. Storm 
Herkules burde ikke få noen 
sker med å sette Runar og Vestfos
sen utenfor mesterskapet Gren- 
lands-lagenc Odd og Brevik skal 
møtes i Skien og her er hovedse- 
rielaget selvsagt favoritt,'.

Corner.

for glad i ballen. Lindstad overras
ket, men hadde endel slappe 

mye av banespillet og | oder. Det samme var tilfelle
Tennefoss. Vidar Abrahamsen had-' 
de en god soriedebut for Pors, men

mer framdrift må til. La ballen gjø
re arbeidet Abrahamsen.

Ørns beste var ytreløperen Sigurd 
Olsen, indreløperen Bjørnøe og ven
stre half.

Bjarne Halvorsen, Skiold, dømte 
godt. Det var omlag 2000 tilskuere.

g... n

Pors tapte 2-1 for Selbak 
i dårlig kamp på Vestsida 

Pors hadde storparten av spillet, men klarte 
ikke å utnytte sjansene
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det Pors som dominerte og det var faktisk 
ellom de,to laga. For det første 
raskere pi ballen, 
mot alle tyngdelover 
hodespill leverte Pors.

De vant over 90 prosent av hode
duellene. Likevel var det ikke sa mye 
dette som hard innsats sorn preget 
Pors. Eik klarte ikke å følge med i 
tempoet og dette bevirket at laget 
ikke fikk til noe av sitt oppbyggende 
spill.Det ble hver gang kvalt i fød
selen. Angrep på. angrep bølget mot 
Eiks må.1. Det var Pors som spilte og

ut av cupens 1. runde av Pors på 
Tonsberg Gressbane igår. Det ble in
gen stor rundekamp, hverken når det 
gjaldt spill eller publikumsstemning. 
Stillingen var 0—0 ved pause, men så 
fikk Eik ledermålet i annen omgangs 
17. minutt, og det så ut til å bli av
gjørende. Men 5 min. for slutt utlig
net Pors på selvmål av Eik. og ekstra
omganger måtte til. Da var det litt 
mere fres over sakene. Pors tok ledel
sen efter 6 minutter, og dermed var 
kampen tapt for Eik. selv om et par 

. store målchanser burde ha bragt ba
lanse.

Eiklaget var ikke på høyde i denne 
kampen. Pors førte an i de første 20 
minutter og hadde flere gode tilbud, 
men efter hvert ble det mere sammen
heng over Eiks lag, og spillet jevnet 
seg ut.

Arne Hpiviks flotte corner efter 17 
minutters spill i den andre omgangen 
tok Rolf Stensholt seg av og headet

'To

PORS—BREVIK (smågutter) 
12—C.

Pors’ yngste fotballag — smågut
tene — hadde en meget lett oppgave 
i seriekampen mot Brevik, som ble 
slått 12—0. Det kom 6 mål i hver om
gang, men det skal innrømmes at at
skillige av disse måla var temmelig 
lettkjøpt da Breviks burvokter var 
mer eller mindre utafor. Det var 
Rolf Askedalen (5), Vidar Kristian
sen (3), Kjell Aage Danielsen (2) og 
Finn Erik Dolva (2) som scoret for 
Pors.

Pors leder nå sin avdeling med 4 
k. 7 pts. og en målaverasje på 27—4. 
Sundjordet står nærmest med 3 k. 6 
pts. og 4—1. Kampen méilphr ;disse 
to laga på Vestsiden 19/6 blir av- 

i gjørende for avdelingsmesterskapet.

store fotballseire for Pors
✓ $ /

* j—b-------------- ------------
A-Iaget slo Grane 7—0. — Småguttene vant 

12—0 over Brevik

BREVIK—PORS 2—2

Begge lagene møtte med 
reserver ved gårsdagens kamp 
Vestsiden. Porserne nyttet høve til1 
å eksperimentere litt med laget. 
Dagfinn Jensen som er skadet var 
erstattet av sin yngre bror Leif på 
senterback-plassen. Korsaasen som 
var satt opp som half, var heller ik
ke med. Vidar Abrahamsen spilte 
høyre half i stedet. Karl Sigurd Ol
sen var indre venstre i 1. omgang, 
mens Per Boye som nettopp er kom
met hjem fra sjøen, ble prøvet i sis
te omgang. Grane har tre spillere 
ute i militærtjeneste og dertil sak-1

i første halvdel av 1. omgang, kun
ne seiren lett blitt atskillig støfcre. 
Det ble riktignok skutt en del; men 
de fleste av skuddene gikk utenom 
buret. Pors-forsvaret klarte seg bra, 
men så hadde det også en takknem
lig oppgave mot den «tannløsen Ski- 
ens-rekka. Ove Austad og Karl Ski- 
fjeld var Pors’ beste. Løperrekka 
er fortsatt smertensbarnet for Pors
erne.

Grane viste enkelte glimt, men 
forsvaret var altfor åpent og stille
stående. Helhetsinntrykket var me
get svakt. T. Dahlgren, Urædd, had
de ingen vansker som dommer i 
denne tamme kampen.

måtte ekstraomganger 
til for Pors mot Eik.

Eik som fikk mål. Etter en målløs 
første omgang la Ame Høivik i det 
17. minutt en pen pasning som resul
terte i mål. I en bråket situasjon for
an Eikmålet headet Dag Henriksen 
ballen i eget mål. Dermed ble det og 
det måtte ekstraomganger til. Noen 
minutter ut i den første scoret Pors, 

sitt gode rekkespill et 
men sjansene ble drept

Trass i at Pors hadde hele spillet. 
4

Mye over halvparten av første runde-oppgjøret mellom Eik og Pors 
i Tønsberg i går var Pors’. Et kvarter var noelunde jevnt. Pors burde ha 
vunnet med noe slikt som 6—7 mål og når det ikke skjedde så må kon
toen uflaks og heldig Eiksforsvar belastes. Like fra første øyeblikk 

en betydelig klasseforskjell 
var Porsspilleme alle som en meget 

ja selv i situasjoner hvor en skulle tro det ville stride 
var et Porsbein først ute og det som var av godt

ca. 3000 tilskuere så Eik xf bII s]ått vakkert in„ Opplopenp
lag hadde sine scoringschanser. ikke, 
minst Pors, men det måtte et selvmål | 
til for å få utligning. Da var det ikke j 
annet å gjore enn å spille ekstraom
ganger. og her fikk Pors seiersmålet 
ved ytre høire I. Ten ne foss tidlig i 
første omgang. Arne Høivik hadde en 
kjempechanse til utligning, men feilet..

Pors var alt i alt det beste lag og 
vant fortjent, men laget er neppe godt 
nok til å nå videre i mesterskapet. For
svaret var jevnt, men ikke solid, mens 
loperne gjorde seg mere gjeldende, spe
sielt Skifjeld i center, samt begge 
wings. I Tennefoss og O. Johansen.

Eik laget en høyst ordinær kamp. 
Ingen av spillerne var over pari. Spil
let gled ikke på langt nær som man 
er vant til a se. Alt i alt var Dag Hen
riksen den jevneste og beste på laget 
— som mange ganger tidligere.
Stenstrom, Holmestrand, hadde dom- 

mervervet.

scoret 
etter 
pent 
kom

og spillet jev- 
noen far- 

pa venstre- og høy- 
avslutningen klaffet 

• 
.... samlet Brevik

og på Ei- 
y. høyre) 

Christensen 
j nå stør- 

og det blir et 
som ikke resulterer 

Eilertsen trakk igjen opp et 
Hans

angrep 
harde 

med brys-

Privatkampen på Furulund i går- 
aftes mellom Pors (uten «Jeisen» 
Gundersen og Dagfinn Jensen) og 
Brevik uten Frank Christensen, ble 
ikke det man hadde håpet på, dertil 
ble det for mye sparking og flyging 
og en skulle nesten tro det var en 
cupkamp. Hvis det gamle ordtak: 
Dårlig generalprøve gir god premiere 
holder så kommer både Brevik og 
Pors farlige igjen i 1. runde søndag. 
Tilløp til riktig spill var det jo på 
begge sider, og særlig spilte Pors’ 
venstre half Austad meget godt og 
han var klubbens desidert beste i 
går. Nærmest ham kom ytre venstre 
Øivind Johansen, men han går for 
lenge med ballen. Backs T. Kristi
ansen og O. Skilbred støe som van
lig. Lindstad og Skifjeld mangler 
begge endel på toppformen, men Ski
fjeld er kjapp og oppfinnsom. De 
øvrige svært jevne.

Hos Brevik leverte Mardon Sy- 
vertsen igjen en god kamp. Backene ; 
J. Odden og Arvid Olsen ble for tre
ge mot Pors’ raske ytreløpere. Ragn. 
Nordstrøm viste igjen at han kan 
bli en brukbar senterhalf. Begge 
sidehalfene Arne Larsen og Odd 
Ødegaard behersker midtfeltet bra, 
men oppleggene er ikke alltid 1. 
klasses. De to teknikerne på høyre
siden, Odd Jan Eriksen og Einar Ei
lertsen leverte mye pent, men må 
ikke overdrive tversoverspillet seg 
imellom. Crossing av ballen må ikke 
glemmes. Odd Nirissen fant seg ikke 
helt til rette i midten. Kåre Odden 
og Hans Christensens form er begge 
for oppadgående. Men felles for 
hele rekken, der skytes for lite.

Eik fikk til 
par ganger, 
ved 16. meteren.

I annen omgang var
, fordelt på begge lag 
( Pors seg i forsvar.
| Det var en fullt fortjent Porsseir. 
j Laget hadde sine beste i to drivende 
wingløpere.

id dels god ka
----------------- —-i^l

Pors åpnet faretruende og har cn 
farlig sjanse etter bare 2 min., men 
Syvertsen reddet pent. Klubben har 
spillet det første kvarter, men så 
overtok Brevik som hadde flere g0. 
de angrep, men avslutningen mang- 
let. Ellers var omgangen jevn og 
0—0 ved pause ga et riktig bilde av 
det hele.

Pors tilrev seg spillet i de første 
20 min. av 2. omgang og de 
også to ganger ved Lindstad 
corner og ved 0. Johansen etter 
samspill med Lindstad. Brevik

•så med en god periode • _ 
net seg ut igjen. Pors har 
lige angrep både på 
revingen, men ;
ikke. De siste 15 min. ;
seg til en sterk offensiv 
lertsens (som nå snilte 
overlegg scoret Hans r 
rolig og pent. Innsatsen ble 
re fra begge sider, 
utall av cornere 
i noe.
godt angrep og igjen scorer 
Christensen. Pors har så et 
som ble farlig og Lindstads 
skudd redder John Odden 
tet like ved stolpen.

Det var om lag 200 tilskuere.
P. Aas Gundersrud, dømte.

Melder.

net Birger Nilsen og V Andersen. I 
Pors åpnet ganske friskt og i lø

pet av omlag 20 min. ble det scoret 
4 ganger ved Ingar Tennefoss, Karl 
Sigurd Olsen, Karl Skifjeld og Ove 
Austad. I den gjenstående del av 
kampen ble tempoet jsatt atskillig 
ned og ingen av partene anstrengte 
seg synderlig.

Øivind Johansen avsluttet med en 
ny scoring før pausen. Ingar Tenne- 

" foss laget et mål ti), men det ble an- 
. nullert for offside.

Etter pausen kem det ytterligere 
to Pors-mål ved Karl Skifjeld og Øi
vind Johansen.

Hadde Porserne fortsatt kampen i

Porserne hadde ingen vansker | samme tempo og stil som de hadde 
med å sikre seg to solide seire 
igår, idet A-laget vant trenings
kampen mot Skiens-Grane med 
7—0, mens småguttene vant 12—0 
over Brevik i seriekamp.

PORS SKIENS-GRANE
7—0.
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«Bell» i Tønsberg Blad hevder 
overfor oss at Pors burde hatt sei
ren etter ordinær tid og at seiren 
i går var fortjent. Det v;|r mer fres 
over ekstraomgangene enn i den 
ordinære tid. Porserne hadde mye 
mer glød over sitt spill i motset
ning til Eik som puslet for mye.

var-
var som

me-

et svakt punkt på laget.
Hos Eik var Dag Henriksen 

best i forsvaret, mens vingbacke- 
ne var svake og de lot Pors ytre- 
løpere slippe lett fram. Stensholt 
var best i løperrekken foran Ar- 
ne Høyvik. Natland var også god, 
men han pusler for mye.

Dommeren H. Stenstrøm, Hol
mestrand, annulerte etter vår 
mening feilaktig en Pors-scoring 
i 1. omgang for hands. Han virket 
også litt usikker i offside.

Det var stor jubel i Porsgrunn- 
kolonien blant de 3000 tilskuer
ne over seiren.

sen kom godt fra høyre back- 
Pors overtok plassen. Lindstad spilte helt ut

føringen og det ble spillet meget merket som half. Det fantes ikke

og til rundeoppgjoret mellom 
Pors og Jerv var det da heller 
ikke mott fram så svært mange.

Fra Pors’ side ble det en me
get god kamp, men representan
tene for Sorlandsfotballen var for 
svake til å kunne gjøre seg gjel
dende i det hele tatt. Riktignok 
begynte de ganske lovende, men 
det ble også med begynnelsen.

Etter 8 minutters spill scoret 
de kampens første mål og det ble 
deres eneste. Pore utliknet en 
stund etter, og da det var gått 
et kvarter av kampen overtok 
hjemmeklubben hele initiativet. 
Det ble riktignok bare 1—1 i før
ste omgang, men det var på hek- dømte godt, 
ten flere ganger.

I armen omgang dominerte 
Pors-guttene totalt, og Jerv ble 
spilt’ trill rundt. Austad var i 
kjempeform i varmen og foruten 
å lage to gode mål, la han stadig 
fram fine pasninger til løperne

J 9/ r ' 
7—1< ■ /

Pors beseiret Jerv med hele 7—1 1 
rundekampen her i Porsgrunn. Hjem
melaget leverte en meget god match, 
men resultatet må også sees i lys av at 
motstanden var svært,svak.

Det første kvarteret var riktignok 
jevnt, men senere overtok Pors full
stendig initiativet. Pussig nok fikk 
ikke hjemmelaget ikke riktig hull på 
byllen før pause, og tross overlegenhet 
i spill var resultatet 1—1 da 1. omgang 
tok slutt.

I 2. omgang scoret imidlertid Por- 
seme seks mål med jevne mellomrom 
— og disse tallene gir et bedre uttrykk 
for styrkeforholdet.

"■"'På det seirende laget hadde forsva
ret minimalt å gjøre. Likevel fremhe
ves Ove Austad for sin gode match. 
Løperrekken boltret seg stort og hadde 
sin bestemann i Leif Lindstad.

Tross nederlaget var det målmannen 
som må fremheves på gjestenes lag.

X.

PORS utklasset svakt- 
spillende Jerv 7

Otto Austad banens dominerende spiller ;
• 1 ~ ' var banens dominerende spiller. — i

Utrolig at han kunne holde slik fart | 
gjennom hele kampen i den 
men. Lindstad og Skifjeld 
fisken i vannet og leverte en 
get god kamp. .

Jerv var som sagt et meget svakt 
lag. Litt pent puslespill en gang i 
blant, men kraft og tyngde mang
let helt. Enkelte av spillerne var 
direkte ubehjelpelige. Keeperen var 
god selv om han burde avverget 2 
av målene. Venstre back, høyre half 
og centerforward var de som slapp 
likest fra det.

Trygve Dahlgren dømte 
var 800 tilskuere.

energisk for å ta igjen Eiks ledel
se. Midt i omgangen ble halfen 
Trygve Kristiansen skadet. Han 
flyttet ■ da ut på ytre -venstre. 
Lindstad gikk ned som half, Øi
vind Johansen i senter og Ski- 

laget |fjeld som indreløper.

raot Pors i rundekampen JL

7—1-seir til hjemmelaget ikke for stor.
som fikk samarbeidet til å gli. 

som valgte å se på fotballkamp Boye sikret ledelsen etter 4 mi- i 
framfor å ligge ved sjoen i går, nutter, Austad øket til 4—1 og 

Lindstad satte inn ennå 2 mål. I
Jervlaget hadde lite å fare med 

og de eneste på laget som det/ 
kan plusses for var keeperen I 
John Bergh og v. b. Paulsen.

Pors spilte godt. Trekkene kom | 
hurtig og dette skapte stadig fi
ne sjanser. 7—1-seiren var slett 
ikke for stor. Forsvaret hadde 
en lett jobb, og det var vesentlig 
løperrekken som måtte henge i. 
Lindstad spilte sin beste kamp i 7 
år og Skifjeld leverte også stadig 
mye.pent. Det var jevnt godt spill 
over hele linja, men Austad varj 
best. I

Trygve Dahlgren fra Urædd
Pit.

Det var bare 5 min. igjen av 
kampen da Trygve' Kristiansen 
headet inn utlikningen for Pors. 
Klubben hadde hatt sjangse på 
sjangse, men skuddene gikk like 
over. Øivind Johansen skjøt et 
hardt skudd i hodet på målman
nen som svimet av for en liten 
stund. Det var Ingar Tennefoss 
som laget seiersmålet for Pors i 
1. ekstraomgang. I denne siste 
halvtimen hadde lagene hver sin 
kjempesjangse for åpne bur, men 
resultatet ble negativt.

Pors seir var helt fortjent da 
klubben hadde langt flere mål- 
sjangser enn Eik. Hele laget 
kjempet energisk og det var vel 
den likeste innsatsen Pors har 
gjort i noen kamp i år. Ingar 
Tennefoss overrasket stort på 
høyrevingen og han hadde også

I ————----- --

Pors juniorlag er 
avdelingsvinner
Med sin seir på 8—1 ovcr Urædd 

lørdag, sikret Pors juniorlag seg av- 
delingftnesterskapet. Laget fikk den 
9. seiren på rad og har 18 pts. og en 
målkvote på 57—!’• Oet gjenstår tre 
kamper i serien, men . disse er uten 
betydning for Pors då ingen av de 
andre lagene kan f a mer enn 16 pts

1 ■ ■

Pors fikk lett spill
Pors—Jerv 7—1 igår

Det var Jerv som tok ledelsen 1 2. 
rundekampen mot Pors på Vestsiden

I går. Porserne greide imidlertid å 
I itllkne før pause ved Øivind Johan-

i essen.I annen omgang kom Pors sterkt 
jjen og feiet inn hele 6 mål uten at 
'rrimstadlaget greide å redusere for 
; eneste.
Pors mål ble scoret av Karl Ski- 

’eld (2), Ove Austad (langskudd fra 
i' meter), Ove Austad igjen og til 

I ’ itt Leif Lindstad (2).
^TOO tilskuere så oppgjøret som ble 
e mt av Trygve Dahlgren, 

i i-cdd.
■■■ -- I ■ ■ — _____-

Vest fold-laget
Pors vant en fortjent seir i 
rundekampen i . Tønsberg 

i går over Eik i en cup- og mu
sa tspreget kamp. Klubbens lø
pere hadde mange sjangser og 
det manglet heller ikke pa 
skudd.Pors hadde satt Lindstad som 

indre høyre; Karl Skifjell 
ter og Per Boye som i"'1' 
stre i denne kampen, hvor 
hadde et lite overtak i begynnel
sen, men så kom Eik i gang og 
dominerte banespillet. Det ble 
for mye pusling i avslutningen og 
stillingen var 0-0 ved pausen.

Pors vant fortjent i rundekampen mot Eik 
*

ble slått 2—Z» i spennende
15. min. ut i annen . omgang snert i skuddene sine. Leif Jen- 

scoret Eiks venstre 
holt etter corner.

Pors vant en lett og fortjent seir 
over Jerv igår. Det ble hele 7*1 
og kunne gjerne vært 12. Riktignok 
var stillingen ved pause 1-1 efter at 
Jervs center hadde lobbet over Rein 
holt og .Øivind Johansen utlignet 
for Pors, men Pors burde hatt minst 
4 mål til i denne omgang.

2. omgang ble litt av en målfest. 
Skifjeld scoret nr. 2 og 3, Austad 
nr. 4 og 5; og Lindstad de to siste. 
Denne omgang spilte Pors meget 
godt, gode skiftninger, adresse på 
ballene og gode avslutninger, men 
motstanden var meget svak. Pors’ 
indre forsvar hadde en rolig dag, 
Ove Austad var best av halfs og

Arnold Johansen, Pors, 
til treningsleir

Fotballforbundet holder en 
treningsleir for juniorspillere i 
Larvik fra onsdag til lørdag. 
Grenland har fått med disse to, 
Arnold Johansen, Pors, og Kri
stian Zachariassen, Storm — 
begge har spilt på sine klubbers 
A-lag i vårsesongen.

*



vant 7-1 over JervPors har funnet stilen
Tre mål
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Sandefjord — P ors 
5-1 /•

i ] 
• i

k 4

en

Pors junior- og guttelag reiste i 
dag på Sørlandsturné og skal spille 
i Arendal, Kristiansand og Mandal.

❖

1 >

ters spill mens Leif Lindstad sørget 
for de to siste målene, det siste like 
før pipen gikk for full tid.

Center.

Pors vant fortjent 9—1 
over Herkules

D.et gikk ikke bra for Pors i tre
ningskampen i Sandefjord i går 
hvor det ble 5-1 nederlag mot San-

Pors

var frarnp 
vind 36han 
- godt sp\\.

atte 
Ånd

over og.
’ j ble 

resultatet girav

mål- 
de I 

-'«i. Stokke;, dømte. Det var|

overvar kampen
G—n.

r
L * 1

på tre minutter i 2. omgang avgjorde kampen. - 
Karl Skifjeld banens beste spiller

| av spill og sjangser. Pors var de do
minerende, og’de ble det enda mer i 
2. omgang da seks mål gikk inn på 
en slett ikke dårlig Jerv-kccper. 
Samtlige Pors-mål var fine og resul
tatet var godt og riktig spill. Bare 
5-600 mennesker så kampen og Tryg
ve Dahlgren hadde en lett jobb — 
bortsett fra at varmen sikkert plaget 
dommerpn like mye som spillerne.

Jerv, som skal være det beste Ag- 
der-Iaget i øyeblikket, skuffet stort. 
,Laget fikk lite eller ingenting til. 
Det stilte med to reserver og måtte 
bytte ut en mann midt i 1. omgang, 
men reservene var ikke av de dår
ligste på laget. I hvert fall laget mål- 
mannsreserven Jonn Berg en bra 
kamp. Den som ellers gjorde det best 
på laget var venstre back Paulsen.

Pors ser nå ut til å ha funnet 
fram til den riktige stilen. Særlig var 
det fart over løperrekka og sidehal- 
fene Austad og Kristiansen. Spillet 
gled oftest riktig pent i flere trekk 
og skiftninger, Driblinger og plasse
ringer var fantasifulle og sjanseska
pende. Vi håper at det ikke bare 
kan forklares ut fra at motstanderen 
var uventet svak, men det gjorde 
selvsagt sitt. Forsvaret ble ikke satt 
på noen virkelig prøve, men det vir
ket ikke helt patent, og en friskere 
løperrekke enn Jervns hadde sikkert 
forstått å utnytte svakhetene. De ha
sardiøse tilbakespillene må det bli 

 slutt nå. Karl Skifjeld var lagets og

banens beste spiller i går.» Det var 
en fornøyelse og se ham i aksjon. 
Han viste virkelig teft for det store I 
spillet. Ellers var Øyvind Johansen

stad og Per Boye var også med på 
notene, mens Tennefoss ikke så ut 
til å finne seg til rette i varmen. I 
halfrekka var Ove Austad den beste. 
Han laget en helt god kamp i går.

Om kampens gang kan kort for
telles at Jerv fikk det første målet 
etter 8 minutters spill. Senterløper 
Reidar Berg lobbet ballen over Rcin- 
holt som hadde forvillet seg ut til 
16-meteren. Pors utliknet midt i om
gangen. Leif Lindstad la et frispark 
fra høyresiden pent inn foran mål og 
Øivind Johansen headet ballen ele
gant i nettet. Et par minutter etter 
hadde Lindstad kjempesjangse for 
blankt mål, men skjøt over, og noe 
seinere skjøt Johansen i stolpen. En 
ledelse på en to-tre mål hadde ikke 
vært ufortjent for Pors ved pause. 
Midt i 1. omgang ble høyre back Leif 
Jensen skiftet ut med Ivar Wåge hos 
Pors, mens Jerv fikk inn ny mann 
for en skadet senterhalf.

landsdelsserien. Pors første 
kamp her blir mot Eik i Tøns
berg. 'I

. W

Pors—M. K.-kampen 
skuffelse 

Det var el reservespekket 
Pors-lag som i går ettermiddag 
stilte til kamp mot M. K. i 
Iidrettsparken, og de 700 til
skuere som hadde gledet seg til 
å se virkelig god fotball, ble 
skuffet. Pors hadde til sine ti
der en del pent småspill; men 
stort sett var det ikke noe å 
skryte av. M. K.-guttne had
de ikke den rette alød, og flere 
fine oppløp resulterte i skudd 
over og ved siden av mål. Re
sultatet h—0 til Pors kan man 
ikke si gir noe korrekt bilde av 
kampen. Pors kunne godt hatt 
[lere mål, og M. K. burde ab
solutt nådd fram med to-tre av 
oppløpene.

M. K. vant loddtrekningen 
og valgte å spille med solen i 
ryggen. Ingen av lagene syn
tes å være i riktig form. Lan
ge baller, seivspark -og feilbc- 
regninger. Imidlertid 'hadde 
M-. -K-.*F9. minutt et farlig opp
løp. Etter hvert tok Pors-spil- 
Icrne ledelsen, og iblant var 
det en farlig mølje foran M. 
K.-målet. 1 27. minutt resul
terte det i corner nr. 1, og 
kort etter fulgte to nye cornere. 
I 36. minutt kom Pors’ løper
rekke seg forbi motstandernes 

:forsvarsspillere og scoret uten 
iat Skofteland hadde mulighctei ;for a redda

I løpet av tre minutter i begyn
nelsen av 2. omgang ble kampen av
gjort. Det begynte i det fjerde minut
tet med at Boye skjøt i tverrliggeren 
på frispark og Skifjeld headet kaldt 
og rolig returen.' Så gikk Skifjeld 
solo gjennom Jerv-forsvaret og knal
let baen i nett-taket og så skjøt Au
stad et hardt og velpalscrt skudd 
i nettet fra nærmere 30 meters hold. 
Austad økte til 5—1 etter 20 minut- i • • z .,
x___ ____ ____________ r t r____ I-iLj ? •

Fotball-nyft om Pors
Pors skal torsdag spille on tre

ningskamp mot Sandefjord i Sande
fjord.

Pors junior og gutte
laget i Arendal

Fra Arendal blir det 
vårt blad:

Pors spilte to kamper i Arendal 
mandag. Guttelaget tapte 1-0 for( 
Arendals Ballklubb.

Juniorlaget vant 2-1 over Granes 
lag. Grane hadde forsterket sitt lag 
med 5 spillere, som var for gamle, i 
så våre gutters innsats var meget 
god.

Alt vel!

I andre omgang lå Pors 
klart over, og spillet foregikk 
for en stor del pa M. K.s bane
halvdel. Det ene farlige opplø
pet avløste det andre. Haga 

pg Olsen ryddet imidlertid godt 
°PP og avverget mange situa
sjoner. I det 26. minutt send
te Pors igjen en ball i maske
ne, og bare et par minutter et- 

; per en til, mens kampes siste 
mal kom noen minutter senere, 
— som resultat av et straffe
spark en av M. K.-karene på- 

. dro seg.
, Som vi allerede har nevnt 
• kan ikke kampen betraktes 

som vellykket. Vi har sett
M. K. har i Skofteland on 

^od målmann. Han hadde i går 
mange fine redninger. Likeså 
fortjener Odd Haga god kritikk 
for sin påpasselighet i forsva
ret. Haugen laget o?så en bra 
kamp. Men, som sagt: Laget 
manglet glod og samspill. Det 
var ikke den rette futt i tinge
ne.

Thorn Abrahamsen var be
bodd Hommervervot. Jcyc

Pors vant 4—0
Et reservespekket Pors-lag 

stilte i går ettermddag til kamp 
mot MK i Idrettsparken i Man
dal. De 700 tilskuerne som had
de gledet seg til å se virkelig stor 
fotball, ble skuffet. Pors hadde 
til sine tider en del pent småspill,- 
men stort sett var det ikke noe 
LsklZte avr MK-gutta hadde 
oppløp resulterte 7"skudd
4~° i, Pors* favør,'

spillet igjen.
I med to mål.
nessen inn mål
Litt etter var 
framme med mål 
stad punktum

Pors spilte
• per. Av løperne 
og Lindstad ;
Ove Austad var best i 
hetsinntrykket var ikke

På Herkules lag var det i 
framheve.

Dommeren Skjærum,
• middels god.

Ca. 300 tilskuere

Lindstad - .
Så satte Øyvi 

nr. 7 etter 
Johannessen 
nr. 8. Så satte Lind 

med nr. 9.
Cn av'sine bedre kam 

var det Skiljek 
som kom best fra det 

forsvaret. Hel 
j av det beste 

. ingen i

Pors hadde higen vanskeligheter 
med & gå til 3. runde. Det ble nær
mest nedsabling av Grimstad-laget 
Jerv på Vestsida i går. Pors vant 7-1, 
men hvis løperrekka hadde klart å 
nytte sjansene like godt som de la 
dem til rette, kunne seiren lett ha 

1 blitt større. Stillingen ved pause var 
1-1, men det ga ikke noe riktig bilde 

««« _ > J ’___________ T»   -V - -1 _

•n

Sandefjord
I Vestfolas referat fra kampen 

Sandefjord—Pors heter det bl. a.:
Om selve spillet og resultatet er 

det å si at Sandefjords seier var i 
største laget etter sjanser og spille- 

: fordeling. Stenersen var ved flere 
enn han 

fortjente og Ballklubbens løperrekke 
fikk god hjelp av en svak Pors-kee
per. En skal imidlertid ikke se bort 
fra at også Ballklubben hadde gode 
sjangser som det ikke ble scoret på.

*

på ytre venstre farlig, og Leif Lind-1 slå Herkules. Seieren kunne lett ha 
vært større. Lindstad scoret 4 mål. 
Pors stilte med fullt lag og Herkules 
mod tre reserver.

Kampen begynte nokså tamt. Et
ter et kvarters spill scoret Lindstad 
på et godt hjørneskudd. Pors begynte 
etterhvert å spille noe bedre. Etter 
ganske kort tid fikk de et nytt mål 
ved Skifjeld. Målet kom etter et pent 
trekk som Skifjeld avsluttet med et 
bra skudd. Pors tok nå hele taket 
på kampen. En rekke gode skudd 
fulgte, men ingen ga resultat. Etter 
en halv time fikk Pors mål nr. 3

I 
ved et godt skudd av Per Boye. 
Straks etter var Øyvind Johannessen 
frampå og headdet mål nr. 4 etter at 
Herkulesmålmannen hadde halv- 
klart et skudd.

Annen omgang ble noe svakere. 
Herkules prøvde å ta igjen noe av . 
forspranget til Pors. Senterløperen 
klarte å score etter en misforståelse 
i Pors’ forsvar. Så tok Pors over

defjords Ballklubb. Pors møtte med anledninger 
vanlig lagoppstilling, mens Sande
fjord saknet Torbjørn Svenssen, i 
Yngve Karlsen og Havnas, men til 
gjengjeld hadde den tidligere Skeid- 
spiller Ragnar Hvidsten atter truk
ket i S B-trøya.

Stort sett var det en forholdsvis 
jcvnspillt kamp, hvor Pors hadde 
minst like mange sjangser, men så 
klikket det på selve avslutningen.

Vestfold-laget tok ledelsen med 
2-0 i 1. omgang, Øivind Johansen 
reduserte til 1-2 for Pors etter pau
sen og slik var stillingen til det 

jst kvarter. Da kom 
det 3 nye Sandefjbrds-mål.:

Det var eksporseren Thor Baust 
Berntsen 2, ytre venstre Kristiansen 
2 og Ragnai Hvidsten som scoret 
for Sandefjord.

Olav Skilbred var den som kom 
_best fra det i Pors-forsvaret, mens
Øivind Johansen var den fremste i 
Jøperrckkcn. Lindstad hadde også 
endel gode tilløp. Flere av Pors-spil- 
lernc sviktet noe denne gang.

På det seirende laget var 
mannen og Ragnar Hvidsten 
beste.

Pors til Sørlandet
Porserne drar i morgen av 

sted på en tur til Sørlandet. Det 
skal spilles i Mandal søndag og 
mot Start i Kristiansand ‘tirsdag.’ 
Det gjelder å holde treningen 
ved like for allerede neste søn
dag — 26. juli — starter den nye ,
_ - ■ w - • -

fotball, ble skuffet.
-- V4VÅ J 

men stort sett var det ikke noe 
å. skryte av. Z “2 
ikke den rette glød og flere fine 
oppløp resulterte i skudd 
ved siden av mai. Resultatet 4—0 f Pnro» '•'■''i l.
_ En kan lkk0



Med Pors-juniorene SørlandsturPors
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PORS—STAR
Deltaker.

Frisk kamp på Stadion igår,— Start
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Det 
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enn
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hvor J)ors og Start spilte uavgjort 5-5
Litt ut i annen omgang var 

i igjen gjestenes y. v. fremme og 
i

oppleggene kan være 
Keeperen T. Tellefsen 

sikkert.
Andreas Olsen, 

bor dømme etter 
ikke etter pu- 

Olec.

Porserne har hatt en 
ket tur med godt vær, 
fra igår. Ove Austad og Skilbred 
er begge spilleklar til landsdels- 
seriekampen mot Eik til helgen.
Man tok fatt på hjemturen alle
rede i natt og troppen er hjem
me igjen ved middagstider i dag. 

h - - n.

Porserne har hatt en fin tur hit
til. Oppholdet i Mandal varer til i 
morgen, da settes kursen mot Kri
stiansand hvor det skal spilles mot 
Start tirsdag. Onsdag kveld er spil
lerne hjemme igjen. Man nytter hø
ve til daglig trening under turen for 
at spillerne skal være i best mulig 
form til landsdelsseriekampen mot 
Eik, som antagelig blir framskutt til 
lørdag.

ut

nevner vi 
og senter- 

Indre høyre viste også en-

ikke dekker hans plass 
v. sco- fullt ut. Ellers fikk vi se at 

ret. Litt senere satt nr. 2 .| Rolf Lie er best på^wing. I^for- 
nettmaskene. Keeper

God kamp på vanskelig bane, 
liknet i sisie minutt

mellom Start o grunn. Kampen som oS Pors" 
gjort 3—3, var båX lndfce Uav' 
sjanserik. e morsom og

Pors stilte ikke med sitt keste lag, men de vSJlt}. ster- 
mye god fotball} De behprUVeJ 
posisjonsspillet (bedreenn ,^bket 
melaget, var hurtigere nå o# hadde atskillig bedrf QvialIen 

|r£iger? Svakheten ved ]aSeVe- 
dårlig-'Skyteferdighet oeS% Xar 
for åpent et

MMK9I---

— ny

vant 4—0 i Mandal

Der var forholdsvis spedt j 
med tilskuere på Stadion 
går da Pors og Start møttes laget mål etter en del rot 
til dyst. Det dårlige været får Starts forsvar. Så kom dagens 
ta skylden. De som var mptt praktscorlng og utlikning ved 

__fram anrrr.r sikkert ikke på|h. h. Bjarne Tveit, bare 10 se- 
’ ■ full tid.

Starts nye ipperrekké lover { 
godt for serien til høsten. De 
hadde mange fikse oppløp, men! 
også her skytes for lite. Rolf 
Tofte er på plass igjen og det| 
er en god styrke for laget. Ivar 

%

saknet tre av sine støttespillere 
seiret fortjent

Pors tok ledelsen etter få mi- 
(nutters spill ved den raske y. v, 
Øiv. Johannesen, og en stund et
ter øket laget til 2—0. Denne 
gang var s.f. Hermann Holtan 
siste mann på ballen. Start redu
serte så ved Rolf Lie på en fin 
pasning fra Ivar Bøe, og før pau
se hadde laget greidd å utlikne. 
Denne gang kom pasningen fra 
Rolf, og Ivar satte ballen rolig

1 i mål. I
I 2. omgang fikk de to lag | 

hver sitt straffespark, men skam 
å si ble begge resultatløse. Pors’ 
eksekutør satte ballen utenfor, 

| 0g Karsten Johannesens skudd 
greide keeperen å avverge. Midt 
i omgangen fikk Pors sitt tredje / 

‘mål, og dette så ut til å bli slutt- I 
resultatet, men noen få sekunder 
før slutf fikk Bjarne Tveit ut
liknet på et hardt skudd som føk 
opp i nettaket uten sjanse for 
keeper til å redde. I

i Kampens dommer var utrette- 
'jfge Andreas Olsen, Vigør.

Old—.. - I

| var for gamle. Pors vant 2—1, et re
sultat som var i orden og pent le
vert, da hele 7 av Grane-spillerne 

(var faste spillere på A-laget. Dagen 
etter spilte Pors i Lillesand mot et 
rent juniorlag og vant 9—1. Pors var 
jo som resultatet viser overlegne.

Pors spilte igår sin siste kamp‘siden, Pors ble forøvrig snytt for 
på Sørlandsturneen mot Start på1 ennå et straffespark.
grasbanen i Kristiansand. Bjørn' Banen var sleip og vanskelig 
Reinholt, Lindstad og Karl Ski- å spille på etter regnværet, 
fjeld var heller ikke med igår. kom en kraftig byge like 
Ove Austad som fikk et kutt i kampen tok til. Alt i alt 

Pors’ innsats atskillig bedre 
i Mandal søndag. Det var en god. 
kamp med stor fart. Olav Skil
bred som fikk et lite rnuskel- 
strekk, gikk ut midt i 2. omgang. 
Reserven Hommane tok hans 
plass. Øivind Johansen spilte en 
helt utmerket kamp. Burvokte- 
ren Wennerød og halfen Vidar 
Abrahamsen var også gode. Det 
samme var tilfelle med Skilbred 
og Solstad i den tida de spilte.

Hos Start var høyre half og 
målmannen de beste. Indre høyre 
og senterløperen var også gode 
folk.

I Mandag 13. juli reiste 2G av Pors 
(junioravdeling til Sørlandet på en 
/kombinert ferie- og fotballtur.. Væ
ret var ikke det aller beste, men 
guttene var ved godt mot. For man
ge av disse gutter var det jo første 
gang de var på en slik lang tur, så 
forventningene var store. Vårt før
ste mål var Arendal. Reisen dit gikk 
bra, med sang og musikk. Kommet 
vel fram om formiddagen, så silte 
regnet ned.

Vi tenkte at nå ble det vel ikke 
noe av fotballkampen, men da gutte
laget skulle spille sin kamp var det 
fint vær. Arendals Ballklubb vant 
kampen 1—0, et resultat som var helt 
i orden etter spillet. Juniorkampen 
mot Grane ble en hård, men god 
kamp, og det ble fin kamptrening for 
vårt juniorlag. Grane hadde for
sterket sitt lag med 4 spillere som

målene tok| der», men 
bedre.
spilte rolig og

Dommer var
Vigør. Han 
eget skjønn og

I —-Det som dro ham ned var dårlig 
.markeri-np- av sin indreløper.

Pors er'el'godt lag. Gang på 
gang fikk vi se pene kombina
sjoner. Ballen kunne gå opptil 
7—s trekk uten at en eneste 
starter var 1 berøring med den. 

|Men foran mål sviktet det. - 
Riktignok manglet Pors et par 

ymann, som etter sigende skal 
I være gode skyttere, men, 

men —. ’ .
j Best på gjestenes lag likte vil 
I keeper, h. h., c. h. og i. h.

o ______ pa
Brev fra en av deltakerne

Onsdag formiddag var vi i Kristi
ansand. Der skulle vi spilt mot Start, 
men den kampen ble avlyst da været 
var så fælt.

Torsdag dro vi til Mandal, som 
var vårt mål, her ble vi mottatt av 
skoleinspektør Reidar Klingberg som 
ønsket oss velkommen. Klingberg, 
holdt et kort, men interessant kåseri 
om byens severdigheter. Deretter 
tok han oss med til hotellet hvor vi 
fikk en bedre middag.

Fredag formiddag tok formannen 
i Mandalskam. Høgsås oss med til 
Spikerverket, hvor vi var rundt og 
beså oss. Fotballkampene om kvel
den ble litt av en opplevelse i selve 
Idrettsparken. På et 60 måls om
råde som var inngjerdet lå det to 
flotte grasbaner, som guttene med 
en gang måtte ta i bruk. Om kam
pene er det kort fortalt, juniorlaget 
vant 5—2 og guttelaget tapte 2—0. 
Lørdag morgen reiste vi hjem til 
Porsgrunn og var hjemme ut på et
termiddagen. Guttene var trette et
ter den lange reisen, men de var alle 
enige om, at turen hadde vært vel
lykket. Til slutt vil vi takke for
mennene i Arendals Ballklubb, Gra
ne, Lillesand og Mandalskameratene. 
En spesiell takk til skoleinspektør 
Klingberg som tok i mot oss under 
oppholdet i Mandal.

i av en benskade.
Porserne hadde mange scorings- 

sj anser i kampen, men skuddene var 
som regel for svake. Laget fikk ikke 
vist seg fra sin beste side i går. Øi
vind Johansen var bestemann i rek
ka. Reservemålmannen Wennerød 
kom bra fra kampen.

Av Mandalsspillerne 
den gode målmannen 
backen.
del gode tilløp.

Klubben hadde sol og sterk vind 
mot seg i 1. omgang. Herman Hol
tan scoret et mål før pausen.

Mot slutten av kampen 
Porserne seg godt opp og de la- på 
til 4—0 ved Per Boye (straffespark), 
Herman Holtan og Vidar Abraham
sen. Halfen Ove Austad ble skadet 
i begynnelsen av 2. omgang idet han 
fikk en albue i kjeven. Resultatet 
var at han måtte til lege for å få 
sydd igjen såret. Erling Olsen ryk
ket inn på laget istedet. Seinere i 
omgangen mMte Herman Holtan

I

kjeven i Mandalskampen sto og
så over igår. Vidar Abrahamsen 
ble trukket ned som half mens 
Erling Olsen tok den ledige plas
sen i løperrekken.

Pors sikret seg forholdsvis tid
lig 2—0-ledelse etter scoringen 
av Herman Holtan og Øivind Jo
hansen. Start utliknet til 2—2 
før pausen, men det siste målet 
ble scoret fra tydelig offside-po- 
sisjon.

Holtan gikk ut i pausen. Re
serven Enok Solstad gikk inn 
som ytre venstre, mens Øivind 
Johansen ble senterløper.

Solstad øket til 3—2 for Pors. 
Stillingen var uforandret helt 
til kampens siste minutt da det 
lyktes for Start å utlikne. 

Lagene «misset» 1_
straffespark i 2. omgang, 
linn Jensen satte skuddet uten
for stolpen, mens Pors-målman- 
nen Wennerød reddet flott Start
skuddet ved å bokse ballen ut på 

" • • ■■ ■ 1 _____________

===. _ /A aZZ
Mast- og Pors spilte uavgjort
LS®!??!1! «i sjanserik lamp , væitoEnold bevirket i _____ -- I

at bare ca. 500 tilskuere var mdtt hadde flest scoringsjanser trass i fra!?2orcå.?2våne Privatkampen | St"e I

De «gule og svarte» hadde
•• 

denne gang med Rolf Tofte som 
har vært borte på grunn av mi
litærtjeneste, og det var tyde
lig at han blir en god forsterk
ning. Bjarne Tveit har heller 
ikke vært med på en stund. Den
ne gang spilte han sidehalf og 
leverte en respektabel innsats. 
Kondisjonen så ut til å være 
prima, og hans gnistrende spil- 
lenhumør -skulle vi ønske ville 
-smitte over på flere av de andre.

besøket. Kampen var morsom, | kunder før 
og på den våte gressmatta ble 
der mange nervepirrende si
tuasjoner foran begge mål. — 
Resultatet 3—3 var rettferdig. 
Første omgang lå gjestene litt 
over i banespill, men Start 
hadde farligere målsjanser.! Bøe bør også fortsette i løper- 
Annen omgang var jevn. rekken, selv om Karsten Johan-

Kampen var bare to minut- nessen 
ter gammel da Pors’ y. 
ret. Litt senere satt nr. 2 
nettmaskene. Keeper Tellefsen svaret var h. h. Bjarne Tveit 
hadde nok tatt c. f. skudd, hvis god. Han sliter som cn «skred- 
han ikke hadde glidd i skudd- j r
øyeblikket. Disse 
imidlertid ikke motet fra ver
tene. Blant annet var y. v. 
Klepp frempå engang med 
skudd rett utenfor stangen. I 
det 20. minutt lyktes det y. h. 
Rolf Lie å score etter et pent blikums. 
fremlegg av i. h. Ivar Bøe. — 
Kvai-teret senere var stillingen 
mavgjort.

Porserne spilte sin første kamp i overlate plassen sin til Enok Sol- 
På Sørlandsturen mot Mandalskame-1 stad på grunn

1 ratene på Mandals flotte grasbane i 
går. Klubben saknet tre av sine A- 
spillere Bjørn Reinholt, Leif Lmd- 

-stad og Karl Skifjeld. Stedfortre- 
' dere var A. Wennerød, Vidar Abra- 
I hamsen og Herman Holtan.

Kampen var noe feriebetonet, 
men det var aldri noen tvil om hvem 
som var det beste laget. Resultatet 
ble da også en klar 4—0 seir for

; Pors.

I
3

Start
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Tønsberg igår 
med hele 5-1 seir til Eik.

Fotballforbundet har påny tatt 
ekstra hardt på Porsgrunn. Riktig
nok har Pors hatt en forholdsvis

. - •

. v nv

beskjeden forsesong, men vi synes 
nok man kunne funnet en noe let
tere motstander til klubben i 3. 
runde. Østfold laget hadde strev 
med Vestfolds nye 1. divisjonslag 
Sem i Fredrikstad og det var først 
mot slutten av kampen at seiren 
ble ordet ved fire scoringer. I an
nen runde vant Fredrikstad hele 
9—0 over Snøgg på Notodden. Det 
sier seg selv at ekspertene holder 
på Fredrikstad, men dette behøver 
Porsernc ikke ta så tungt, 
ben kommer sikkert til å 
seg dyrt og spillerne bør gå inn 
for å kjempe om hver ball og al
dri la Spydevold og Henry Johan
nessen & Co. få ro på seg. Det har 
vist seg før at denne solide serie- 
maskinen — Fredrikstad F.K. — 
er kommet i ulage. Ifjor ble den 
slått ut av Kapp.

Odd har utvilsomt sloppet svært 
billig dennegang og noen lettere 
motstander var det meget vanske
lig og plukke ut.

chansene. Spesielt på slutten var 
det tilbud som ikke ble godt nok ut
nyttet-. Like for fløyten gikk, scoret 
Rolf Stensholt fra kloss hold, og 
5—1 ble sluttresultatet.

Eik hadde Kjell Myhre i mål. 
Nordahl og Kopstad som backs og 
Natland, Dag Henriksen og

-

— Resultatet var for
Pors motte med vanlig oppstilling 

ved den første seriekampen i den 
nye landsdelsserien mot nykomlingen 
Eik i Tønsberg i går. Vestfold-laget 
vant 5—1, men det kan trygt sies at 
seiren var for stor.

Pors åpnet best i de første 5 min. 
og herunder hadde Lindstad et godt 
skudd som Eik-målmannen reddet 
med beinet. Siden overtok Eik le
delsen av spillet. Etter 22 min. kom 
kampens første scoring ved Eiks in
dre venstre Stensholt. En tid etter 
la ytre venstre på til 2—0. Så fikk 
Eik et nytt mål, som ble scoret fra 
offside-posisjon. Linjemannen viftet

f of Pors som faktisk virket helt ute 
av slag og lite lystne på å få sam
spillet til å gli. For Eik var det heit

I 
11

iestarten

min. scoret Rolf Stensholt. Samme f
mann trakk opp et nydelig samspill Imed ytre venstre Odd Johansen i i ‘ yf e venstre- Avne Natland 
det 32. min., og Johansen avslut- 1 -n" ™ be5t’
tet med en kontant scoring. Bare | ’ ikk^Hno? ?S A1 Hdlvik 
3 minutter senere var stillingen' ' v e unna ham. Stensholt

- 3—0. Arne Natland spilte en «over-1 ?S Eniit Ho fc leverte 6n god
rasfcelsesball» over hele Pors-for-
svaret og ut til Ernst Holt som den
ne gang spilte ytre høyre. Holt fulg-

Nøyaktig 1 764 tilskuere
mott frem på Tønsberg Gressbane 
igår eftermiddag for å se Eik og 
Pors i den første kampen i lands-
delserien. Det- var vel få som hadde

i ventet å se Eik-guttene i et slikt ’ stad, og man
’ praktslag som de viste i første om-• Men Eik kom igjen og fikk spillet 
•: gang. Samspillet var da til de gra- ' jevnet ut, og selv om Pors nok had-

! også en 
kamp. De øvrige jevnt gode.

På Pors var det centerhalfen I 
Dagfinn Jensen og Leif Lindstad i • 

te på cg skjøt kvikt forbi og utenfor i ^rekken, dé Is også ytre høyre I. 
den fremstormede keepers rekke- ' Tennefos$> som fikk vist litt uten- 
vid.de. Noen sekunder for pause fikk 
Eik straffespark på hands som ikke 
vi ville ha blåst for. og Rolf Stens-'| 
holt satte det eksemplarisk inn ■ 
li øy fe hjørne. Dette var hård kost j var lett å dømme. Straffe- 
' “ .................................... 'sparket burde han ikke ha blåst

for.

winghalf banens heste.
Pors fikk en ordentlig kald-dusj i Tønsberg igår da de ble slått hele 

5-1 av Eik. Kampen skulle vært sirt lørdag, men Fotballforbundet om
berammet den til søndag.

Eik dominerte klart 1. omgang og ledet 4-0 ved pause, det fjerde 
målet ble satt inn på straffe. Scoringene som alle var flotte, ble besørget 
av Stensholt 3, Ernst Holth 1 og Odd Johansen 1. I begynnelsen av 
2. omgang scoret Leif Lindstad flott sitt lags «trøstemål», og like for 
slutt øket Eik til 5.

Eiklaget var stort sett førende 
gjennom hele kampen, og Pors had
de en ekstra svart dag. Midtbane- 
spillet gikk så som så, men foran 
mål klikket det helt for Pors. Laget 
hadde .gjennom hele kampen bare 
et par virkelige målskudd, og i lø- 
perrekken var wingene helt utenfor. 
Dagfinn Jensen og Bjørn Reinholt 
var de eneste som nådde opp i pari.

Eik som i motsetning til Pors har
—

Pors-juniorenes 10. seir 
på rad

Pors’ sterke juniorlag 
sin i--------

Fotballforbundet har offent
liggjort kampene i 3. runde av 
Norgesmesterskapet. Pors har 
fått den utakknemlige jobb å 
møte Fredrikstad F.K. i Fred
rikstad, mens Odd møter Kri- 
stiansands-klubben Donn 
Skien.
Sparta—Drafn.
Sagene—Nordnes.
Strømmen—Kapp.
Hamar I.L.—Larvik1 Turn.
Gjøvik-Lyn—Sarpsborg. 
Raufoss—Asker. 
Fram—Solberg. 
Viking—Flekkefjord. 
Varegg—S.I.F. 
Brann—Lisleby. 
Langevaag—Skeid. 
Molde—Ranheim. 
Brage—Lillestrøm. 
Trondheims-Falken—Sverre. 
Runden spilles 9. august. Først

nevnte lag har hjemmekamp.

hatt en måned uten kamper, van 
på sin Innsats, hurtighet og veks
lende spill. At Natland er trukke 
ned som høyre half var et stor 
pluss for laget, sammen med 
Henriksen var han banens bes 
spiller og dominerte fullstendig nu 
banespillet. Ellers gikk hver man 
inn for å vinne med glød og Iver-

Kampen ble sett av nærmere 
mennesker og Leif Gulliksen, Ør£ 
dømte.

med flaget, men domm 
te scoringen allikevel, 
kundene av 
straffespark mot Pors.
sen hadde ballen, men da h 
levere den fra seg kom ha 
med den ene hånden sin.

Etter ]
let og allerede etter 4 
te Lindstad til 1—4. Stillin 
så uforandret til de siste 
da Eik fikk sitt 5. mål.

At Eik var best er det i* 
og særlig gikk spillet

halfen Nat- 
‘ Høyvik

scoret 
Dag

ingen tvil 
om og særlig gikk spillet godt på 
lagets høyre side hvor ?
land og indre høyre Arne 
var de beste. Stensholt, som 
3 av målene og senterbacken

I Henriksen var også gode.
Pors skuffet endel i går og man 

saknet den helhjertede innsatsen fra 
spillerne. Dc som kom best fra det 
var målmannen, Reinholt, med flere 
gode redninger og utboksinger, Dag
finn Jensen, Øivind Johansen og til- 
dcls Lindstad. Det klikket på de to1 
vinghalfenc og indreløperne som 
heller ikke var behjelpelig nok i for
svaret.

Gulliksen, Ørn, var ikke alltid 
heldig med sinc avgjørelser. Det var 
1700 tilskuere.

•---------- ---------------------------

T'a" godlticn- ue sisfn 
omgangen ble det d?' 

nao. dønit 
agfln« Jen- 

an skulle 
n bort i den 

pausen hadde Porserne spil. 
m>n- reduSer.

'Ben var 
«kundene

HjpBWBSIIWfc ' fortsetter 
seiersrekke. I går ble Tollnes 

slått 3—0. Det var Per Tollefsen 2 
og Roald Reiersen som scoret.

Pors har nå 10 rake seire i seri
en (20 pts.). Det er scoret 60 mål, 
mens Pors-keeperen bare har sloppet 
inn 4. Avdelingsemsterskapet er for
lengst sikret og de to gjenstående 
kamper mot Brevik og Eidanger kan 
ikko endre dette forhold.

Pors-juniorene gleder seg til å 
være med i det nyopprettede NM., 
Av lagets spillere er det bare halfen 
Arnold Johansen som har deltatt på 
A-laget, som ikke kan være med i 
rundekampene. Pors møter Odd i 1. 
runde 16. august pfi Vestsiden.

om det vanlige.
Dommeren Leif Gulliksen, Ørn. 

har vi sett bedre for. men nu skal 
i | vi gjerne tilfoye at kampen slett;

vantj-l «vérPors^-
Pors-laget, som består av meget 

hadde i sympatiske spillere, anså imidler-j 
tid ikke kampen for tapt, og gutte-li
ne gikk energisk inn i annen om
gang for å rette på resultatet. Efterag n n

| bare 3 minutter scoret- Leif Lind-^ [J Q
. begynte å ane noe'

' jevnet ut, og selv om Pors nok had- 
der så godt som man kan forlange i ae et knapt overtak i denne om- 

det i landsdelserie-kampene.! gangen, hadde Eik de beste mål- 
Man kan slå fast at Eik har forval
tet feriedagene på en riktig '•måte. 
Pors derimot var bare en skygge av 
seg selv i denne omgangen. Frisk
heten fra rundekampen for en tid 
siden så m^n intet til. Eik ledet 4— 
0 ved pause, .mens annen omgang, 
hvor spillet var jevnt fordelt og Natland, Dag Henriksen og Arne 
ikke av samme kvalitet-, endte 1—1. .Tnhansen i halfrekkcn. Ernst Holti 

Eik hadde steamen oppe for fullt. var sa<-t vtre ^pyre. Arne Hoivik
1 kampens første del, og efter 23 og Rolf stenSholt på indreplassene, 

; I Tore Halvorsen i center og Odd Jo-;

vid.de
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oppsiktsvekkende seier var fullt for-

sitt lags beste spiller. Høyresiden i 
angrepet laget en god 1. omgang, 
mens venstresiden leverte det beste 
spillet efter pause. Sklfjeld var far
lig i senter, men var igjen uheldig 
og ble nesten slått groggy efter et 
par harde sammenstøt, men spilte 
allikevel kampen ut.

Det unge Ørn-laget hadde uten

serie-poeng

senere hadde Lindstad en stor sjan
se, men skjøt utenfor. Ørn reduser
te ved en elegant scoring av senter- 
forward Knut Brogaard. Målet var 
avslutningen på et meget pent av- 
grep. Tennefoss øker så til 3—1 ved 
å forandre retningen på et langskudd 
og bare et par minutter etter får 
Ørn sitt annec mål. Brogaard scoret 
etter corner som Trygve Kristiansen 
måtte gi for å redde et kjempeskudd 
fra å gå i mål. Det siste kvarteret 
fikk ingen av lagene noe særlig til, 
hverken ute på banen eller foran 
mål.

Pors vant på sin jevnhet. Rein- 
holt i mål var god. Dagfinn Jensen 
var best i forsvaret denne gangen, 
men han er for upresis med utspil
lene. I løperrekken var Øyvind Jo
hansen den beste. Karl Skifjcld ble 
skadet både en og to-tre ganger i 
2. omgang. Han hadde gjort seg selv 
og andre en tjeneste om han hadde 
vist litt mer forsiktighet. Sidehalfe- 
ne Jeisen Gundersen og Ove Austad 
slet iherdig hele kampen og domi
nerte midtbanen svært ofte.

Ørns lag hadde flere svake punk
ter. Målmannen Th. Hansen var me
get god. Likedan senterhalf Bj. Grø- 
dem og ytre høyre Sigurd Olsen. Per 
Bjørnø gjorde mye bra, selv om han 

1 ikke er slik han var i sine beste år. 
Centerforward Brogaard, som spilte 
back på juniorlandslaget mot Dan
mark, viste mange fine ting. Hans 
selvfølgelige måte å klemme til bal
len på kom til nytte ved de to sco- . 
ringene. Rolf Gunnerød (tidligere 
Pors) spilte indre høyre på Ørn og 
viste mange fine småting, men full
førte ikke kampen slik han begynte 
i 1. omgang.

Dommeren om kampen

Kampens dommer Svend J‘. 
Svendsen uttalte etterpå at det 
var en typisk cupkamp hvor det beste 
laget, vant. s-

Pors vant fortjent 3—2 over Ørn 
i seriekampen på Pors stadion i 
går og sikret seg dermed sine to 
første poeng i denne sesongen. 
Pors stilte med sitt sterkeste lag, 
mens Ørn hadde et par reserver. 
Kampen var ikke av dem en vil 
huske lenge, bare periodevis så en 
lagene prestere godt og flytende 
lagspill. Pors var klart det beste 
laget og med litt mer hell og stør
re ferdighet foran målet kunne 
seiren godt ha vært større. Det var 
G—700 mennesker på kampen. Bir
ger Jansen, Tollnes, dømte stort 
sett bra, men var unødig pirkete 
av og til.
Om kampens gang er kort å si 

at Pors ledet 1—0 i 1. omgang etter 
scoring av Øyvind Johansen. Et par 
gode skudd, særlig ett fra Lindstad 
i omgangens siste minutt, var nær 
ved å gå i nettmaskene. 2. omgang 
var ikke mer enn 3 minutter gam
mel før Tennefoss scoret pent fra 
høyrevingen — en plasert ball i mot
satt hjørne slik det skal gjøres. Litt

Vestsida i går

3-2 seir over
mennesker i 

gjorde

strateg på Plass igjen. Hjemmelaget dominerte stort sett hele 1.
Ørn-laget spilte seg

i midten og

seg pentrehabiliterte
Ørn igår efter god 1. omgang

så Pors igår slå Ørn 3-2 efter en god kamp. I slutten av 1. omgang kom 
banen sleip og vanseklig, og nok satte humøret i publikum noen hakk nedover. 

Gundersen, og selv om han ikke hadde noen helt god dag, så betød det sikkert 
omgang, mens

- adskillig opp efter pause. Ørn gjør en stor feil ved hele tiden å presse 
lar wingene gå arbeidsløse.

Landsdelsserien 
11—1

5— 1
6— 2 
2—3

2 ’ 4—7
2— 7
3— 6 
1—7

Nærmere tusen 
en regnbyge som 
Pors hadde med Jeisen 
mye for Fors å ha sin 
det unge 
frem angrepene

Pors åpnet friskt med flere gode 
angrep fra høyresiden og hadde 
løpet av de første fem minutter tie 
cornere. I det 12. minutt scoret 
Øivind Johansen Pors’ første mål ef- 

" ter pent å ha forsert seg inn fra 
wingen. Pors hadde flere gode til
bud, men enten var Ørns gode cen- 
terhalf eller stolpe og tverrligger i 
veien. Det hadde ikke gått mange 
minuttene av 2. omgang før Pors 
hadde øket til 2-0 efter en prakt- 
scoring av Ingar Tennefoss. Leif 
Lindstad la pent over til Tennefoss 
som fra 20 meters hold satte ballen 
direkte 1 mål. ørn reduserte ved 
centerforward Knut Brogård. Pors- 
forsvaret virket svært stillestående 
ved denne anledning. I det 28. mi
nutt var igjen Tennefoss presis 
fremme og nettet pent efter å ha 
forandret retningen på et skudd fra 
Lindstad. Jubelen hadde enda ikke 
lagt seg før Ørn Igjen reduserte, 
også denne gang ved centerforward. ' 
Relnholt hadde først halvklart et 
skudd, men returen hadde han in
gen chanser på.

Pors dominerte 1. omgang og vi
ste spill av godt merke. Men i 2. 
omgang da Ørn-angrepet ble farli
gere, oppdaget man at lagets for
svar fremdeles ikke er helt patent. 
Bjørn Relnholt hadde mange gan- • 
ger flere ypperlige rednlnger. Ove !

Fortjent seier 3—2

Pors junior-rundelag 
mot Odd søndag

Pors junior UK melder at det 
har tatt ut følgende lag til l. run- 
T\kamPen 1 NM <juniorcupen) mot 

; Odd på Vestsiden fk. søndag fra 
mal og høyre: Kjell Østensen, Ha
rald Steen, Arvid Ballestad, Rag- 

Johansen, John Nilsen, I 
Oddbjørn Oddaker, Einar Berg- 

y» Finn Johnsen, Svend Hansen, 
er Tollefsen og Roald Reiersen.

rno d Johansen er forhindret 
t ia a være med da han har deltatt 

! .e5,e kamper på A-laget. Pors 
juniorene, har hatt en.flott sesong 
hittil med bare seire og A-lagets 
lundeseir i Fredrikstad i går, vil 
nok anspore guttene til å yte' sitt 
beste, i kampen søndag.

fC % 2-3
‘ Fredrikstad, søndag.

En av cupmesterskapets største sen
sasjoner fikk vi her i Fredrikstad 1 
dag da hjemmelaget tapte 2—3 for 
landsdelsserielaget Pors.. Gjestenes

■ -I

Austad var uten tvil atter en gang tvil sin beste spiller i cenberhalfen 
Bjarne Grødem. Han dominerte til 
tross for en så god mann som Per 
Bjørnø sitt lags forsvar. I angrepet 
kan vi plusse for høyresiden og den 
unge skuddsterke centerforward K.

’ Brogård.
Dommeren Birger Jansen, Tollnes, 

hadde ingen heldig dag.
Grico.

tjent. Pors-innsats en var kolossal. 
Guttene kjempet om hver eneste ball 
og forsvaret demmet godt opp for 
Fredrikstads løperekke.

Hjemmelaget hadde en meget svart 
dag. Det klikket faktisk på alle punk- 
Iter. Særlig manglet det siste trek
ket i alle angrep. På toppen av det 
hele brendte Ame Pedersen et straf

fespark, — etter 10 minutters spill i 
2. omgang.

Nervøsiteten spilte sikkert også en 
vesentlig rolle. På grunnlag av da
gens oppgjør er det vanskelig å gi 
noen kritikk av de enkelte spillere. 
På det hardt kjempende Pors-laget 
bør kanskje c.f. Skifjeld og h. h. Gun
dersen nevnes som de aller beste. 
Hjemmelaget var under pari på alle 
plasser. Hederligst kom Ame Cor- 
neliussen fra matchen. Sistnevnte inn
ledet scoringene i kampens 22. mi
nutt. Pors utlignet i det 38. minutt7, 
og øket til 2—1 to minutter før pau- / 
se. Tennefoss og Abrahamsen var i 
målscorere. 5 minutter ut i 2. om- 

j 
gang øket Skifjeld til 3—1, mens Hen
ry Johannessen reduserte til 2—3 da 

■ 

det gjensto et kvarter. I
Svend J. Svendsen, Toip var dom

mer og 3 915 mennesker overvar mat
chen.
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•på til 4—1, men istedet ble det Fred
rikstad som reduserte til 2—3 ved 
Henry Johannessen 15 min. før 
slutt. Før dette hendte hadde Øst- 
fold-laget fått tilkjent et litt ufor
ståelig straffespark. Lagets sikre 
straffesparkeksekutør Arne Pedersen 
salte imidlertid skuddet i stolpen og 

/ derfra spratt ballen ut på banen i

det siste kvarteret spilte Pors med 
bare tre løpere for å trygge seiren.

> : Lindstad spilte tilbaketrukket gjen-

Gundersen var en såro nyttig mann 
og at 39-åringen Olav Skilbred ikke 
var tynget hverken av alder eller 
beskjedenhet. Lindstad og Karl Ski- 
fjeld var gode skyttere.

Fredrikstad tapte på sin giddes- 
løshet og på svakt spill i de bakre 
rekker. Bjørn Spydevold var ikke 
seg selv på grunn av skaden (vann i 
kneeet). Brødrene Pedersen var ener
giske halfer, men hadde dårlig pla- 
sering. Laget var ikke til å kjenne 
igjen på en eneste plass og når kee
peren Moesgård arbeidet slet i feltet 
så kan dette forklare nederlaget.

Pors laget rundesensasjon 
b •

... -4 * - A’’’ . * — •• -

Signaturen «Irvin» skriver bl. a. 
i Fredrikstad Blads referat fra kam
pen: Pors er landsdelsserielag og har 
ikke spilt særlig overbevisende i høs
tens kamper. Inne i garderoben fikk 
vi servert en replikk som var beteg
nende for «gåpåhumøret»: «Fredrik
stad er ikke uslåelig». Selv om pers
erne ikke regnet med å vinne så had
de de ihvertfall bestemt seg for at 
det skulle spilles i P/2 time før sa
ken var avgjort. Den gamle myten 
om at Fredrikstad er uslåelig i lø
vens hule skulle nå være borte.

Pors-seiren var fortjent. Fredrik
stad brente et straffespark i 2. om
gang og hadde det gitt mål så kunne 
mye vært endret. Det var Arne Pe
dersen som var eksekutør. Fra første 
stund tok Porserne sikte på å spille 
raskere enn Fredrikstad, starte hurti
gere og kjempe innbidt om hver ene
ste ball.

Pors-innsatsen er all 
selv bm målene ikke 
\som man kunne ønske seg, var de 
slik man kan regne med i en kamp 
hvor så meget står på spill.

Når Fredrikstad-forsvaret var så 
hardt truet at det helt mistet hodet, 
da måtte Pors-overtaket gi resulta
ter. Slik spillet artet seg skal vi bare 
si om Pors-laget at Einar «Jeisen»

B

1I
I

armer. Øivind. Johansen snappet opp 
et tilbakespill fra Eric Holmberg og 
målet syntes helt opplagt, men Fred- 
rikstads målmann kastet seg på mis
tanke og reddet. Man satt faktisk 
og ventet på at Pors skulle legge

• r. _ _ _ . . _ _ _ _ . ——1 _ ære verd, 
var så «rene»

A.

b-W: b’

Også Fredrikstad-avisen «Demo
kraten» synes at Pors vant fortjent. 
De to første målene var riktignok 
heldige, men porserne spilte mer 
energisk og var dobbelt så hurtige 
som motstanderne. Fredrikstad-for- 
svaret spilte dårligere enn vanlig og 
lagets støttespillere Eric Holmberg, 
Leif Pedersen, Bjørn Spydevold og 
Henry Johannessen falt igjennom. 
Hos Pors spilte venstre back Olav 
Skilbred godt og «Jeisen» Gundersen 
var absolutt god. Løperrekken spilte 
godt og jevn tog hadde gode skudd, 
skriver «Demokraten».

Frcdrikstad-røster om 
kampen

Rolf Johansen, Fredrikstads 
kjente internasjonale back og nåvæ
rende formann, uttalte etterpå til vår 
medarbeider at når hans lag skuffet 
i går, så skyldes det ikke minst Pors- 
ernes hurtige spill. Han la til at sei
ren var fortjent.

Knut Brynildsen, Fredrik- 
* 

j stads og landslagets kjente senter- 
løper gjennom .en årrekke, sa ogsa 
at seiren .verdfullt fortjent.

— -- - f

Pors vant fortjent på hurtig spill og stor lag
innsats — Rosende uttalelser om Pors

B!■&> 5 
2$ : :•••

Minst 200 Pors optimister slo føl
ge med spillerne til Fredrikstad i 

' går. Klubben møtte med følgende 
. mannskap fra mål og høyre: Bjørn 

Keinholt, Trygve Kristiansen, Olav 
Skilbred, Einar «Jeisen» Gundersen, 

1 Dagfinn Jensen, Ove Austad, Ingar 
lennefoss, Leif Lindstad, Karl Ski- 
fjeld, Per Boye og Øivind Johansen. 

. Fredrikstad hadde sitt sterkeste lag. 
! Pors-tilliengerne fikk oppleve en 

cupkamp med en innsats og seiers- 
vilje fra lagets side som man sjelden 
har sett make til. Hver mann ga fak
tisk alt han hadde og ingen ga seg 
før dommerens sluttsignal lød. Da 
hadde Pors sikret seg en helt fortjent 
seir. Dette hersker det bare en sam
stemmig mening om selv fra F.F.K.- 
ernes side. Pors-tilhengerne stormet 

. grasmatta like etter kampen og bar 
I sine helter på gullstol ut av banen.

------

I 
4

I nom hele kampen, men etterpå trakk 
l man også Per Boye ned, mens Ove 
. / Austad spilte sikringsback. Fredrik- 
'tMad slet hardt for å utlikne og de 

oppnådde en rekke cornere, men de 
ga ikke noe resultat.

Det var først og fremst den store 
laginnsatsen, hurtigheten og en ab 
dri «gien opp» som førte til det gle
delige resultatet for Pors i går. Det 
er da ogsa vanskelig å trekke fram 
noen enkelt på. de andres bekostning, 
“Cn sa mye kan trygt sies at det 
var ikke minst takket være lagets 
eldste og mest rutinerte fo - . .

■
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Fra vår utsendte

Kampen tok til med opprivende 
spill fra begge sider. Allerede i be
gynnelsen hadde Pors et par gode 
sjanser, men de ga intet resultat. Det 
ble hjemmelaget som tok ledelsen i 
det 20. min. ved indre høyre Cor- 
neliussen. Stillingen var uforandret 
til det 38. min. da ytre høyre Ingar 
Tennefoss trakk inn i sen- 

ter og utliknet for Pors. 4 min. sei- 
!•' nere sørget ytre venstre Øivind Jo- 
, hansen for at Pors fikk ledelsen.

Bare 7 min. ut i annen omgang 
kom Pors’ tredje mål ved Karl Ski- 
fjeld. Spillet jevnet seg nå mere ut. 
Pors på sin side hadde en god perio
de hvor Lindstad ble spilt igjennom, 
men skuddet hans fra 16-meteren 
havnet rett i Fredrikstad-keeperens

Østfold-Iaget blaffet til enkelte 
ganger, men Pors-forsvaret spiltø sa 
effektivt og sikkert at det var mégct 

i vanskelig å
et par skudd Jhvcr i stolpene.

Svend J. Svendsen, Torp,

Pors-seieren var f or tjen"
rYedrikstad-avisene

.vv

I

å forsere. Begge lag hadde :
■ “ I

Svend J. Svendsen, Torp, var en j 
god? dommer til å begynne med, men| 
seinere synes vi nok han var litt for| 
snill overfor hjemmelaget.

tfl
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Glimrende Porsinnsats i hektisk cupkamp
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om Pors-seiren

Og så gikk det av et helt fotball-Norge down-tippet Pors-lag bort og banket selveste Fredrikstad 
i plankeSyen! Det var rosinen i pølsen av gårsdagens serie av 3. runde-overraskelser. — Porserne gikk 
til kampen fast besluttet på at hjemmelaget — som hadde fullt mannskap med Bjørn Spydevold på plass 
— skulle få kjempe for sin rett til 4. runde. Do fleste trodde nok også at det skulle gå den veien da Cor- 
nelinssen skaffet 1-0 ledelse omtrent midt i omgangen, men porserne mistet langtfra motet, spillet had- 

” de inntil da vært temmelig jevnbyrdig og Pors hadde i grunnen hatt de farligste chansenc før Fredrik- 
stad-scoringen. Den største var vel allerede eftcr 1 min. da Øiv. Johansen utnyttet en misforståelse i Fred- 
rikstad-forsvaret,^ passet til Skifjeld, hvis skudd fra kloss hold ble reddet ved en ren fantomredning av 
kseperen! 10 min. før pause ordnet Tennefoss utligningen, og ikke lenge efter fikk det 4000 tall store 
hjemmepublikum en kalddusj da Øiv. Johansen skaffet Pors 2-1 ledelse, som var stillingen ved pause.

En bedrift vi skal langt tilbake i ti
den for å finne maken til i 3. runde. 
Pors-seieren over Fredrikstad var 
fullt ut fortjent — laget var faktisk 
bedre på samtlige plasser. Best hos 
Pors var h. h. «Jeisen» Gundersen, 
i. h. Lindstad og c.f. K. Skifjeld.

«Nationen»: At Fredrikstad for et 
uhyre skuffet hjemmepublikum måt
te bite i graset for cup-ekspertene 
fra Grenland, Pors, er vel den største 
overraskelsen.

cSportsmanden»: En av cupmes- 
terskapets største sensasjoner fikk vi 
her i Fredrikstad i dag da hjemme
laget tapte 2—3 for Janlsdelssericla- 
get Pors. Gjestenes oppsiktvekkende 
seier var fullt fortjent. Pors-innsat- 
sen var kolossal. Guttene kjempet 
om hver eneste ball og forsvaret 
demmet godt opp for Fredrikstads lø- 
perrekke.

Nervøsiteten spilte sikkert også en 
vesentlig rolle. På grunnlag av da
gens oppgjør er det vanskelig å gi 
noen kritikk av de enkelte spillere. 
På det hardt kjempende Pors-laget 
bør kanskje c.f. Skifjeld og h. h. Gun
dersen nevnes som de aller beste. 
Hjemmelaget var under pari på alle 
plasser.

Vi bringer her en del kommentarer 
fra Oslo-avisene om Pors’ rundeseir 
over Fredrikstad igår.

Pors var et behagelig bekjentskap. 
Laget spile en førsteomgang som var 
upåklagelig. Det var fart, direkte 
pasninger og gode skudd. Spillerne 
gikk friskt inn i tacklingene og de 
var fysisk sterke. Det var først og 
fremst et jevnt lag unte noen stjer- 

I ner. — Karl Skifjell i center 
lurte Holmberg opp i stry, og de to 
wingløperne Ingar Tennefoss og Øi
vind Johansen var raske og farlige. 
Centerhalfen Dagfinn Jensen var 
stø, og sidehalfene arbeidsomme. La
get trakk vel litt for tidlige ned i 
forsvaret og ga dermed Fredrikstad 
et altfor stort overtak i den siste hal
ve timen, skriver «Aftenposten», 

j Hos Pors var venstre back Skil- 
bred og sidehalfen «Jeisen» Gunder
sen de beste. Laget spilte med lange 
fremlegg og løperrekken var flinke 
til å skape sjanser, skriver «Arbei
derbladet».

«Morgenposten»: Hos Pors var Ski- 
fjcld drivkraften i angrepet og han 
skaffet Fredrikstads c.h. Erik Holm- 
merg atskillige vansker. Gjestenes 
c.h., den flotte Dagfin Jensen, leverte 
også fine saker. Keeperen Bjørn |., 
Reinholdt kunne sine ting og det var 
overraskende at «gamlekarene» Ei
nar «Jeisen» Gundersen og Leif Lind
stad kunne henge så bra med i galop
pen. «Jeisen» spilte mot Bjørn Spy
devold og det «oppgjøret» vant «Jei
sen». Lindstad som i.h. er 39 somfe 
nå, men bedre enn de fleste på banen. 

• «Friheten»: Hvilken overraskelse 
som var den største kan det krangles 
om. Men Pors rakerhøyt i aktelsen et
ter. å ha slått ut selveste Fredrikstad.

i Også i 2. omgang vekslet ledelsen
1 i spill, men porsernes hurtige og 

veloppbygde angrep virket farligst.
I stedet for den utligning som hjem 
mepublikum håpet på, ble det Pors 1 
som øket, idet Skifjeld smatt igjen
nom efter 10 min, og la på til 3-1. 
Nå forsøkte Fredrikstad å kjøre opp i 
med sitt hardeste skyts, men Pors- ■ 
forsvaret arbeidet kompakt og godt. 
5 min. efter fikk hjemmelaget straf 
fespark, men Arne Pedersen satte 
det i stolpen. Fredrikstad forserte 
voldsomt i omgangens siste del, men 
klarte bare å redusere 1 gang ved 

| Henry Johansen — og Pors-bragden 
var et faktum.

Seiren var avgjort fortjent, og så - - 
vel publikum som Fredrikstad-spil- 
lerne ga uttrykk for det. Forman
nen Rolf Johansen var inne i Pors- 
garderoben efter kampen, og gra-

I tulerte og erklærte at det beste 
laget vant denne gang

Pors-innsatsen var 100 prosent — 
og vel så det — på alle plasser. 
Ikke ett punkt var svakt, eller svik- 
tet, og det riktigste vil være å strø 
blomstene til laget samlet. Ingen 
stakk seg spesielt ut, men det tør

I likevel være på sin plass å navngi
2 av gårsdagens 11 store: Leif Lind
stad for sin glimrende strategi, og

i Dagfin Jensen for sin sikkert stør
ste kamp som centerback. Porsernes 
beste våpen igår var hurtigheten , 
og de direkte pasningene uten unø
dige driblinger. Det var da også 
påtagelig at porserne vant de flc- }

I s etduellene. Største skuffelse på 
1 hjemmelaget var nok forsvaret, spe 
I sleit backene Aage Spydevold og . 

Sveberg, som begynte svært’ non- » 
chalant og senere — da de forstod 
at det var fare på ferde — ikke 
klarte å finne melodien.

I . ___ .___ - ----------------------------------------------
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Viking llfjor tapte Pors

og da var det 
Over hele linjen 
eller mindre under 
fremheve 
vind Johansen

6— 2 
11- 2
8- 3 
5— 4
4- 6
5— 10
3- 9

—PORS 3—1
Svakt spill av

Stillingen etter 3. runde 
5 pts. 
4 pts. 
4 pts. 
4 pts. 
2 pts. 
2 pts. 
2 pts. 
1 pt.

Vikings motstandere i mester
skapet hittil har vært: Ulf 2—1, 
Nærbø 5—0 og Flekkefjord 7—0: 
mens klubben har spilt uavgjort 
3—3 i Asker og vunnet 2—1 over 
Larvik Turn i sine to hovedserie- 
kamper i høst.

■■ — • — ■ 1 . I

Odds U.K.-formann Rolf Holm- ne klartc bancn bedre og dc var og’ 
berg uttalte igår at det blir hardt sa atskiIlie kjappere i starten pa 

; mål var 
-------------------------------for Pors ° ~ noe lettkjdpte. Det første kom etter og Viking spilte uavgjort i Ettep at

resultatene for 3. run-, ct 30 meters frispark som ble ekspe- 
dekampene forelå var det flore’ dert vidcre i nettet fra kort hold- 
~ ‘ regner Skeid annet ble satt inn Pa straffe-

&

Landsdclsscriekampcn i Askim 
igår bie holdt på en glatt og van
skelig bane. Det var oppholdsvær 
under kampen, men like før kom 
det et par kraftige byger. Østfold- 
laget overrasket med stor fart og 
energisk innsats og vant 3—1 over 
det svaktspillcnre Pors-laget, som 
heller ikke hadde hell med seg i 
avslutningene.
Det var tydelig at Askim satte 

I meget inn på å slå Pors igår. Spiller-

skudd utenfor fra kloss hold, 
en av hans headdinger strøk like 
tverrliggercn.

Det seirende laget spilte hardt og 
kontant. Det hadde sin styrke i det 
gode indre forsvaret med senterba- 
cken som bestemann. Høyresiden og 
senter var best i angrepsrekken.

De som kom likest fra det i Pors- 
laget var Bjørn Rcinholt, Trygve 
Kristiansen, «Jeisen» Gundersen og 
Karl Skifjeld, mens de øvrige var 
under pari. Det var som om gløden 
fra Fredrikstad-kampen var helt 
vekk dennegang. Karl Skifjeld måt
te gå ut i slutten av annen omgang 
da han fikk et lite kutt under det ene. 
øyet, men han er sikkert i orden til 
Viking-kampen førstkommende søn
dag.

Dommeren Aksel Svendsen, Moss, 
burde vært mere striks overfor ulov
lig albuebruk.

Pors-spillerne holder Viking
Fotballforbundet har igår fastsatt 

dc 8 kampene i Norgesmesterska
pets 4. runde søndag 23. august. 
Førstnevnte klubb har hjemme
kamp.
Pors møter hovcdserielaget Viking 
i Porsgrunn, mens Odd spiller mot 
Kapp på Toten.

De øvrige kamper
Skeid—Fram.
Asker—Trondheims-Falken.•

Lillestrøm—Gjøvik-Lyn.
Sif.» Stavanger—Sparta.
Brann—Sagene.
Ranheim—Hamar I.L.

Ny seir 
J

for Pors- 
juni orene

Pors fortsatte sin seiersrekke i ju- 
niorserien idet Brevik I.L. ble slått 
5—2 på Furulund. Det var Einar 
Bergby (2), Svend Hansen (straffe
spark), Arnold Johansen og Per Tol- 
lefsen som scoret for Pors, og Odd 
Jan Eriksen (straffespark) og Bamb
le for Brevik. Pors satte dertil ct 
straffespark utenfor. Pors har nå 11 
k. og 22 pts. og en målaverasje på 
G5—G. Det gjenstår bare en kamp 
mot Eidanger. Alt taler for at Pors
erne går ubeseiret ut av de 12 serie
kampene og klubben er også favoritt 
i kretsfinalen. Hvem motstanderen 
blir er ennå ikke holt kinrf ___

Viking 
runde.'i Porsgrunn 

_________________ _____________ ___________________ > *

Odd skal til Kapp — Skeid—Fram i Oslo 
som favoritt

i Fredrikstad, så er mulighetene 
for å nå kvartfinalen der. Spil
lerne har lovet hverandre at det 
skal kjempes, og det gjør ikke 
spenningen mindre at gjestene 
stiller opp som favoritt.

— Blir det ny publikumsre-1 
kord på Pors stadion?

— Den nåværende publikums- 
rekorden på Stadion er på 5500, 
men vi regner med minst 6000 
til kampen mot Viking. Det har 
allerede vært drøftet å gå til byg
ging av provisoriske stå-tribuner 
for at flest mulig skal få god 
oversikt.

— Uforandret Pors-lag?
— Pors’ U.K. melder at Pors’

•en 
opp uforandret til serie

kampen' mot nykomlingen Askim 
i Askim søndag.

som
det skal bli bedre

Denne gang spørs det om det ikke 
var PORS som undervurderte sin 
motstander — ihvertfall var laget 
ikke til å kjenne igjen fra Fredrik
stad-kampen sist. Askim gikk meget 
energisk inn for a hevde kretsens 
ære, og særlig hadde hjemmelagets 
angrepsrekke en god og heldig dag. 
Rekken spilte friskt og pågående 
særlig i 1. omgang, og selv om 3—0 
ledelsen ved pause var i største la
get, var den. ikke ufortjent. Mål nr. 
2 kom på straffespark. Pors åpnet 
ganske lovende, men efterhvert gled 
initiativet over til Askim.

men 
søndag..

porsernes, og det 
men. an- 

ulykkellg tendens
- 5-meteren. 

avslutningene, 
regel for sent.

- - spillerne eller mindre under -
• • — Qfremheve var det ikke. Det

. ____ som ’ 
duserlngsmålet i 2.

Pors leverer neppe to så svake 
kamper på rad — og vi tror vl kom
mer til å ta. se en annen innsats 
av laget mot Viking søndag.

j -----  -------------------------- . J

i ASKIM
X A 
I

Resultatet var
vant straffespark-konku

1. rundekampen i N.M. (junior- 
cupen) mellom Pors og Odd på 
Vestsiden lørdag fik en dramatisk 
slutt. Stillingen etter ordinær tid 
var 1-1. Etter Fotballforbundets 
bestemmelse for denne cupen fikk 
hvert av lagene 3 straffespark. 
Porserne sørget her for «fullt hus» 
med 3 scoringer, mens Oddernc 
bare fik ett mål.
Pors gode juniorlag skuffet at

skillig i denne kampen. Nervøsite-
I ten var stor hos samtlige og det spørs 
'vel om ikke guttene hadde regnet

Så høyt*‘bppe i mesterskapet 
må man selvsagt regne med bar-|seiers]ag fra Fredrikstad-kamp 
de motstandere, men vi synes nok S|j]ier i ■
forbundet — etter Pors’ seir i 
Fredrikstad — kunne funnet en 
noe «lettere» motstander. Odd har 
fått en meget vanskelig oppgave 
ved kampen mot Kapp. „

Pors og Viking har møtt hver
andre engang 'tidligere i N.M. og 
det var i 3. rundekampen, i Stav
langer 1934 da Pors vant 2—1. Det 
var da Pors hadde sin maraton-, 
■kamp på 7^ time mot Sarpsborg1 
i 4. runde.

Ellers tar vi med at Pors slo. 
Viking 2—1 ved åpningen av den 
nye idrettsplassen i Mandal 1932. 
iPors i I __ -
hovedseriekamp i Stavanger i 
jsesongen 1984—49, mens Stavan- 
gerne vant 3—1 på Vestsiden. 
I

. om ser^d-ikke a fa seierss

i Pors-forsvaret. Ved den 3. scorin- 
virkeligheten £en st°PPet et par av Pors-forsva- 

rerne opp da de mente Askim-score- 
ren sto i offside-posisjon. Så var 
imidlertid ikke tilfelle da en annen 
av Porserne sto innenfor. Askim had
de best tak på kampen i denne om
gang.

Etter pausen var Pors godt oven
på, men det lyktes bare å score en 

>. gang ved Øivind Johansen,. Laget 
hadde ellers flere opplagte sjangser 
i begge omganger som burde gitt re
sultater: Lindstad satte bl. a. et

og . ______
skapsaspirantene i høst, men eks- 
pert-tipsene og 
harmonerer ikke alltid når 
gjelder cupkamper i fotball.

Personlig holder vi' sjangsene 
for 50—50. Det er 5. gang Pors 
har spilt seg fram til 4. runde.

: som kjent 1—0

Vi har sondert stemningen på 
Vestsiden om denne forestående
4. runde!-kampen. Enkelte holder 
sjangsene foiS50—50.

Fotballgruppas formann
M a 1 m g r e n hevder at 
han og spillerne holder

_______________________________ J d 1 L JL som favoritt, men spiller laget I for Kapp i 4. runde i Porsgrunn, 
.med den samme stil og fart som

2. omgang var y-___
manglet ikke på chanser, 
griperne hadde en 
til å skulle helt inn til 
før man tenkte på 
1 \ -som .

var opuierne mer 
pari, og noen å

.• var 01- 
•pent ordnet re- 
omgang.

4

fl

berg uttalte igår at det blir hardt sa alsklI116 kiaPPcie 1
for Odd, men at det burde gå bra balle.n\ Et par . U enS 

-- TA

Etter at resultatene for 3. run-, 
w *

| Oslo-eksperter som _ . unødvendig hands
Viking som de største mester- sPdlK

»

^7-^.
1-1 eiter ordinær tid - Pors 

rransen 3-1
med en lor lett gevinst. Nok om dei| 
Odd som hadde cn rekke guttespil- 
lere på laget, åpnet friskt og sikrev 
seg snart 1-0 ledelse. Målet kom et
ter flere skudd på rad. Tilslutt f*kk 
Pors-målmanen tak i ballen, inen 
den glapp fra ham og rullet i nettet- 
Pors raske ytre høyre Einar Berg' 
ty gjorde forarbeide til utlikninge’1^' 
Svend Hansen fikk god tid PJ 
overlegget ■ og han satte ballen S1 
kert i maskene.

Porserne lå stort over i siste 
gang. Enda laget hadde mange :
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Uforandret Pors-lag 
mot Viking

4. rundekampen Pors—Viking på 
Vestsiden søndag omfattes med stor 
interesse. Salget av tribunebillet- 
går raskt unda, blir det meldt. 

Porserne har nå også den nye provi
soriske ståtribunen på nordre lang
side klar. Man regner som kjent med 
ny publikumsrekord.

Pors U.K. melder at man har be
holdt lagsoppstillingen fra kampen 
mot Fredrikstad og Askim uforand
ret til Viking-kampen. Karl Skifjeld

min.
nr. 3,

»

V’

Pors gode juniorlag.
Bakerst fra venstre Einar Bergby, Finn Johnsen, Ragnar Bie Johansen, 
Svein Hansen, John Nilsen, Per Tollefsen, Oddbjørn Oddaker og Roald 
Reiersen. — Foran Harald Steen, Kj. Østensen og Arvid Ballestad.

l?.-: fe-

* w*

fjeld arbeidet stott og goat, g"iKK aec i 
hele 20 minutter for Fors fikk det for- I 
ste målet ved Roald Reiersen.

Etter pause kjørte Storm på for 
fullt og allerede etter 3 minutter kom 
utlikningen. Nå hadde Storm flere go
de sjanser, men avslutningene klikket 
totalt. Det ble Fors som istedet rev til 
seg initiativet, og i det 18. minutt 
oket senterløperen Svend Hansen til 
nr. 2 for Fors. Få minutter etter laget 
samme karen det tredje målet.

Fors har et juniorlag som skulle ha 
de beste sjanser til å komme videre i 
rundene. Det er jevnt lag. med styr
ken i angrepet. Her var det særlig 
Finn Johnsen som imponerte. Han i 
har en glimrende teknikk, og tilrette
la de fleste angrepene.

Storm skuffet oss denne gangen. Vi 
har sett dem bedre for. Laget hang 
ikke sammen. Bestemann på laget var 
uten tvil målmannen Hallvard Elseth 
og som en god nummer 2 kom Arne 
Grøsfjeld.

God dommer var Ame Skjærum.
Boa.

Pors b. slo Brevik b. 2—1 i serie
kamp på Furulund igår.
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Morgendagen byr på åtte fjerde 
runde kamper i Norgesmesterskapet. 
Pors, som slo ut seriemaskinen 
Fredrikstad i 3. runde, står foran en 
ny og vanskelig oppgave når de mø
ter Stavanger-laget Viking på Vest
siden.

Hovedserielaget blir holdt som fa
voritt av ekspertene og* annet var 
vel heller ikke å vente etter Pors’ 
nederlag for nykomlingen Askim i 
seriekampen sist søndag. Runde- og 
seriekamper er imidlertid to vidt 
forskjellige ting og ingen kan nekte 
for at Pors har laget en usedvanlig 

pådro seg et kutt under det ene øyet pen innsats 1 arets N-M- (cupen) ved 
spilleklar søndag.

denne

• <.?:• .

18
<

ler opp som favoritt, men det legges 
til at det skal kjempes i IVz time før 
det er avgjort hvem som skal 
med i kvartfinalen.

I tidligere. Særlig var Werrekkeri 
I tam og ineffektiv. De som
fra det var halfene Ragnar Bie Jo
hansen og Oddbjørn Oddaker, mens 
John Nilsen var best i det indre for
svaret. Av løperne likte vi best den 
spurtsterke Einar Bergby.

Odd spillte meget energisk. Mål- 
I mannen Tor Nyblin var meget god 

i siste omgang, men usikker før pan
isen. Sentcrbacken Roger Svendsen, 
isidehalfene og den lille ytre høyre 
Holm likte vi best av de øvrige.

R. Aas Halvorsen, Urædd, døm
te. Enkelte av hans avgjørelser fallt 
ikke i god jord."

opa
av omgangen var det faktisk bare 
ett lag på banen. Etter 18. min. for
fulgte Svein Hansen en ball, og den 
satt i nettet. I det 25. min. gikk 
Svein Hansen inn med nr. 3, cg 
dermed ble det.

Pors spilte meget godt i denne 
kampen og alle mann gikk inn for 
seiren. Pors og banens beste i går var 
indre høyre Finn. Johnsen, tett fulgt 
av høyre back Harald Steen. Halle
ne Ragn. Bie Johannessen og Oddbj. 
Oddaker samt ytre venstre Roald 
Reiersen spilte også meget godt.

På Storms lag var indre venstre 
bestemann.

Kan Porserne spille like godt i 
neste runde, så skulle vel mulighe- 

1 tene for 4. runde være gode. Det 
fanget var mellom 2-300 tilskuere, og dom-

Pors har vist langt bedre spill 
Særlig M-- - • -

Pors blir Grenlands representant i ’ 
cupmesterskapets 3. runde for juniors 
etter en fortjent 3—1 seiei- over 
Storm på Kleiva lørdag. Kampen ble 
ikke av de helt store, spillerne var 
tydelig preget av stundens alvor og 
bandt seg for mye. Likevel fikk en se 
mange lekre små detaljer, ting som en 
dessverre sjelden ser på «voksne» lag- 
Særlig viste Porsguttene mange tek
niske finesser, og det var morsomt å 
se løperrekken til sine tider- briljere 
foran Stormmålét.

Kampen begynte nervøst og fam
lende for begge lag, og flere ganger . 
var de framme ved 16-meteren, men ; 
skuddene gikk for det meste over og 
utenfor. Etterhvert rev Pors til sec 
spillet, og Stormforsvaret kom flere 
ganger ganske hardt ut å kjøre. Men 
Hallvard Elseth i mål var både god og 
helAlg, og da centrebacken Arne Gros-

f : •/

or x runde

7 W
30

4 &
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å slå Eik 2 1 i Tønsberg, Jerv, Grim
stad 7-1 og endelig Fredrikstad 3-2 
i Fredrikstad. Porserne på sin side 

Ekspertene holder Viking som fa- er vel forn0yd med at gjestene stil- 
j voritt- i. kampen mot Pors, men 
det tar Porserne svært lett. Det 

, alltid lettere å gå til en kamp hvor 
klubben har alt å vinne.

Så håper vi at Porsernes beste vå
pen, fart og kraft, og at man ikke 
lar motstanderne få ro. på seg, blir 
utnyttet fullt ut søndag. 

- — li

1rs-jnniorene Har

Pors eller Viking til kvartfinalen?

Pors smågutter slo igår Lif. 7—1 
i Langesund og sikret dermed 
overlegent avdelingsmesterskap: 
k. 10 pts. 35—6. Det var Rolf Aske- 
dalen (3), Finn Erik Dolva, Helge 
Skifjeld, Vidar Kristiansen og Kjell 
Aage Danielsen, som scoret for Pors.

Her er avdelingsmestrene: Kai 
Wickmann, Bjørn Hagen, Arne Jør
gensen, Ivar Olsen, Finn Erlandsen, 
Hans Morgan Realfsen, Helge Ski- 

■ fjcld, Finn Erik Dolva, Vidar Kristi- 
,i ansen, Rolf Askedalen og Kjell Aage 
, Danielsen. Leif Karlsen og Asbjørn 

Gulbrandsen har deltatt i flere av 
kampene.

* '... for 
Ragnv. Høier 

satte skuddet høyt over, mens Svend " 
Hansen scoret for Pors. Dermed ble 
sluttresultatet 4-2.

Pors-juniorenes rundelag
• . • * • • • . •

I. 
J
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Det gjelder mer enn noensinne 
å holde farten på toppen gjenom he
le kampen. La aldri Viking-spillerne 
få den nødvendige ro på seg og så 
håper vi Pors-forsvaret viser seg fra 
sin aller sterkeste side. Spill ballen 
hurtigst mulig ut av faresonen. Vi-| 
king har et fysiskt sterkt lag, men' 
kritikken fra de siste kampene lyder 
på at løperrekken har vært inneffek- 
tiv. Porserne har taktikken klar 1 
morgen og nå gjelder det at hver en
kelt mann fyller sin del av oppga
ven. Laget viste at det kan når det 
vil i Fredrikstad-kampen for 14 da
ger siden og intet skulle glede oss 
mer enn om spillerne klarte å gjenta 
bedriften på hjemmebane i morgen.

Kretsens annen representant — 
Odd — møter det ustabile Kapp-lag 
på Toten i morgen. Opplandsklubben 
har vunnet flere bemerkelsesverdige 
seire i år og med 2-1 resultatet over 
hovedserielaget Strømmen på Strøm
men i 3. runde som noe av det gjeves
te. Odd på sin side har også halt 
vansker for å finne melodien, men 
det er mange Grenlands-patrioter 
som venter at Skiens-laget går vi-, 
dere i N.M.

Vestfolds siste representant Fram 1 
må nok regne med tap for Skeid i I 
Oslo Fjorårets N.M. Sparta — Øst-I 
folds siste lag på skansen — får nep-| 
pe synderlig bry med Sif. i Stavan-^

fe.
y 8®'

Hadde nervepresset vært stort 
' for de unge spillerne under kampen 
ble det sikkert -----• - . . 
fesparktevlinga skulle ta ti . 
gutten Gunnar Johnson satte 
første straffesparket utenfor. 
Tollefsen scoret sa for Pors, 
Roger Svendsen utliknet f 
Oddbjørn Oddaker øket til ~-l 
Pors. Odds 3. mann

V.Y.:
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Stavanger venter
Viking har for
sterket laget

Sportsredaktør Guldbrand- 
sqn i Stavanger Aftenblad for
talte oss i går at Viking stiller sitt 
absolutt sterkeste lag til runde
kampen mot Pors i Porsgrunn. La- 

I gets svake punkt i de fleste kam
pene i år har vært høyreback, men I 
nå rykker Bjarne Kindervaag inn 
på denne plassen og det er en god / 
forsterkning for laget, som stiller! 
opp således fra mål og høyre: Pe
der Svendsen, Bj. Kindervaag, L. 
Abrahamsen, Kaare Bjørnsen (la
gets yngste mann — 17 år), Edgar 
Falch Victor Bergsten, Kaare Ing- 
valdsen, Rolf Bjørnsen, Karl Bøe, 
Hilmar Paulsen og Haakon Kin
dervaag. Det er to brødre-par på, 
laget.

Senterbaeken Falch og ytre ven
stre Kindervaag som har deltatt 
på B-landslaget i år er lagets bes
te. Målmannen Svendsen er også 
god.

— Hva tror Stavangerne 
denne kampen?

— Det ventes Viking-seir, 
laget har selvsagt sine gode 
svake dager som de fleste andre 
norske lag.

r.v®

jgbrtjent seier 3-1
fl^ors-juniorene vant en sikker 3-1 

r i 2. runde-kavnpen på Kleiva
■ Storm lørdag. Banen var tung 

i spille på etter alt regnværet. | 
1/ Pors var ikke til å kjenne igjen 
fra Odd-kampqn. Ballen gikk fra 
nann til mann, og etter flere gode 
ingrep og skudd, kom det første må- 
et ved Roald Reiersen, som skjøt 
mål på frispark fra 20-metercn. 
btorm hadde ikke mange sjangser, 
kien de få som kom var farlige. Etter 
tiere farlige sjangser fra Pors side 
bbbet første omgang ut, med 1-0 le- 
plelse til Pors, men de burde minst 
ledet med et par mål til.
i I annen omgang satte Storm inn 
kied et veldig rusj mot Pors-buret, 
pg i det 4. min. var stillingen 1-1 et
ter at indre venstre hadde_____ ___________________
opp et tilbakespill. Men Pors fikk I mer var Arne Skjærum. 
etter hvert spillet til å gli, og resten >
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Pors-gnisten sluk
net da Skifjeld ble 
skadet

; | |g|p

Etter et halvt døgns skybrudd klar
net det virkelig opp til matchen. Men 
vinden holdt seg, og det ga nok et 

• utvilsomt favør til Viking, som vant 
. målvalget. Vi noterte noen fine Pors- 

sjanscr, båret oppe av stor energi og

&

Bl

! £
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Det er faktisk mange år siden vi har j friskt 
hørt slik ekte rundestemning som det 
var på Pors Stadion i dette siste kvar- 

\tcret av 1. omgang — da hadde hjem- 
1 melaget syv cornere, to headinger og 
ct skudd i stolpen, og en foss av ren 
og uforfalsket begeistring i ryggen!

hl en hvorfor nu bygge på det som 
ikke skjedde — vi har 'nok av fak
tiske begivenheter fra denne matchen, 
og de tjener altså først og fremst 
Viking til all ære.
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I Angrepsspill med eleganse!I
Pors falt altså, og falt med ære.l 

Det er ikke morsomt å miste sin i 
særklasse beste spiller i et så vik-

I tig psykologisk øyeblikk som Pors 
i gjorde, men rettferdigheten skjedde I 
Inok fyldest hva kampens endelige! 
I resultat angår — Pors har kjem-l 
pet i årets cup, og kjempet godt. |

Bevisst spillende er ikke laget, 
backene er ikke overvettes gode, | heller ikke keeper — i grunnen tør

.*

v. •. . z: -•4. -V .4 -.W

Viking-keeperen Peder Svendsen hadde også litt å henge fingrene i, 
værs og bokser ballen vekk foran Pors’ angripere.

w 
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n/7 Pp.t 
rumple et sterkere la 
mister humøret.

Men Karl humpet skadet av banen 
ved pause, og kom ikke ut igjen — 
dermed var Pors sluknet for dagen. 
Annen omgang ble ensidig vestlendin- 
genes, og den ble elegant anført av 
den fine indretrioen. Målscorer var 
Hilmar Paulsen både for nummer to 
og tre — etter tolv minutter brøt han 
elegant igjennom og slo ballen til side 
for keeper, og nummer tre tilkjempet 
han seg inne i feltet fem minutter se
nere. Endelig handset Falck på et 
frispark fra Gundersen fire minutter 
før slutt, og straffesparket sendte Dag
finn Jensen hardt og direkte i mål.

71““3.

(Apropos straffespark — det kunne 
ikke herske tvil om at Pors burde hatt 
ct til, da Karl Skifjeld ble truffet av 

I en veritabel hof-tesving* pfi, Idar goal-

4 hra h a m sten.
S når motparten

brottsjøer av regn over V.estfolds veier 
ville nektet å tro at det skulle bli noen 
publikumskamp av format — men som 
argument for cupens tilhengere måtte 
denne matchen virke overbevisende 
sterkt. Allerede på østsiden, helt opp 
til Rådhuset, var det slikt liv og bc- j 
vcgelsc at enhver måtte bli klar over ‘ 

.1 
at noe ekstra-ckstra var i gjære — og 
elter at man hadde smøget seg over i; ...

$
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wingenc Ingar Tennefoss 
og Øivind Johansen nevnes sammen 
med Skifjeld, men lagets effektivitet 
i cupen er ikke blitt målt i rene 
spillekunnskaper, men først og 
fremst i vilje til å sette alt inn når 
det gjelder. Og det forsto Pors — 
ja, kanskje ble dette best bevist av 

I Leif Lindstad. Lindstad var i norsk 
(toppklasse for innpå tyve år siden, 
i dag er han hverken hurtig eller 
teknisk så dyktig lenger — men det' 
var han som stormet frem og headet 
inn Pors’ to farligste sjanser, sam
tidig som han kjempet som en løve1 
fremme i angrepsspissen i denne 
perioden.

Men vi brukte altså ordet 'ele
ganse, og det gjaldt Viking.

Nu hadde Viking det forholdsvis, 
lett mot sterkt reduserte Pors i an-1 
nen omgang, men likevel — vi har 
sjelden sett mer utsøkt elegant an
grepsspill enn det stavangerne var-' 
tet opp med i denne omgangen. Det, 
er noen tid siden vi så Viking nu, 
det har skjedd store forandringer i 
lag og spillestil — og så utvilsomt 
til det bedre at laget, faktisk er blitt 
et annet!

Halfbackene er gode — Kåre 
Bjørnsen, Edgar Falck og Victor 
Bergsten er navnene, keeper Peder 
.Svendsen er god nok, men det som 
slår i dag er den blottende unge 
og eksteriørmessig fine indretrioen 
Rolf Bjørnsen—Karl Bøe—Hilmar 
Paulsen. Guttene har et stykke 
igjen, det var litt opp og ned men 

i på sitt beste spilte de fotball som 
måtte glede alle. Lange, dype pas
ninger med stort tempo på ballen 
— direkte slag i fartsretningen, 
fine dempninger og tempo! Det er 
noen tid siden vi så en indretrio 
arbeide så elegant som Viking 
gjorde i går. Wings er svakere, men 
Kaare Ingvaldsen er jo sprinter — 
og header godt. Kampens dommer 
var Harald Heltberg, Frigg. 5124 
tilskuere.

I fjor i fjerde runde kom vi rent 
tilfeldigvis til å se den senere nor- 
gesmester.

Mon vi har gjort det i fjerde | 
runde i år også?

den søkklastcde broen og over på vest
siden, forplantet det ekstra seg til det 
reneste syttende mai-format. j

Og det vil vi nu gjerne ha skutt tjW 
I-*?» 

inn — hadde Pors fått den goalen 
laget så ærlig hadde fortjent etter , 
pressbølgene i første omgang, og L- 
hadde Karl - Ski f lell unnaått sin

første
Karl - Skifjell unngått

for at ikke Frcdrikstads skjebne også ^ra venstre på billedet. Victor Rergsten, Øivind Johansen, Leif Lind- 
rille blitt de elegante vikingene til del. ( stad> Svendsen, Kaare Bjørnsen, Edgar Falr.k

pågangsmot allerede tidlig i 
kampen. Viking spilte mer bevisst 
longpassing, særlig med god varia
sjon i wingspillet — og etter 19 mi
nutter stormet Kaare Invaldsen frem 
og headet inn en corner. Den ballen 
burde nok Bjørn Reinholdt i Pors- 
målet ha stoppet.

Men baklengsgoalcn blåste slett ik
ke lysten og energien ut av Pors, la-

mer enn mot
parten i denne perioden — og vi har 
sjelden sett en så vedvarende press- 
periode som den laget hadde i omgan
gens siste ti minutter. Facts er nevnt, 
og strategen og frem for alt lederen 
av hele offensiven var Karl Skifjeld. 
Trist at han ble skadet — han spilte 
en førsteklasses omgang som. center- 
forward, og vi forstår godt at dette an- 

| grep et, med ham i midten, kan over-

< • ' *$•: jfx’w

lDet var stoff til gammel god runde
stemning borte i den hyggelige Telc- 
marks-byen i går. Den som i formid- ! 
dagstimene hadde kjørt frem gjennom
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Pors-Viking 1-3 (0—1): -

Periodevis utsøkt angrepsspl av Vikingp4
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PORSGRUNN, Vikings Hilmar Paulsen header her ballen frem i kamp med Pors-halfen Ove Austad. Bak dem skireim-
til høyre Pors’ keeper Bjørn Reinholdt. (Pors Viking 1 3).
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Haraldsen har tatt med telelinse

Spennende første omgang, men svak annen
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TAM ANNEN OMGANG 
FOR BEGGE LAG

Det så ut til at begge lag hadde 
ørt for hardt i første omgang, for 
pen omgang ble svak. Pors maktet 
kø å få spillet til å gli, mens Viking 
rn hadde en ledelse å gå på forsøkte 
g på småsplllét og fikk det til. Do 
nffet seg 2—0 ledelse ved Hilmar 
nisen som også økte til 3—0 bare

M A TCH VIN NE REN I 
les Kaare Ingvaldsen og

■ ■
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hadde flere sto- 
sjanser, men de fleste resul

terte i skudd over og ved siden, 
av mål. Det indre forsvaret I ’ 
spille ganske bra. men må like-II 
vel ta et par mål på sin kappe. |
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en morsom og vekslende kamp. Lage
ne kjempet iherdig for å få tak på 
midtbanespillet og spillet bolget sta
dig att og fram. Det var bare g.
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PORS SNYTT FOR vel seint på skuddene, men han hadde
STRAFFESPARK også et par meget gode redninger.

Fra avspark av så det ut til å bli Trygve Kristiansen og Dagfinn Jen
sen ryddet godt opp, mens Olaf Skil- 
bred ikke var helt på høyde med hva 

ått han vanligvis lager. Jeisen Gundersen 
ocn få minutter da Karl Skifjeld nær arbeidet godt, mens Ove Austad var
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j å skryte av.
| Mandals lag
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hadde scoret for Pors, men minuttet 
etter var Rolf Bjørnsen frampå med 
iet knallhardt skudd i stangen på 
iPorsgoalen. Noen minutter senere red- 
pet Vikings forsvar på streken og et- 
Fter at corneren var tatt gikk de rett 
opp og scoret ved Kåre Ingvaldsen. Et 
|pent mål, men Reinholdt i Porsmålet 
[reagerte altfor seint. Pors gikk hardt 
inn for å utlikne og de fleste hadde 
Sikkert regnet med utlikning da Jei- 
pen Gundersen fikk ballen på 5 me
teren, men skuddet gikk over. Straks 
btter hadde Viking et mål inne etter 
bt Bjorn Reinholdt hadde ligget og 
fcmåhysset ballen på målstreken. Men 
■ette målet ble annulert for Vikings 
Ir,per slo ballen inn. Fra dette minutt 
lv overtok Pors totalt spillet og det 
■le faktisk panikk i Vikings gode for- 
■var. Det lyktes dem ikke å få ballen 
Bver midtstreken. Pors presset og 
B-resset på, men det lyktes dem ikke å 
■kaffe utlikning.
■ Pors blø imidlertid snytt for et 
®straffespark i denno perioden. Karl
■ Skifjeld blø direkte huket i «opp- 
llagt» posisjon, mon dommeren over- 
Iså dette. Et straffespark og utlik- 
Ining vill© kanskje ført til at Pors 
■hadde spilt, annerledes i annen om- 
Bpmg og kanskje sikret seg Hoiron.
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Hjemmelaget snytt for straffespark, som ville vendt kampen
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Heller ikko på denne sjansen lyktes det Pors å få mål. Dette bilde som 
70 meter fra goalen forteller ganske tydelig hvor stor situasjon det hele var.

7

*.■'

x ■>.y 
... ,r-s

•» • •. . .

■ .

• V. :■>■■■

l
.. ; ■■ ''

f ■’ •:

‘V. 'A .’X*

. 5500 tilskuere som så kampen klarte aldri å få noen rundestemning over oppgjrret.
uheldig. I løperrekken var Karl Ski
fjeld mannen som laget det store, men 
han måtte gå u’; straks for pause. 
Leif Lindstad matet godt og Øivind 
Johansen var flere ganger farlig.

Domeren Harald Heltberg var gjen
nomgående god. Kelly, j
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Rundeoppgjoret mellom Viking og Pors i går ble ikke noen stor kamp. Første omgang var ganske 
frisk og vekslende^ mens annen omgang ble etter forholdene alt for tam til en rundekamp å vj*re. I før
ste omgang vekslet spillet stadig og trass i at det var Viking som kunne gå av banen 1—0 ledelse
var det Pors som burde ha hatt ledelse. Et 2—1. resultat til Pors etter forste periodé ville svart mest 
til spiliefordeling og sjanser i denne omgangen. •

I annen omgang lå Viking over, det er det ikke tvil om, men vi vil ikke si at de var så altfor over
legne. Seiren var imidlertid fullt fortjent.

Det så ut til at værgudene hadde forbarmet seg over Pors i går, for solen skinte under hele kampen, 
mens truende skyer lå rundt i åskantene. Banen var imidlertid glatt og vanskelig å spille p& evivr^aåte^: ’ 
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Pørs slo MK 4—0
De (00 tilskuerne som hadde 

mott fram for å se fotbalJkam- 
pen mellom Pors og Mandals-1 

| kameratene søndag, gikk skuf- 
| fet hjem. Det reservespekkede 
Pors-laget hadde til sine tider 
pent småspill, men i det store' 
og hele var det ikke så meget I
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4. rundekampen igår mellom Pors og Viking var igrunnen avgjort allerede efter 1. omgang. Skifjel<j vaf ca 5qqq tilskuere.
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heves må det bli centerbacken Falk, 
Paulsen på Indre venstre .og Bøe i 
center. Svendsen i mål viste enkelte 
ganger at han kan sine ting. Pors 

(Forts. 5. side).
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Viking nemlig 10 mot 5.
nærmeste mann, riktig lukespill og 
den rette crossball når det trengtes. 
Gang på gang åpnet de Porsforsva- 
ret, enkelte ganger så det ut som 
om disse stod stille. Lagets store 
forse er jevnheten. Skal noen frem-
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En tidlig Pors-scoring 
kunne ha vendt kampen

Men Viking var best - 3-1 seir.
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stad som slapp best fra det. 
var god 1 midtbanespillet, 
dekkingen av indremannen 
som så. Olav Skilbred måtte 
trekke inn og Vikings ytre høy] 
fikk altfor fritt spillerom. Måler 
kom også på overlegg fra ham (d 
2 første). Jeisen har ikke kamptre 
ning nok. Lagets beste var Trygv 
Kristiansen som klarte Klndervaa 
meget godt. Jensen stoppet god- 
men hadde ingen adresse på utspil 
lingene sine. Reinholt virket lit 
usikker enkelte ganger, men få 
allikevel attesten god.

Pors begynte best. I det 11. min 
headet Skifjeld en corner i stolper 
som Svendsen ikke hadde hatt noer 
chanse på, like efter hadde Bøe e 
stolpeskudd. I det 16. min. hadde 
Øivind Johansen en stor chanse 
men Abrahamsen fikk beinet ballen 
til corner. Efter 19 minutter tok 
Viking ledelsen. Skilbred som hadde 
trukket inn, headet ballen ut til 
udekte Ingvaldsen som la inn et 
flott overlegg og Hilmar Paulsen 
headet i mål tett ved stolpen. I det 
22 min. måtte Falk rydde opp med 
et vågsomt tilbakespUl som Svend
sen måtte kaste seg på for å klare 
opp. I det 25. min. var Jeisen for 
åpent mål, men ballen kom for 

kjapt på ham så skuddet strøk over. 
Så var det Vikings tur. Ballen dan
set formelig opp og ned på finger
tuppene til Reinholt som lå på 
ryggen og den havnet til slutt i 
nettet, men målet ble korrekt an- 
nulert for hands. Like efter skjøt 
Boye høyt over fra fin posisjon. — 
Utspillet herfra gikk direkte fra 
Svendsen i mål til Bøe som straks, 
var for åpent Pors-mål, men Rein-j 
holt reddet pent. Omgangens siste 
minutter var et eneste Pors-press 
og det var da Skifjeld ble skadet 
efter sammenstøt med Falk.

2. omgang ble langt roligere og 
Viking fikk mere flyt over spillet. 
Efter 6 min. skjøt igjen Boye over. 
I det 12. min. et flott oppbygget 
Viking-angrep som ble avsluttet med 
svakt skudd av Ingvaldsen. Like ef
ter pent angrep igjen, og Paulsen 
gled igjennom, nådde ballen før 
Reinholt og nr. 2 var et faktum. 5 
min. efter scoret samme mann efter 
corner fra høyre og dermed var 
kampen avgjort. Pors oppet seg litt 
mot slutten. Holtan skjøt over for 
åpent mål. Et frispark ble stoppet . 
med hånden av en Viking-spiller 
og straffesparket satte Jensen kon
tant inn. Det var da 3 min. igjen. 
Like eftex* var Bøe for åpent mål, 
men Reinholt reddet elegant til cor
ner og så var kampen over.

Vi var ikke riktig fornøyd med 
dommeren Heltberg fra Frigg. Pors 
burde vel hatt et straffespark 1 1. 
omgang, da Skifjeld ble hektet og 
likeledes hadde han et par avgjø
relser i 2. omgang .som efter vår 
mening burde vært omvendt. — Det 
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ble nemlig skadet like før pause og dermed var brodden tatt fra pors rekken. Herman Holtan som kom 
inn klarte ikke på noen måte å erstatte Skifjeld. Det ble ikke noen stor kamp, men den ble ganske 
spennende. Pors hadde vel så meget av spillet som Viking, men det var langt mere plan over det Viking 
leverte. Spesielt var Pors godt frem i 1. omgang, men skuddene var for dårlig innsiktet. Pors hadde f. eks. 
dobbelt så mange cornere som
Allerede fra avspark så vi at det < 

ville bli en kamp som krevet krefter 
og kondisjon, banen var meget tung 
og bløt efter det kraftige regnværet, 
og det var Viking som trakk det 
lengste strå her. De brukte langt 
mindre krefter enn sine motstan- j 
dere som fløy for meget for- I 
gjeves. Viking viste oss 1 sine godé Sl 
•perioder», det Tlktlge, spillet, flotte I 
dei?r ,^:-’5'UMCn•• «)-■’
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ble forsert for meget i cente/fie 
ge wingene hadde en svak dag, 0 
vind Johansen trakk for langt h 
og Tennefoss fikk lite til. skifje 
spilte godt den tiden han var me 
av de øvrige i rekken var det Lint
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Dagfinn Jensen (til venstre) dundrer inn trøslemålet til Pors på straffe
spark. Viking-målmannen Peder Svendsen strekker seg forgjeves etter 
det velplasserte skuddet, .e<r‘:
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Viking stoppet Pors
best, seiret 3-1
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i Første omgang var cuppreget og 
• Ja det ble kjempet hardt om å få le-

sææa^-
-

sLf
HR
K wi<w

B#'Bl

igår 
ordinære kamp i

over;

j «w - - ____ ——«. I ■ —

Fullt hus for Pors i 
i kretsserien

'/

Slo Eidanger 9—0.

Pors’ sterke juniorlag spilte 
sin 12. og siste 
kretsserien. Resultatet ble 9—0 r~ 
Eidanger, som forøvrig bare spilte 
med 8 mann. Det var Per Tollefsen 
(4), Oddbjørn Oddaker (2), Svend 
Hansen, Roald Reiersen og Arild 
Johannessen som scoret for Pors. — 
Klubben er dermed .sikret et overle
gent avdelingsmcsterskap med 12 k. 
24 pts. og en målaverasje på 74—6.

I Bedre kan det ikke gjøres. Porserne 
skal nå møte Storm i finalen om ju- 
niormesterskapet. Arnold Johansen,• 
Svein Barth og Arild Johannessen 
har spilt en del kamper, men ellers 
er det alle de 11 som har sikret Pors 
retten til 3. runde i N.M., og som er

! I

1. reservelagsserie 
i fotball

Gårsdagens kamper i 1. reserve
lagsserie ga følgende resultater:

Urædd—Brevik 2—2.
Tojlnes—Pors 0—1. Pors leder med 

4 k. 6 pts. 7—4, Borg 3 k. 4 pts. 11—5, 
Brevik 3, Urædd 3 og Tollnes 0 pt.

Skicns B.K.—Odd 3—3.
Herkules—Storm 2—4.

•

Norgesmesterskapet for jun

ke utafor 16-meteren. «Jeisen» Gun
dersen skjøt hardt mot en Viking- 
spiller som stoppet ballen med hån
den. Det ble direkte straffespark og 
Dagfinn Jensen sørget for at ballen 
havnet i’maskene med fynd og klem.

Spillet var noe famlende i begyn
nelsen, men det varte ikke lenge før 
det ble mer fart over kampen. Det 
var tydelig at Viking-spillerne satte 
meget inn på å vinne. De hadde me
re presisjon i pasningsspillet og 
framspillene i lukene havnet i de 
fleste tilfeller hos medspillerne. Sta- 
vanger-løperne skiftet stadig plasser 
og det var ikke alltid lett å avgjøre 
hvem var hvem av dem hvis 
man ikke fikk se nr. på spillerens 
rygg. Denne vekslingen bevirket at 

V 

Pors-forsvarerne fikk mange ekstra 
vansker å stri med. Alt i alt var Vi- 
king-laget mere sammensveiset og 
noe svakt punkt var det ikke på la
get. Senterbacken Edgar Falch var 
en flott type og han var sikkerheten 
selv enten det gjaldt å ta ballen 
med hode eller bena. Juniorspilleren 
Kaare Bjørnsen spillte også en stor 
kamp. Den tidligere Baune-spiller 
Hilmar Paulsen (indre venstre) var 
god og vanskelig mann å stoppe. Han 
var uhyre effektiv og var like meget 
ytre som indreløper. Kaare Ingvald- 
sen på ytre høyre som er en av lan
dets beste sprintere, kom også godt 
fra kampen. Burvokteren Peder 
Svendsen er neppe noen landslags 
kandidat i dag.

Pors-forsvaret puslet for mye i går 
og det straffet seg og dessuten var 
det som regel for dårlig adresse på ' 
avleveringene. Innsatsviljen var nok 
i høy grad tilstede — når den ikke, 
førte til samme gunstige resultat 
som i Fredrikstad så skyldtes det at 
Viking var langt sterkere. Vel kun
ne mye være annerledes hvis Pors 
hadde hatt en ledelse ved pausen. 
Bjørn Reinholt virket noe usikker 
mellom stengene. Dagfinn Jensen 
var best av backtrioen, men han bør 
bestrebe seg å få mere adresse på 
ballene sine. «Jeisen» Gundersen og 
Ove Austad slet svært, men de fikk 
aldri riktig tak på midtbanespillet. 
Lindstad og Øivind Johansen var de 
beste i løperrekka. Skifjeld var god 
den tida han fikk spille. Vel så er 
Pors ferdig med N.M. for denne 
gang, men nå må det settes full fart 
på poengsankingen i serien.

Dommer var Heltberg, Frigg. En
kelte av hans avgjørelser fallt ikke 
i god jord.

I

. ...........

kf *

<Z •

■. Målmannen er 
får ballen unda faresonen. De nær- 
Herman Holtan (med 10- og 13-tall

(Foto: Richard Larsson.)

Gundersen hadde også en stor sjang
se, men fra kort hold skjøt han over. 
Ellers hadde begge lag endel sjang- 
ser. I det 40 min. burde Pors fått 
straffespark da Karl Skifjeld ble 
tatt ulovlig inne i feltet, men dom
meren lot det merkelig nok passere. 
Skifjeld hadde her en stor sjangse, 
som dermed ble spolert. Porserne 
laget såå å si storm-angrep mot Vi- 
king-buret i omgangens siste minut
ter med en rekke cornere, men de ga 
dessværre intet resultat.

Karl Skifjeld, som pådro seg en 
skade i leggen like før pausen, gikk 
ut. Reserven Herman Holtan rykket 
inn på den ledige plassen i siste om
gang. Det ble en stor svekkelse og 
et moralsk tap for Pors-laget.

Tidlig i omgangen driblet Vi
kings indre venstre Hilmar Paulsen 
av flere Pors-forsvarere og scoret, 
samme mann la på til 3-0 noen mi
nutter seinere. Mål nr. 2 var en av 
Pors’ løpere indirekte skyld i det 
han gjorde noen forgjeves driblings- 
forsøk. Holtan fikk en stor sjangse 
på et overlegg fra Tennefoss, men 
fra et par meters hold ble skuddet 
satt uténfor.

Viking var avgjort best i denne 
omgang og laget hadde endel sjang- 
ser, mens Pors på sin side nøyet seg 
med noen sprette forsøk. I slutten av 
1,-ai-nr.an ble Pors tildelt frispark li-

En farlig situasjon

;' 3 Ml 
tess

foran Viking-målet i annen omgang 
helt utmanøvrert, men forsvarerne 
meste Pors-spillerne er Per Boye og

; på ryggen.

4. rundekampen mellom Pors og
• Viking, Stavanger, på Pors stadion 

i går hadde samlet 5600 tilskuere.
• Det gikk svært galt for Pors den- 

negang, i det Stavanger-Iaget vant 
3-1. Det skal sies med en gang at 
det beste laget vant. Porserne spill
te friskt før pausen og burde minst 
hatt uavgjort eller muligens en li
ten ledelse. Viking var best i siste 
omgang og da laget hadde øket til 
3-0 fallt Porserne merkbart av.

\ Regnværet lørdag og natt til 
^>ndag bevirket at banen ble tung 

vanskelig å spille på. Ja, det 
endog enkelte vannpytter på

Tollncs—Urædd (10 spillere) 1—1. 
(William Limi scoret for Tollnes og 
Edd Ringdal for Urædd).

Brevik—Sundjordet 0—1. (Harald, 
Severinsen scoret).

Borg—Storm jr. 2—2.
Gjerpen—Herkules jr. 2—2.
Sundjordets smågutter vant 6—1 

over Brevik I.L. på Furulund. Rolf 
Nilsen (Atten) scoret 5 av Sif.s mål). 
Her er Pors avdelingsvinner med 10 
pts. Klubben møter Skidar i finalen. 
Sundjordet er nr. 2 med 9, mens 
Borg har 8, Urædd 7, Langesund 4, 
Tollnes 2 og Brevik 1 pt. I

*

Pors juniorer 
skal møte Fram 
i 3. runde

Fotballforbundet har fastsatt 
kampene i 3. runde av N.M. (juni- 
or-cupen) således:

Pors skal møte Fram i Porsgrunn 
med Asbjørn Tollefsen, Skiens 
B.K. som dommer.

De øvrige kamper
Askim—Skeid.
Lyn, Oslo—Vålerengen.
Mesna/Gjøvik-Lyn—Vito.
Skiold—Mjøndalen.
Viking—Start.
Brann—Varegg.
Rosenborg—Trond.
Kampene er berammet til fk. 

søndag, men Pors vil forsøke å få, 
kampen framskutt ti) lørdag for å 
slippe kollisjoner med Odd—Kapp) 
og Pors—Snøgg.

Fram har slått ut Runar 4—0 og 
Falk 3—0 i de to foregående run
dene. Larviks-laget skal være 
sterkt og Porserne må nok ta fram 
sitt beste spill hvis det skal bli I 
seir, blir det hevdet på Vestfold- 
hold. Sl

♦

STAVANGER-RØST
OM KAMPEN

Vikings formann. Hanes uttal
te etterpå at han var svært godt 
fornøyd med seiren. Taktikken . 
ined skiftningen av spillerne og 
den sterke aiuien omgangen lyk
tes. Det siste liar vært vår styrke 
i alle høstkampene. Vi har gang 
på gang tatt igjen motpartens le
delse. Pors var virkelig farlige i 1. 
omgang og jeg var langt fra sik- 

kampens utfall i pausen, 
til at Pors var et sympa-1 

tisk lag å spille mot og så er det 
jo bare Stavanger som har to lag 
i k.vartfin,a.lien i år; Bortsett fra 
Kindervåg og L. Abrahamsen har 
Viking et ungt lag nå. Særlig er 1 
det tilfelle for løperrekkens ved- ] 
kommende, sa formannen.

*

den ene banehalvdelen.

l <
deisen. Porserne lot Lindstad ligge 
noe tilbake. Allerede etter 10 min. 
hadde Pors en stor sjangse: Øivind 
Johansen la inn en høy corner og 
denne headdet Karl Skifjeld i stol
pen. Vikings indre høyre skjøt like 
etter i stolpen. Vikings målmann 
slapp en ball, men Øivind Johansen 
rakk bare å stusse til ballen, som 
ble reddet på målstreken av en Vi- 
king-forsvarer. Innen 20 min. var 
gått fikk Viking en noe lettkjøpt le
delse ved ytre høyre Ingvaldsens 
headding via stolpen. Det kan ikke 
nektes for at Pors-forsvarerne var 
nnp. nassivn vprl ript brivp «r.Tpicpn^
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mot seg, John Nilsen, 

lag til neste år?

Fotballforbundet har i går fast
satt kampen i 4. runde (kvartfi
nalen) i Norgesmesterskapet (ju- 
niorcupen). Pors skal møte Lyn, 
Oslo, på Vestsiden søndag.

De øvrige kamper som også spil
les førstk. søndag er:

Skeid — Skiold
Vito, Eidsvold — Trond, Trond

heim.
Brann — Viking
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Lyn har tidligere slått ut Frigg, 
Grue 5—1 på utebane og Våleren
gen 3—-1. I den siste kampen hadde 
Lyn sin styrke i å spille ballen di
rekte og det var disse direkte og ras
ke pasningene som fikk Vålerengens 
forsvar til^ji^åpne seg, sier Arb°izl

1 f\ l A f VI

jo å 
tak- 
fått 
med

• Porj
Ole ListSnø

mot Lyn 
runde

nan får da også en av våre best« 
r^4>----------- ■* •

— Vil dere kunne greie like sterk 
-- ' •• •

— Rekrutteringen er det ikke
~ , men

Pors snudde 2—0 tap I Snøgg laget 
til 5—2 seier

[i forsvaret (senterbacken) 
halfene, mens løperrekken 
for tam.

Asbjørn Tollefsen, Skiens 
virket ikke sikker i offside.

Corner.

nt?

to år siden satte Larvik Turn re
gelrett utenfor i' kvalifiserings
kampene om
gang spillte guttene fotball, i dag 
er det ikke stort igjen av gnisten.

Kampen mellom Pors og Snøgg 
på Vestsiden i går begynte ganske 
sensasjonelt i og med at Snøgg 
hadde sikret seg 2-0 ledelse etter 
mindre eim 10 minutters spill, men 
Pors vant likevel kampen 5-2.
Det var Per Røtvold som var mann 

for Snøggs 1. mål etter at det hadde 
klikket stygt i Pors-forsvaret. Det 
andre satte Ove Ødegåård pent inn, 
mens Reinholdt sto helt feil plassert. 

’I disse 10 første minuttene spillte 
Snøgg vekslende og godt i angrepet, 
men så var det ikke mer. Pors over
tok hele spillet og da de utliknet til 

12-2 før pause var det ingen ting å

Pors sikret seg sciersmålet i 1. 
omgang. Ytre venstre Roald Reier- 
sens cornerinnlegg skrudde direkte 
inn i motsatt hjøine i Fram-buret. 
Larviks-målmannen virket noe pas
siv ved dette høve. Ellers var det 
smått bevendt med skudd under he
le kampen. Porserne hadde riktignok 
bl. a. et par headdinger og skudd like 
utenom buret.

Dot Ar nfvilcnrnt

lovende spillere på Pors-laget, men 
det lot til at kondisjonen ikke var 
helt i orden for endel av spillerne. 
Vi er klar over at nervepresset er 
stort i disse cupkampene, og at laget 
har hatt hele 7 kamper på 3 tø uke. 
men helhetsinntrykket av kampen 
var allikevel ikke bra. Det må nok 
ytes langt bedre og mere effektivt 
spill av angriperne neste gang. La
gets bestemann var senterbacken 
John Nilsen som spillte i stor stil. 
Sidehalfen Ragnar Bie Johansen og 

'Oddbjørn Oddaker slet energisk hele 
tida. Av løperne likte vi best Roald 
Reiersen. Målmannen Kjell Østensen 

(hadde ikke et eneste skudd å ta seg 
I Ilav.
| Fram hadde også sine beste folk j 

og vinge-] 
var alt-1

likevel utrettet lite.
Ragnar Sundby, Urædd, kom ik-

Snøgg aldri ke så helt dårlig fra oppgaven som

Arnold Johan- 
bra på A-laget- 

inn som høy-1 
half. Løperrekken blir fra høyre:. også/’for’Knatterud. Ellers-var de øv-

9 

var ikke system i spillet. Røtvold 
måtte gå ut i 1. omgang og ble erstat
tet av Odd Schia.

Pors’ lag var jamnt og godt og de 
gikk ærlig inn for å spille spillet. 
Flere ganger gikk det riktig bra. 
Skal noen framheves må det være 
Linstad og Øyvind Johansen, men det 
var ingen svake punkter.

Ragnar Sundby, Urædd, dømte me
get godt, Ca. 800 tilskuere.

— Hva tror De om sjansene for 
denne 4. runde-kampen mot Lyn? 
spør vi formannen i Pors juniorut- 
valg, Arne B. R e i n h o 11.

— Vi er klar over at Lyn har et 
godt lag, men jeg tror det er utsik
ter til at det skal gå bra for oss. Vi 
kommer til å legge opp en taktikk 
hvor vi kommer til å konsentrere 
oss om å nøytralisere Lyns sterke 
punkter, bl. a. midtløperen. Forøv
rig hadde vi ventet og nærsagt hå
pet at guttene våre skulle fått ute- 
kamp dennegang, men årsaken til at 
Lyn kommer hit er muligens at man] 

|-.'-Jhai’ vansker med. baner i Oslo til] 
JUs^Aelgen.
iri Fors-laget blir det samme som har]

er
ke laget ville være tjent med å put- 

x.___  _ te inn noen av «gamlekarene» igjen,
si på. Begge målene kom etter corner Ove Ødegård arbeider godt, men får 
og det var Per Boye Abrahamsen og .................................
Leif Lindstad som headet dem inn.

I annen omgang var 
farlige, mens Pors hadde flere gode dommer, 
skudd etter godt oppbygde angrep. Stillingen er nå: 
Etter bare 3 minutters spill i denne Selbak 
omgangen ble Pors tildelt straffe
spark og bagfinn Jensen hadde ingen 
vansker med å nette. Straks før slutt ørn 
trygget Pors seiren-med to fine mål. 
•Tpisen skjøt fra 30 meter og L .

Vant fortjent 1-0
Pors-juniorene sikret seg lørdag 1 

kvartfinalcretten i NM (juniorcu- 
pen) ved å slå Fram, Larvik 1-0 i 
3. rundekampen på Vestsiden. Sei
ren var fortjent, men laget over
beviste allikevel ikke. 4. runde 
spilles allerede fk. søndag.
De omlag 4400 tilskuerne som var 

møtt fram hadde sikkert ventet seg 
større og mer energisk innsats av 
de to lagene.

Kampen holdes på Vcstsia fk. sondag

16 min. reduserte Per Boye til 1—2 
og ct corner fra Tcnnefoss headet 
Linstad i nettet. Dermed var det 
balanse i regnskapet.

I denne omgangen merket vi oss 
2 gode Snøggangrep og et skudd fra 
Tennefoss som skrenset tverrstanga.

Etter bare 2 min. i 2. omgang ble 
Øivind Johansen feldt unfair, Og 
straffesparket satte Dagfinn Jensen 
inn med fynd og klem. Pors dominerte 
totalt og hadde en rekke fine angrep. 
Flere ganger reddet Knatterud helt 
ypperlig særlig en heading fra Lin
stad etter corner var virkelig flott. 
Reinholdt i Porsgoalen hadde det 
svært rolig, det var ingen futt i 
Snøgglaget denne gang- Jeisen send
te i vei et overraskende langskudd 
som vel Knatterud burde ha. tatt. Li
ke før slutt scoret Per Boye nr. 5.

På snøggs lag var det bare 2 mann 
som var med på notene, c. h. Tveiten 

1 og i. h. Ove Ødegård. Vi plusser
a

Gundersen, rige mer eller mindre utafor. — Det

J W» BMBB «ww   ~

Porsjuniorene frykter ikke Lyn
Busur IMftO Ebsir?® ø år.

Guttene vil ha en langtur i høst og tar 
■

sjokk-taktikk I 
mot Pors men tapte stort.

Laget manglet system i spillet og Pors dro nytte av sin jamnhet,'
Pors snudde 0—2 til 5—2 i serie-. 

kampen på Vestsida i går, og de vant 
fortjent med de rette siffre.

Snøgg satte igang med en sjokk- 
taktikk som ga 2 scoringer før det 
jvar gått 10 minutter.

Først ved Røtvold og så ved Øde
gård. Det første varterct spilte Snøgg 
godt, men så var det plutselig slutt. 
Pors overtok mer og mer og etter 

Pors mot Sndgg søndag
Kampene i landsdelsserien fortset

ter søndag med kamp på Vestsiden 
mellom Pors og Snøgg. Pors U.K. har 
valgt å endre litt på oppstillingen 
dennegang. Forsvaret er det vanlige, 
mens guttespilleren 
sen, som hevdet seg 
i vårkampene, rykker i 
re ;
0. Johansen, «Jeisen»
Lindstad, P. Boye og K. Skifjeld.

Snøgg stiller med sitt sterkeste lag. 
De to klubber har hatt en svak start 
i serien i høst, men begge går hardt 
inn for å sikre seg de to verdifulle 
poenga i kampen søndag. Kampens 
dommer er R. Sundby, Urædd.

Neste søndag (6. september) spiller 
Pors mot Lisleby i Østfold. Denne 
kampen står på tippekupongen. Søn
dag 20. september skulle Pors hatt 
landsdelsseriekamp mot Fram i Pors-

Snøgg må få å mer..tvngde i laget sitt
Knatterud klarte ikke å nå ballen 

Det er i grunnen merkelig.å ten-'helt oppe i vinkelen. Per Boye Abra- 
ke på at Snøgg i dag stiller med hamsen satte punktum for scoringene 
omtrent det samme lag som for .på ct nydelig skudd.

Selv om Pors vant stort og for
tjent i går spillte de ikke noen helt 

Hovedserien. Denlgod kamp. Forsvaret virket tregt, 
selv om de stoppet Snøggs angrep 
lett. Men den oppgaven var heller 
ikke så stor. I angrepet er Leif Lind
stad stadig vekk mannen som lager 
det helt store. Han arbeider energisk 
og sammen med de andre guttene i 
løperrekken får han det til å gli- 
Tcnnefoss rykket inn på laget iste
denfor Skifjeld. Han laget ikke d®4. 
helt store, og kan ikke, erstatte Ski
fjeld fullt ut.

På Snøgg-lagot er Ole Knatte
rud ennå i den gamle gode formen, 
mens ute på banen er det bare Rag
nar Tveiten som holder mål. Laget 

blitt for lett og det spørs om ik-

4 k. 6 pts.
3 k. 4 nts 

Foran kvartfinalen:

*Søndag førstkommende skal Poi\t,j 
juniorene møte Lyn i Porsgrunn fd£ 
å spille kvartfinalen i Norgesmester^ 
skapet for juniors, og i disse dagei£ 
foregår det en intens finpussing avr, 
formenn i Pors-leiren. «Gamle»-kare-;| 
ne kommer stadig med råd og tips \ 
til de yngre, og i det store og hele 
må en ha lov til å si at hjemme
publikum er spente på hva guttene 
kan prestere. . - .

— Vi har hittil ikke hatt noe tap " 
i år, sier formannen i junioravde
lingen, Arne Reinholdt til T. A., og 
det er klart vi tenker heller ikke på 
å tape kampen til søndag.

— Hva va? det som gjorde at dere 
fikk hjemmekamp'.

— Jeg vet ikke sikkert, men jeg 
går ut fra at det var banevanskér 
i Oslo som hindret oss i å kunne 
spille der inne. Vi hadde jo hjemme

kamp mot Fram sist søndag, 
har forøvrig ikke vært utenfor Gjen 
land i rundeoppgjøret. Men guu 
har satt seg i hodet at de vil h 
langtur i host, og den får de 
håpentlig da i semifinalen. —

— Hvordan er interessen blani u 
yngre garde? det

— Interessen tror jeg dig 
går an å klage på. Det er- 
en mengde av de yngre på tier Og0 
kveldene, og vi har hatt opp 
—85 på treningen tidligere i ogS 
gen. Men så har vi da hevdet 
bra i serien også. Alle våie t sRaI 
telag er finalister. Småguttlage^ 
møte Skidar, junior-laget qkjens- 
guttelaget en eller ann^esterska* 
klubb i finalen om kietsm 
Pe-- Dere er ikke noe redd R»* Ly 
da? , sikkert

_ Nei da, men laget e
< sterkt og godt, så det gjelder 

passe seg. Vi må legge pP 
t tikk som holder. særlj£ ye

tips på å holde et gddt y Bj.ørn 
. . A ~ ..... noe senterløperen på Lyndaget. far.
a si på, men det faller fra 6 styk<b Pedersen, han skal viss 
ker som blir for gamle til junior-V lig.
laget. Kan vi bare greie og hevde' 
oss bra resten av sesongen vil nok 1 
ogsfi. den samme interessen være fu 
stede neste &r. \ J
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høyt hevet etter en skalle, mens Ragnar Bie Johansen står avventende på bakken.
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Helhjertet laginnsats og
kampen, og Lyn måtte vende hjem med 0

innbitt kamphumør preget
3 i tap.

EPors jr. til for
tjent semifinale

* * II ” «* .£

efter 3*0-seir

&

80w

Lisleby-presset.
Måtte se seg
Publikum på Lisleby Stadion hadde 

knapt gjort seg klar til å folge med 
da Pors tok ledelsen 1—0 over hjem
melaget. Målet kom på kampens før
ste angrep, og det var’ senteren Llnd- 
stad som puttet ballen i buret etter at 
Lisleby fors varet hadde spilt ubeslutt
somt. Om denne opptakten ikke var 
god for Lisleby så ble forsettelsen 
bedre, det ble en pen seier på 4—2 for

-------------------------

slått 2-4 etter svak innsats.
ikke fullt 3000 til-
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Det beste laget vant. Vi kjente 
s ikke Pors fra for, men nå vet vi 
? i all fall at det er karer som 

kan spille fotball, sa Lyn-guttene 
? etter endt dyst i Porsgrunn i 
i går. Og de la til at de kom med 

sitt sterkeste lag som forøvrig i 
Oslo var kjent for å være meget 
godt. — Pors var mye raskere

> enn oss på ballen, og så hadde de
> et forbasket godt «gå-på-hu-
> mor». Laget vil sikkert gjøre det 

farlig for sin mostander i semi-
! finalen.
f I seiergarderoben var stemnin- 
i gen selvsagt en annen, men gut

tene la ikke skjul på at de had
de fått det til å gli. — Det var 
mye hardere i dag enn mot 
Fram, mente de stort sett alle 

c sammen. Vi måtte kjempe hardt 
for å holde tritt.
Det største ønsket guttene har i 
dag er å komme ut å reise. Vi 
håper semifinalen blir lagt riktig 
langt avsted, var omkvedet, det
te skal feires.

fli®-®l g».

Pors gode juniorlag gikk til en 
fortjent semifinale efter 3-0 seir 
over Lyn på Vestsiden igår. Stil
lingen ved pause var 1-0 efter 
scoring av centerforw. Svein Han
sen som fikk servert ballen på 
fat fra y. h. Bergby.
I 2. omgang gikk Bergby igjen

nom med mål nr. 2 og Per Tollefsen 
var mester for nr. 3.

Vi vil ikke fremheve noen spesi
elt hos Pors, hele laget leverte som 
vanlig prima saker, vi kan bare gra
tulere med innsatsen og ønske gut
tene fortsatt fremgang og seir. Med 
samme humør og samme gnist bør 
norgesmesteren for juniors 1953 he
te Pors.

Lyn hadde intet de skullé -.ha 
sagt, det var bare centerforward dg 
ytre høyre som viste noe utenom 
det vanlige. <

■ s®

F - ®

Lyns beste.
Lyns lagspill var slett ikke dårlig, 

men guttene var tydeligvis noe sei
nere på ballen enn sine motstandere. 
Forsvaret med venstrebacken Gaute 
Egeberg slet iherdig og gjorde det 
vrient nok for Pors-løperne å trenge 
igjennom som de ville. Den beste 
spilleren hadde laget utvilsomt i in
dre høyre Gunnar Tønder. Han var i 
aktivitet overalt på banen og skar 
forbi pors-forsvaret med ønskeballer 
for wingspillerne. /

Laginnsatsen, Pors’ styrke.
Seiren i går var i første rekke et 

resultat av en hederlig og helhjertet 
laginnsats. Det er vanskelig å fram
heve noen av de mange dyktige spil
lere, men vi bør likevel ta med at 
Einar Bergby sammen med Roald 
Reiersen og Ragnar Bie Johansen 
var i praktform og satte tydelig re
spekt i sine motstandere.

Med den spilleglede og vilje til å 
kjempe som Porserne la for dagen i 
går, kan laget sikkert komme til å 
gjøre det hett for en hvilkensomhelst 
motstander i semifinalen, og guttene 
vil utvilsomt sette alt inn på å fort
sette den linje de hittil har fulgt: å 
spille seg ubeseiret gjennom seson
gen. Arnfinn.

\ *

■“ ga Lisleby utlikning, det vår aa gan. 
5—6 minutter. Lisleby fortsatte pres
set og 15 minutter før pause tok laget 
ledelsen 2—1. Også denne gang ble en 
corner fint utnyttet. Lisleby hadde 
mange fine sjanser, blant ånnet et 
skudd i tverrliggeren. Porsangrepene 
ble som regel drept i fødselen, og gje
stene kunne være svært fornøyd med 
at Lisleby ikke ledet mer con 2-—1 ved 
pause. .’

Ved det første angrepet i annen 
omgang økte Lisleby til 3—1 ved y.v. 
John Andersen. Pors fikk også nå ut
rettet svært lite. Porsforsvaret haddo 
anstrengende minutter, og da det 
ojensto 4 minutter økte Lisleby til 
4—1. Også denne gang var det på 
corner, men det var Pors v.h. som 
kom i skade for å sende ballen i eget 
nett i en vanskeig situasjon. En had
de belaget seg på 4—1 som sluttre
sultat, men i kampens siste sekunder 
scoret Lindstad igjen for Pors. ,

Porslaget var helt ute av slag. La
gets besto var senter Lindstad; men 
også i.v. Per Boye Abrahamsen-lever
te mye bra. Ellers skal neynes ch. 
Dagfinn Jensen. Laget spilte altfor 
planløst, og i lange perioder i annen 
omgang virket det som om laget had
de gitt opp. På seicrslaget var det 
mange lyspunkter. I første rekke da 
Birger Hansen. Reidar Kristiansen er 
en ‘fin tekniker. I angrepsrekken var 

‘John Andersen den beste..
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Selv om man regnet Pors-juniorene for sterke, var det nok ikke 
uten en viss engstelse klubbtilhengerne imoteså cupkampen i Porsgrunn 
i går. Det hadde på forhånd gått frasagn om Lyn-guttenes berømte Nord- 
Norges-turné, der laget slo både A-lag og juniorlag over en lav sko. Men 
denne frykten ble snart lagt til side da lagene kom i spill. Porsjuniorene 
viste seg som riktige stor-fightere og kjempet om ballen med en glød og 
iver som det skal letes lenge etter. Og resultatet lot heller ikke til å utebli. 
Det ble 3—0 til Pors, en fortjent seier som skaffet guttene semifinale-

I plass i Norgesmesterskapet for juniors.
Pors hadde de 
største sjansene.

Alt fra avspark gikk
hardt inn for å skaffe seg sjanser 
foran mål, og guttene førte an med 
pene pasninger og ga seg ikke om 
de møtte motstand. Det ble særlig 
spilt på høyresiden, og Bergby og 
Johnsen brøt flere ganger godt 
igjennom Lynforsvaret, som slet 
iherdig og måtte gang på gang red
de til corners. Lyn hadde selvsagt 
også sine sjanser, og et par ganger 
da senterløper Bjørn Pedersen var 
alene med keeper, så det temmelig 
stygt ut. Men skuddene hadde ikke 
alltid den riktige retningen og hav
net ofte utenfor goalen.

I andre omgangen tok Lyn seg 
endel opp. Det ble mer spill på Pors 
banehalvdel, og gjestene ble kjappe
re i kamp om ballen. Men Pors holdt 
fast på sitt: innsatsvilje og kamphu
mør, og guttene laget stadig store 
sjanser foran Lyn-målet. Laget spil
te godt sammen og imponerte med 
gode taklinger og fikse driblinger. 
Flere ganger vanket det applaus fra 
publikum og spenningen var på topp 
like til dommer Goberg fra Storm 
blåste for full tid.

De tre målene.
Alt etter 20 minutters spill var 

stillingen 1—0. Det var Svend Han
sen som med en pen pasning fra 
Bergby, satte ballen i nettet fra 
kloss hold. Et stykke ut i annen om
gang fikk Bergby igjen ballen 30 me
ter ute på banen på høyre sida, og i- 
god fart rundet han av først en 
mann, siden to nye og sendte derpå 
ballen hardt langs bakken og i mål 
En stund seinere kom så senterløper 
Svend Hansen igjen med et skudd 
som keeper halvklarte og returballen 
havnet hos Per Tollefsen som send-

laget. Det var 
skuere.

Forslaget som altså satte Fredrlk- 
stadlaget utenfor i cupen leverte den
ne gang skuffende svakt spill. Meste
parten av kampen henfalt laget til 
slurvete spill helt uten plan.

Straks etter Fors åpningsscoring 
tok Lisleby hand om spillet avbrutt av 
enkelte raske Porsangrep. Et corner

■ :>

Lovende Porslag
Pors var tydelig det beste laget 

og gikk helt fortjent videre i junior
cupen. Begge lag viste at de kunne 
mye om fotball og flere’ av spillerne 
■viste anlegg som lover det helt store. 
Dette gjaldt særlig Porslaget som i 
høyre half Ragnar B. Johansen og 
indre høyre Finn Johnsen hadde et 
par fine støttespillere —og den raske 
ytre høyre gjorde det riktig farlig 
for forsvaret med sine spurter.

Hos Lyn la en særlig merke til indre 
høyre.

.Pors ledet fortjent 1—0 ved pause 
etter scoring av centerforward Svein 
Hansen midt i omgangen. Lyn hadde 
en goal inne etter 10 min. spill i 2. i 

omgang, men denne ble annullert for I 
: offside. Straks etter økte Pors ved y.h. 

i til 2—0 etter et solooppløp. Indre v.
ordnet Pors’ 3. mål.

Dommeren, Lars Goberg, var meget 
god.

W’.

Her har Haraldsens tele-linse fanget inn en pen situasjon fra Pors—Lyn-kampen på Vestsida. Det er John 
Nilsen som er høyt hevet etter en skalle, mens Ragnar Bie Johansen står avventende på bakken.

: : i->-1

?.•:;« f..-. <\ 
z • ■

i r * •

3w

,,Vi kjente 
ikke Pors“

•. • . •

kx if

<•:

"ttx

r..(f •*»*•*»“•*■*»* *

ffi-B
5:

SBB

????»

:•>

... .5. .z.

..M

H-^Y

c

w■8

i'.; F--

$:z: XvZWS.

BMW. iJH
.. w 

.........

•X-

...
>7.

te

>>*•••*.Y:Y:.

:Y.;*

[Kb ® •

Si»

«I

f.-.- -: : •<>

■ ■ • . < ■■■ . . ■ 

. • • •••• <.:

■■ ■■ ®

z-':<Y <::i-'-.' •

’.v.‘ • • 

ie

-. /. F -

....................

gl
• ff F-

WMtwre» .. .



i Juniorene

I

var

på laget, alle gikk inn for kampen og

Odd.

var

Vikar.

f

■ ■

I

J

I

omgang —mens 
best etter

var bra som half, mens det sviktet 
på oppdekkingen i

noen
Tollefsen til

I

!

. for 
unde:

*

i hadde 
i med ledere 
Hahns Cafe 
det brus og 

stemningen

Boye og 0. Johannessen, 
vant kampen 4—2, men 
ikke nektes for at flere av 
lene var temmelig lettkjøpte.
Pors åpnet kampen ganske friskt

det skal (tak på midtbanespillet. Det var da 
også half renne med senioren Bir
ger Hansen i spissen som var la
get beste. Midtløperen Hans Ander
sen var rask og farlig.

Hos Pors skortet det på farten og 
avleveringene. Halfene fikk aldri 
riktig tak på midtbanespillet og det 
var altfor ofte et stort tomrom mel
lom angrep og forsvar. Olav Skil- 
bred, som fikk en lei skade i begyn
nelsen av kampen, kom inn igjen et- 

I ter en kort tids forløp. Han spilte seg

Oslo-laget Lyn
FBott spHB a.1

Juniorene til Pors laget en flott innsats på 
(ene er nå klar for semifinalen i juniorenes 
fullt ut fortjent, ja Pors lå over i 
fnugg av tvil om hvilke lag som

Poengsillingen er nå: 
Eik 4 k. G pts. 14—4 
Fram 4 k. 6 pts. 10—4 
Selbak 5 k. G pts. 9—G 
iØrn 5 k. G pts. 10—10 
l Lisleby 5 k. 5 pts. 9—13 

9—10

JcluDb‘ 
f&, bet.cS' 

hadde 
iukelista

Etter kampen 
lag sammen 
lighet på 
Der vanket 
mann, og i 
blant de unge. 
Wickmann, Bjørn 
Arne Jørgensen, 
Hans Morgan L.

j f jeld, Finn 
sen, Rolf

; Danielsen, 
i__  -

a

Jevnspilt 1.
A

ka- 
Oin- 

r? a n <yp,r y a r.. f orhol dsv is jevnspilt.
w-i* •. -A.** * w

til Pors klar for seui
p.o ■■ ■ IK/or 3—0 seir over

I
‘ og gikk så å si rett opp fra senter i' 
kampens første minutt og scoret. Det 
var Leif Lindstad som satte ballen
i maskene. 7 min. seinere var stil
lingen 1—1. Lisleby fikk et frispark 
i hjørnet av Pors 16-meter. Det ble 
lagt pent inn og Hans Andersen vai 
ikke sein om å heade ballen i net
tet. I det 16. min. overtok Lisleby 
ledelsen. Ytre venstre headet et 
corner-innlegg i Pors-buret. Forsva
rets oppdekking ved disse to høve 
var ikke bra. Øivind Johansen drib
let seg gjennom Lisleby-forsvaret og 
hadde bare målmannen igjen. Johan
sen skjøt godt, men på en eller an- 
nen måte klarte, målmannen å redde 
skuddet med den ene armen. Det var 
en kjempesjanse. En hands inne i 
Lislebys straffefelt overså domme- 
ren. Hans Andersen hadde et

’ nonskudd i Pors’ tverrligger.

Lisleby
□ausen
Allerede etter 2 minutters spill

Pors måtte spille med tre reser- la Lisleby indre venstre på til 3—1 
ver i landsdelsseriekampen mot og noe seinere var en av Pors-forsva- 
Lisleby i Østfold igår. Det var Ove rerne så uheldig å nikke et corner- 
Austad, Karl Skifjeld og Einar innlegg i eget nett. I kampens siste 
(Jeisen) Gundersen som var for- minutt reduserte Trygve Kristiansen 
hindret fra å være med. Reserven til 2—4 etter at målmannen hadde

Småguttserien:

Pors ble kretsmester 
med 3—1 over Skidar

______________ ' ■ så til slutt å 
sette ballen forbi keeperen. Bare 

få minutter senere øket P. 
______  ", 3—0 ved å headde 
inn en ball som Lyns keeper ikke 
maktet å holde. 3—0 var en pen 
seir og etter at avisene i Oslo 
stadig har skreket opp om at det 
blir enten Vito eller Lyn som 
blir mestere skulle det være 
grunn til nå å 'kjøre Porsgutte- 
ne opp som den store favoritt.

Selv om Lyn lå totalt under 
i spill, var det ikke noe dårlig 
lag. Bjørn Pedersen på indre 
høyre til eksempel kunne spillet 
cg viste flere ganger at han var 
hyperfarlig. Men Lyn-laget som 
helhet falt igjennom. De kunne 
nok være gode teknikere, men de 
var så altfor trege.

På Porslaget var det denne

Fredrikstad,, tiv fotball, og laget gang på gang 
riktig store ting foran mål. Det er 
vanskelig & framheve noen spesielle 
inn av Vidar Kristiansen (2) og Kjell I 
Age Danielsen.

Skidarlaget ble nok noe svakere i 
duellen, men det var flere på laget 
som viste riktig gode takter og som 
klubben sikkert vil få stor glede av 1 
arene som kommer. Keeperen Per Tol- I

omgang 
--------------------------------- J

F*------ O------, — <_>--------- ----- -

gjorde sine saker bra. Målene ble satt
Det var ikke så mange på tribune

ne, men det var da likevel god stem
ning da Pors ogSkidars småguttelag 
entret Urædd-banen for å spille fina
len om kretsmesterskapet. Pors var 
fra før betegnet som et meget sterkt 
lag, men på den annen side kunne 

godt opp i siste omgang. Leif Jensen Skidar-guttene sikkert også overraske.
Det ble Pors-lagct som førte an i 

Pors-forsvaret kampen og vant da også fortjent 
ved flere høve. Øivind Johansen var. 3-1- Guttene spilte hurtig og effek- 
best i løperrekken.

Th. Abrahamsen, 
dømte.

det seirene' 
en liten ft9 
1 Porsgrun 
kaker til 

-- var på 
Kretsmestere er: 

Hagen, Ivar 
Finn

' Realfsen, 
Erik Dolva, 
Aspedalen

lefsen hadde mange 
og bor kanskje 
kameraten Erik 
nelsen banens 
øvrig en l. 
gårsdagens

Dommer

—

gen og tett ved mål la han ut til 
Sv. Hansen som. ikke hadde no
en vansker med å nette. Om
gangen fortsatte med stadig 
Pors-press og selv om Lyn tok 
seg endel opp i annen omgang 
var det ikke tvil om hvilket lag 
var det beste og hvilket lag som 
.ville vinne. I det 13. minutt la
get E. Bergby en kjempeflott 
prestasjon. Han fikk ballen ved 
midtlinjen, gikk opp og forbi 3

gangen ingen svake punkter. 
Alle spillerne demonstrerte hvor
dan en ball skal tas ned, hvor
dan den skal dempes, spilles i lu
kene og hvordan det skal tackles 
og skytes. Jo, her har Pors gode 
rekrutter. Den som i første rek
ke tiltrakk seg oppmerksomhe
ten var R. Bie-Johansen på hoy- 

behersket hele midt- 
uuiivoj^.^.x.v. —21__ ; var senterhalf
JohnNielsen en sikker og stø spil
ler som ryddet befriende opp i 
kinkige situasjoner. I løperrek
ken kan en ikke trekke fram no
en enkelt gutt. De var alle så go
de at de fortjener bare ros alle 
som en. Kan de spille slik i se
mifinalen går de sikkert til fi
nalen.

Alf Goberg hadde ingen van
skelig kamp å dømme og var 
sikker.

a/ 
to 
f 

Ols 
Erlands 

Helge s 
Vidar Kristi 

Kjell >

2 tap
Det så ut som om det skulle 

gå bra for Pors på Lisleby igår, ! 
men det ble dessverre tap. Alle
rede efter 1. min. ledet Pors 
1—0, og hadde like efter chan- 
sen til å pke, men det ble iste- 
detfor Lislebys Hans Andersen 
som skaffet balanse i stillingen, 
og minuttet efter oket Lisleby 
til 2—1.

.. 12. omgang fikk så Lisleby sitt ,
I 3. mål, og Pors kjørte nå hårdt på i 
t for å ta igjen forspranget. Spillet 

ble kjørt over på Lislebys halvdel 
og det ble et ensidig Porspress, 
men uten resultat. Derimot fikk 
Lisleby sitt 4. mål som en av 
Pors forsvarerne var så uheldig å 
sette i eget nett. Like før slutt

I reduserte Pors til 4- 2.
—-----------

flotte redninger 
sammen med 
Roligheten

i beste. Skidar 
mann på sju..

kamp.
var Halvorsen,

__ e,

Lisleby'

i <lc unge porsere
Vestsida og gut- 

; NM-cup. Seiren var 
hele kampen og det fantes ikke 

_____  . var det beste. Det ble en over
bevisende 3—0 seir og det er lenge mellom hver gang en ser slik 
fotball som juniorene til Pors presterte. Her har ganilekarene 
mye å lære. Vi fikk stadig vekk demonstrert hvordan spillet skal 
gå. og det guttene laget i går må nettopp være eksponent for 
spilleglede. De liker å spille og gjor det med glede, de går til hver 
kamp med forvisningen om at her skal hver eneste mann gjøre 
sitt beste. I går gjorde de det alle sammen, og resultatet uteble 

ikke.
Allerede fra avspark angaj—4 Lynspillere for 

Pors tonen. De kjørte opp det ene ” -.-i-.- i-
gode angrepet etter det andre. 
Lynguttene måtte gi til corner 5 

■—6 ganger i løpet av de første 
10 minuttene, mens de selv bare 
hadde to oppløp som det var no
en brodel i. I det 22. minutt fikk 
Pors hull på byllen. E. Bergby 
forserte seg fram på høyrevin- 
gen • - - - . ..,

Redusert Pors-Iag tapte 
4—2 på Lisleby

rehalf som 
banespillet. Ellers

• <

ryddet befriende opp i
“ - _ f _

Leif Jensen rykket inn som half, halvklart et skudd.
mens løperrekken var fra høyre: At Lisleby vant var det ikke noe 
Tennefoss, H. Holtan, Lindstad, P., synderlig å si på. Laget var best i 
Boye og 0. Johannessen. Lisleby, siste omgang da det hadde et godt

“ I ma-

PORS begynte 
Og presset godt i 2.

■ — - '“"=—

godt
tross 4
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Pors kretsmestre er: Kjell Østen-
fr

Kelly.

♦
I

Pors jr. møter Vito i semifinalen i NM

be-

20.

I

------- -l

r

suveren roestesr

Storm, ble 
og 

av en 
Storm 

omgang

fotballspill 
til Pors

Porsjuniorene 
til semifinalen

Rolf Evensen, Borg, stoppet spil
let helt unødig ved flere høve for å gi 
den forurettede part frispark.

Corner.

sammen.
Zacharias-

som 
medspiller!

- j litt

Helge
Vidar

Kristiansen, Rolf Askedalen og Kjell 
Aage Danielsen. Asbjørn Guldbrand- 
sen som har deltatt i en rekke av 
lagets kamper var ikke med i kam
pen mot Skidar.

PORS JUNIORLAG
må dessverre unnvære sin gode 

høyre back Harald Steen i kretsfina- 
len og Norgesmesterskapet i høst. Det 
er mulig at junioren Svein Jacobsen,

vant. Pors- 
klartc å få til det

O Q ji noen mate 
oftest plan-

Fortjent KM til Pors-juniorene 
•'a ff

Vant over Storm i finalekamp
Pors juniorlag vant ct velfortjent 

kretsmesterskap ved å slå Storm 
3-1 i finalen på Herkulcs-graset i 
går, men vi var allikevel ikke helt 
fornøyd med lagets innsats. Det 
skyldes muligens at guttene var alt 
for sikre på seiren. Vel var det in
gen fare på ferde i går, men det 
sviktet betenkelig hos flere av de 
fremste spillerne. Først og fremst 
lot det til at enkelte av løperne var 
alt for glad i ballen og at de par
tout skulle drible og aller helst 
samme mann flere ganger i samme 
angrepet. En pasning til en av 
medspillerne ville gjort sitt til at 
seiren .kunne blitt større. De unge 

I 

porserne bør huske på at de er ikke 
alene på banen, men at de har ka
merater som venter på å få pasnin
gen.
Pors saknet sin gode indre høyre 

Finn Johnsen i går. Den nyinnmeldte 
Svein Jacobsen tok den ledige plas- 
s,en.

Allerede tidlig i kampen fikk Pors, 
ledelsen. Storm-keeperen feilregneO 
et høyt innlegg og Per Tollefsen nyt- sen» Harald Steen, Arvid Ballestad, 
tet anledningen til å putte ballen i Ragnar Bie Johansen, 
Skiens-buret. Seinere øket 
Bergby til 2-0 på et overlegg fra ven
stre. Ellers hadde Porserne et par 
harde stolpeskudd.

Storm tok seg noe opp i begyn
nelsen av 2. omgang, men de mak- 
tet ikke å endre resultatet. Mot slut
ten av kampen ble Bergby tatt ulov-j

for Tønsberg Turn i vårsesongen.
Corner.

PORSERNE TROR PÅ SEIR.
— Hva mener De om utsiktene i 

semifinalen mot Vito? spor vi 
Pors junioravdelings oppmann Ar- 
ne B. R ei nh o 11.

— Guttene gleder seg over at 
det endelig ble en lengere tur i 
disse cupkampene og at det ble 
Vito som vi skal møte. Jeg tror 
det vil gå godt. Våre motstandere 
spilte noe svakere enn ventet i 4. 
rundekampen etter referatene å I 
dømme. Særlig later det til at la
gets forsvar ikke er overvettes | 
sterkt.

neste søndag.
Møter Storm i KM- 
finalen denne uke.
Det er nå bestemt at Pors skal 

spille semifinalen 1 NM-juniormester- 
skapet neste søndag, 20. sept,. Hvem 
de skal mote er ennå ikke avgjort, 
men guttene selv håper på en riktig 
langtur. Høyre bagkci^ Harald Steen,. 
er reist til sjøs, og kan følgelig ikke [

Kampen holdes på Bøn neste søndag
Fotballforbundet melder at 

semifinalene i Norgesmester
skapet (juniorcupen) er 
rammet slik:

Vito—Pors på Bøn.
Brann—Skeid i Bergen.

Kampene spilles søndag 
•september.

en
9

| lig og Oddbjørn Oddaker satte straf-
• nettet langt uten- 

rekkevidde. I
en av Pors- 

å lage selvmål

fesparket sikkert i 
om Skiens-keeperens __ 
kampens siste minutt var 
forsvarerne så uheldig 
og dermed ble det.

John Nilsen var som så ofte før 
sikker og stø i forsvaret, men de to, 
feilregningene han hadde på et par 
høye innlegg kunne ha blitt skjeb
nesvangre. Ragnar Bie Johansen og 
Roald Reiersen var ellers de beste. 
Harald Steen kom godt fra avskjeds- 
kampen sin og han blir ikke lett å 
erstatte. Per Tollefsen virket friske
re enn vanlig. Svein Jacobsen sak
ner kamptrening, men teknikken er 
iorden.

Storm-laget trakk dårlig 
Bestemann var Kristian 
sen på indre høyre.

Mesna i 3. og 4-1 over det sterke (tillatelse er -i orden. Han har spilt 
Trondheimslaget Trond i 4. runde.

Pors på sin side leverte en flott 
innsats i kampen mot Oslo-laget Lyn 
på Vestsiden søndag. Spiller laget li
ke effektivt og friskt i semifinalen 
tror vi selv Vito-laget kommer til- 
kort. Det forlyder at Vito har sin 
styrke i angrepet, mens forsvaret ik
ke' skal være av samme kvalitet.

Det blir dessværre en forandring 
på Pors-laget neste søndag, idet den 
gode høyre backen Harald Steen 
drar til sjøs fk. onsdag. Det blir vel 
til at man trekker Oddbjørn Oddaker 
ned som back og at Per Tollefsen 
eventuelt Svein Jacobsen blir truk
ket ned som half. Jacobsens spille-

c fotballgruppen kretsmester- 
finalckampcn på Urædds stadion.

at det var det beste laget som 
fotball, forsøkte og 
Skidarguttenc ikke på

r spillet sitt og det ble som

' Sverre Halvorsen, Odd, hadde in
gen vanskelig oppgave som dommer.

Et morsomt trekk var da de halv
gudene til slutt stormet ba- 
bar alle småguttene til Pors

John Nilsen, 
Einar Oddbjørn Oddaker, Einar Bergby, 

Finn Johnsen, Sven Hansen, Per 
Tollefsen og Roald Reiersen. Svein 
Jacobsen spillte i går i stedet . for 
Finn Johnsen.

men mer lagspill, takk
Pors hadde ingen vanskeligheter 

med å sikre seg kretsmesterskapet i 
juniorfotball i går kveld.
slått klart og tydelig med 3—1, 
Storms trostemål ble besørget 
Pors-forsvarer i siste minutt, 
spilte forøvrig friskere i 2. r w 
enn før pause, og det var da en del 
tilløp til virkelig kamp, med Kristian 
Zachariassen som prima tilrettelegger. 
Men Porserne var og ble for sterke 
og seiren var i minste laget etter spill 
og sjanser. Per Thollefsen skaffet 1—0 
på feilrekning av keeper, Einar Øst
by økte til 2—0 før pause, og i 2. om-' 
gang satte Oddbjørn Oddaker pent inn 
straffespark.

Pors har en rekke fotballemner av 
godt format. Det er tydelig at hver 
enkelt kan, og i korte glemt fikk vi 
også se hva laget kan utrette når man 
går inn for lagspill og forsøker å spil
le hverandre fram mot mål. Men det 
som preget laget i går, var for man
ge solotendenser. Vi så stadig unødige 
driblinger praktisk talt over hele rek
ka, og vi tør trygt si at om de unge 
herrer vil fortsette med denslags, sål 
vil Pors få liten glede av dem. Ingen | 
kan løpe hurtigere enn en ball 
spilles i rette øyeblikk til 
Vel kan det være fristende å leke__
mellom, de harde cup-slagene, men det 
som ble laget i går, må være blåst i 
neste kamp. Pors/ juniorlag er for 
godt til å bli et lag av egoister. For 
vi kan nesten ikke huske å ha sott' 
ét juniorlag her i kretsen etter krigen I 
med bedre besetning. / (

Mestrene er: Kjell Østensen, Harald 
Steen, Arvid Ballestad, Ragnar Bie Jo
hansen, John Nilsen, Oddbjørn Odd
aker, Einar Berby, Finn Johnsen, Sven 
Hansen, Per Thollefsen, Roald Reier
sen. I går spilte Svein Jacobsen for 
Finn Johnsen. Han blir en meget god 
styrke på laget etter at han nå er 
flyttet til Porsgrunn fra Tønsberg. •

Vi gratulerer Pors med mesterska
pet, og til ledelsen vil vl si: plukk 
av unotene i tide, og dere har rekrut
ter som hvilken som helst klubb i lan- ’ 
det kan misunne dere! ArwiZ.

Imponerende
av småguttene
Slo Skidar 3-1 i kretsfinalen

Småguttene til Pors sikret i gåi 

jskapet ved å slå Skidar 3 1 i 

Det var ingen tvil om 
guttene spilte virkelig pen 
ikorte pasningsspillct, mens 
Imaktet å få kontroll over 

: i 
• los måking.

Det var Porsguttenc som hadde 
det meste av spillet i begge omgan
ger og kampen var ikke mer enn 5 
minutter gammel cia Pors sikret seg 
ledelsen ved en scoring av Kjell Aa
ge Danielsen. Skidars Jan Andersen 
utliknet med et 40 meters skudd som 
Wickmann i Pors-burct ikke rakk 
opp til. Vidar Kristiansen scoret de 
2 øvrige Pors-målene.

Pors kunne gjerne hatt flere mål. 
Skidars beste var den gode målman
nen Per Tollefsen, senterbacken Inge 
Tollefsen og venstresiden i løperrek- 
ken Sv. Olsen og T. Skår.

Hos Pors var det i første rekke 
indre høyre Finn Erik Dolva som til
trakk seg oppmerksomheten. Det var 
en fryd å se hvordan han dempet 
ballen, driblet og leverte pasningene. 
Men kameraten på indre venstre Rolf 
Askedalen lå ikke langt etter. Hele 
løperrekken bestod forøvrig av gut-

.ter med pågangsmot og teknikk. J tidligere Tønsberg Tu-n får snille forsvaret var Finn Erlandsen en sik-; tillatelse for Pors i høs"’

I ker klippe. i

lPo i

voksne 
nen og 
ut på gullstol.

Pors mesterskapslag i går var: 
Kai Wickmann, Bjørn Hagen, Arne 
Jørgensen, Ivar Olsen, Finn Erland
sen, Hans Morgan Realfsen, 
Skifjeld, Finn Erik Dolva,

i

Det gikk som man nær sagt hadde 
ventet at Pors ble satt sammen med 
med Eidsvoll Vito, som av mange blir 
holdt som favoritt til årets NM. I de 
to siste rundene har dette laget impo
nert stort. De vant hele 9-1 over

bli med i de resterende kamper i se
songen. Men juniorstyret går med 
planer om å sette inn Svein Jacobsen 
i hans sted, Jacobsen har i denne se
songen spilt for en Tønsberg-klubb, 
men er gammel Pors’er og har blant 
annet et par gutte- og smågutteme- 
sterskap. Klubben venter på svar fra 
forbundet om innmeldelsen.

Fredag skal Pors møte Storm i 
krctsmcstcrskapsfinalen, og etter 
kampen søndag bør v°l laget være en 
liten favoritt I det oppgjøret.

-------------------------t.
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Herkules.
Pors spjilto godt i 1. omgang 

ledet helt fortjent ved pausen 
scoring av Ragnar Bie Johannes-’ 
sen på frispark. Etter sjansene kun
ne ledelsen gjerne vært litt større. 
Laget spilte friskt og drivende. Arild 
Johansen spolerte en kjempesjanse 
da han satte ballen utenfor fra 2 
meters huld, mens han sto for åpent 
mål.

I begynnelsen av 2. omgang ble 
Skidar tilkjent et frispark like uten-

Skidars gutter ble KM
Slo Pors 2— «y.

Pors’ guttelag hadde heller ikke
i år hellet med seg i guttefinalen, nold Johansen 
idet det ble 2—1 tap mot Skidar i 
Skien igår. Ifjor ble laget slått av

[beviste ikke.
og

eiter

'lifei
«o Z

Pors*gutter ?2—1,
Det var fullstendig rundestemning anart Skidarguttene"11^6 bIadet * 

på S.B.s bane i går kveld der Pors | digere inn og forsølX * 111 ye
da Thor Fredriksen

TOLLNES 6—
Tollnes-graset

fortjent ledelse da den siste dundret Engelstad, 
inn et frispark fra 40 meter oppunderI 
tverrliggeren. Skidars lille, men gode Holm berg, J. Andersen, R. 
målmann ,Per J. Thollefsen, rakk ik
ke opp. Men vi tør nok si at det fri
sparket var av så godt merke at det 
kunne ha gått inn på mang en vok
sen målmann i kretsen.

Finale med rundestemninq-
Skkbr

finn Jensen stoppet godt, men ut
spillene var svake. Ove Austad var 
best av halfene og Lindstad i løper- 
rekken.

Storm har sin styrke i . det indre 
forsvaret. Jucl Nordby* 'spilte enbr- 
gisk. Løperrekkens skuddferdighet 
er svak. Det lot til at man partout

*

skulle helt inn før det ble fyret av. 
B. Jahnsen, Tollnes, hadde en grei 

oppgave som dommer.

irer ii jnnra ss sømte 
9—i i bortekamp over Mesna på 
Lillehammer og endelig i 4. runde 4—1 
hjemme over Trond.

Det gir en måldifferanse for semi
finalen på hele 24—3.

Søndag moter Vito en representant 
fra Grenland i semifinalen. Det er 
Pors, som overrasket stort med en 
3—0 seier over Lyn i 4. runde. Den 
som husker at Lyn vant etter godt 
og effektivt spill over cupcns kanskje 
største favoritt for den begynte — 
nemlig VIF — vil forstå at Pors også 
kunne fortjent noen ekstra blomster, 
men fullt så nye på arenaen som Vito 
må sies å være, er jo den gode klub
ben fra Vestsiden av Porsgrunn ikke.

| Det som er særlig interessant ved 
! dette møte på Eidsvoll, er nettopp at 
begge lag synes å være så velspil- 
lende. — Det skyldes selvfølgelig for 
en ikke ringe del at begge har hatt 
gode ledere og trener.

I I den annen semifinale møtes som 
kjent Brann og Skeid i Bergen. Også 
her venter vi oss en finkamp, men na
turligvis kan ikke denne kampen mel
lom to av Vestlandets og Østlandets 
fremste Idubber — fange samme nys
gjerrighet som Eidsvollkampen.

At Sportsmanden vil være represen-

detl 
var intet å si på seiren. Målmannen 

Eriksen hadde et par godel 
i-edp^nger j slutten av kampen, mynV

nutter ekspederte® et 'frlspal'® 
«eter kontant i nettet ‘/VtH^ 20 
—1, trodde de seg bedre og 

etgodt°ov^ 
Kjell Helmo^ 

Skidar 
en duen 

Meteren.
rimelig]

°S bar de 
.. J av ba-

- : gikk

Selv om vi her i avisen har forfektet 
' at man skal være varsom med å slå 
altfor sterkt på. stortromme for et ju
niorlag, må det være tillatt å gjøre en 
unntagelse for Vitos vedkommende. — 
Dette laget oppe fra Eidsvoll, som nå 
sjmcs å ha overtatt tradisjonene fra 
sine forfedre — Eidsvoll og Bon —

I har runde etter runde gledet slne til
hengere, skuffet sine motstandere og | 
overrasket alle nøytrale.

Det begynte i grunnen med en pri- 
vatkamp med Skeid som Eidsvollgut- 
tene vant etter et spill som kom me
get overraskende på Oslolagets seiers- 
vante juniorer.

| Siden kom så starten i det første 
| åpne juniormesterskapet hvor Eidsvoll 
I allerede i 1. Runde fikk; en motstan

der som sikkert i vide kretser ble an
sett som favoritt. Det var Lillestrøm 
Sportsklubb, som virkelig hadde stor 
tillit til juniorlaget sitt. Men det gikk 

[ vest .også for dem. Vitoguttene vant 
I med 3—1, og så begynte for alvor sco- 
\ ringer: 2. runde: 8—0 over Brumund-I
l dal i hjemmekamn på Eidsvoll — 3.: terf begge steder, sier seg selv.

og dermed var stillingen 1—1. Det 
var vel heller Pors som skulle hatt 
frisparket, da en av Skidar-spillernc 
satte kneet i brystet på Bie Johan
nessen. Nok om det. Skidar spilte 
seg stort opp etter dette, mens 
Porserne øyensynlig mistet humøret. 
Skiens-laget benyttet seg av lange, 
drivende baller. Arild Johansen sat
te en ball i Skidar-buret, men da var 
fløyten allerede gått for frispark. Li- 1 
ke etter fikk Skidar sitt annet og 
seirende mål. Pors’ målmann slapp. 
en poleball og en av Skidar-guttcnc 
puttet ballen i nettet.

Treningsdystcn på Vestsiden 
igår mellom Pors og Storm sluttet 
med 3—0 for Pors etter en tam 
kamp med mye sparkiug. Begge 
lag møtte med et par reserver. 
Pors saknet Bjørn Rcinholt og 
«Jeisen» Gundersen og Storm Kaa
re Nilsen og Yngvar Olsen. 
Pors lå noe over i 1. omgang 

sikret seg 2—0-ledelse. ~ 
målet ble satt inn av Dagfinn Jen
sen på straffespark. Storms målmann særlig klikket det på adressen 
<•. 

ser

sleivsparK 
JsL /

for 16 meteren. Ballen føyk i nettet fain treningskamp i går kveld.
Treningskampen mellom

Storm i går kveld ble en
Pors og 

tam fore
stilling med mye flying og sleivspark. 
Storm åpnet best og lå over de første 
10 minuttene, men det ble aldri noe 
helt av det, løperrekken fikk ikke noe 
til. Etter hvert kom Pors i gang, og 
det hele jevnet seg ut. I det 30. mi
nutt var Lindstad helt igjennom, men

• ble taklet ulovlig. Det ble straffe- 
I spark som han sjøl ekspederte i må 
: uten sjanse for keeper. 1—0 så ut ti 
'å bli omgangsresultatet, men i det 
aller siste minutt økte Øyvind Johan
sen til 2—0 for Pors.

2. omgang lå Pors en del over, men 
tross i mange gode tilbud ble det ^al. 
en scoring, ved Karl Skifjeld i ael 
20. minutt. Nå begynte mørket å si
ge på, og det ble vanskelig å folg 
ballen. I det 39. minutt måtte 
bryte kampen med fortjent 3—0

i På Pors spilte Olaf Skilbred og 
( finn Jensen en god kamp i det mat

. ■ I I

forsvar. I løperrekken likte vi best 
Karl Skifjeld og Per Boye Abraham
sen. Storms lag som består av flere 
pur unge gutter må få skrudd farten 
en del opp. Framfor alt må de møte 
ballen og gå tidligere i lukene. Tek
nikk har de, men mer innsats må 
til. Best var Erling Lunde og Løbcrg-

i kan være, overbegeistret r - 
slitne men lykkelige mestrene - 
nen da Rolf Møllers sikre fløvtp 
for tid. J e

Det var senterback Tore “ 
venstre half Thor R. Fredriks 
indre venstre Kjell Helmonds- 
viste de beste taktene hos Skid- 
også de øvrige fulgte godt med 
lover det beste. a

Mestre er: Per J. Thollefsen, Knut 
Kristoffersen, Erik Roligheten, Willv 
Hugstmyr, Tore Hansen, Thor R p!' 
dnksen Odd R. Kristensen, Hans 
Karl Isaksen, Kjell Helmondsen

Svein Høst Olsen.
Pors’ finalister var: F. Fragell p 

r, att • • Bie-Johansen, A. Johansen, Bj. Olsen, F. “ 
Sv. Barth, A. Johansen, Å.

------------------ ARWn,

ye nying og
Pors vant 3—0 over Storm i

Pors hadde ellers en del gode sjan
ser og dessuten 2 offside mål. Toll
nes fikk sitt mål i kampens 
minutt ved Ingolf Braathen.

Pors hadde en lett oppgave 
lor det svake Tollnes-laget 
Klubben forsøkte å holde spillet ne
de på bakken hele tida, men det var 
enkelte av spillerne som 
driblingenc. Lindstad og 
Jensen var lagets beste. Per Boye 
var bra som offensiv half, men det 
lot til at han neglisjerte forsvars- 
arbeide:.

Tollnes’ målmannsreserve spilte 
usikkert. Håkon Vold var lagets bes
temann. Helge Skilbred og Ingolf 
Braathen hadde en del gode tilløp. El
lers var det svært spede saker som 
ble levert fra de øvrige.

T. Dahlgren, Urædd, hadde en lett 
oppgave som dommer.

PORS SLO STORM 3—0
Svak treningskamp med mye sparking

1-—1, 
opp Slik at de fikk
i 2 .omgang. Det var 
sen som scoret seiersmålet for 
etter at han hadde vunnet

-i på 5- 
var som ri

Tam treningskamp
Både Pors og Tollnes saknet fle

re ordinære spillere i treningskam
pen på den glatte Tollncs-banen 
igår. Pors, som hadde lett spill i 
denne kampen vant G—1 uten å 
anstrenge seg synderlig. Laget sak
net Bjørn Reinholt, Arnold Johan
sen, «Jeisen» Gundersen og Karl 
Skifjeld. Ove Austad var bare med 
i siste omgang. Tollnes saknet 
først og fremst sin gode målmann 
Per Skilbred, Thorbjørn Svendsen 

. og Arnold Braathen. Backen Rolf 
Skilbred ble skadet tidlig i annen 
omgang.
Herman Holtan scoret fffrst 

Pors i begynnelsen av kampen, 
nen pausen hadde Leif Lindstad og 
Gunnar Brynjulfsen lagt på til 3—0.

I annen omgang scoret Lindstad to 
nye mål og Ove Austad 1. Det siste 
var svært lettkjøpt da Tollncs-mål- 
mannen Oscar Fredriksen gled i 
samme han skulle ta etter ballen.

og Skidars guttelag, utkjempet fina
len om kretsmesterskapet. Og det 
skal sies at det var en både mor
som, god og spennende kamp der 
seierherren ble kåret bare 3 ?ninut- 
ter før full tid. Og at det ble Skidar 
som gikk ut av kampen med laur- ' ArnoidJotoXn 
bærene, er ingenting å si på. 2—1 
seiren var fortjent og for de drifti
ge karene i Skidars ledelse var det 
en god stimulans å se guttelaget gå 
til topps. Ikke minst fordi de også 
i småguttcklassen rakk finalen, men 
måtte se seg slått av Pors. 

•

Pors lå en god del over før pause 
og det beste kombinasjonsspillet som 
ble vist i kampen, kom fra Pors i den
ne omgangen. Pors har flere rutinerte 
karer som tilrettela spillet og skapte 
en del forvirring i Skidars rekker. 
Særlig senterback Arnold Johansen og 
høyre half Ragnar Bie-Johansen laget 
da mye storfint. Og det var en fullt

Skidar-seiren var fortjent på bak
grunn av annen omgang. Laget had
de sine beste spillere i senterbackcn 
og senterløperen.

Hos Pors var det senterbacken Ar- 
og Arild Johansen 

som var de beste.
Dommeren Møller, Herkules, over-

To.

dn 
lagsoppstillin- 

gen. Leif Jensen og Trygve Kristian
sen byttet plasser. Øivind Johannes
sen var midtløper og Herman Holtan 
ytre høyre. Laget ble noe styrket 
ved dette eksperiment. Omlag midt 
i omgangen øket Karl Skifjeld 
3—0. Det var temmelig mørkt 

1 der siste delen av kampen, som for-j 
Det første øvrig ble avbrutt 6—7 min. før tida. 

Ingen av lagene overbeviste, og.

Jappene Arnesen hadde ingen sjan-' avleveringene. Pors hadde alt i alt i 
til å redde det vclplaserte og J mere av spillet enn Storm og 

1 harde skuddet. I omgangen» 
| kund øket Øivind Johann° n
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at vi har scoret 24 og bare tapt 3 mål. 
I kretsserien leder laget klart med 
5 seire og 41—1 i målaverasje. Det 
gjenstår 3 kamper. Vito har slått 
Skeid og Asker i privatkamper i år.

— Hvor skal kampen holdes?
— Den går på grasmatta på Eids- 

vold stadion med Hamar-mannen 
, s

Kaare Bruvold, som dommer. Ved 
4. rundekampen mot Trond var det 
2600 tilskuere, men søndag venter vi 
over 3000. Det blir hornmusikk både 
foran kampen og i pausen. Da klub
ben har 50-års jubileum i år or det 
laget et stort og fyldig program for 
semifinalekampen.

— Hva tror oppmannen om kam
pen? >

— Det er både — og det, sier han 
forsiktig, men vi håper på et gun
stig resultat. Spillerne selv er opti
mister.

w /

; Éb

optimister

p-"-
I den andre semifinalen vant Skeid 

3-1 over Brann.

straffe-
’ . av 2. omgang,

resultatet lett ha blitt et an- , 
Nielsen spilte meget godt 

var Per Tol-
Oddaker som 

løperrekken ble for lett 
sterkere Vito- 

Johnsen slapp likest

/ o //' 7 .

tror pa sei
Det ble tap tross iherdig inns

I anledning Vitos 50 å?s jubileum var det 7 
rundt semifinalekampen mellom Pors og Vito i i 
3000 mennesker, og det var stor stemning. Kam 
slutt fort 1 stort tempo med voldsom innsats fra 

’ | selvsagt ut over spillet som ble for oppjaget og 
pasninger. ...
Pors hadde et virkelig farlig angrep------------

i begynnelsen. En av Porsspillerne var 
alene med keeper, men denne kastet 
seg foran bena på spilleren og klarte 
opp. Så fulgte et par farlige Vito-an- 
grep som heller ikke ga noe resultat.
I det 15. minutt kom Vitos første mål 
etter ypperlig forarbeide, riktig et 
praktmål var det. Porslaget slet hardt 
for å utlikne. De hadde flere gode an
grep, men Vitos forsvar spilte stort og 
red stormen av.

1 minutt ut i 2. omgang fikk Pors 
straffespark. Høyre back tok sparket 
og skjøt hardt og velplasert, men Vi- 
to-keeperen, Stener Olsen, presterte j 
den rene fantomredning. Dette virket

i nok deprimerende på Porsguttene som 
så ut til å miste stilen og humøret. 
Vito satte på sin side farten ytterli
gere noen streker opp. Pors indre for
svar brøt imidlertid de farlige Vitoan- ; 
grepene fint. I det 17. minutt scoret 
Vitos i.v. etter noe rot etter corner.

Hos begge lagene må en gi forsva
rerne den beste karakteren. Pors sen
terhalf, John Nilsen, var banens beste

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORS JR. U'
RUNDEDA

i n

Pors-juniorene
sterkt lag, sier oppmanen

_ ------— ......... •— * - •

te* •

lefsen, Einar Bergby, Finn Johnsen, 
Sven Hansen, Svein Jacobsen og 
Roald Reiersen. Reserver or Frank 
Fragell, Jan Andersen og Arild Jo
hansen.

Når det gjelder kampene i år så 
har Porserne bare seire i de 21 kam-

• • • % * / ( 9

pene som er spilt. Målaverasjen er 
114—14. Herav er 12 k. i kretsseri- 

'/V V- •

en med 77—7 i målaverasje, 5 privat
kamper med 26—4 og følgende run
dekamper: Odd 4—2, Storm 3—1, 
Fram 1—0 og Lyn 3—0. De fleste av 
guttene har trenet regelmessig helt

• r * • • * ■ *

siden- innendørstreningen tok til 
under Olav Skilbreds ledelse. Kon
disjonen er sikkert prima. 6 av la
gets spillere fortsetter i junior neste 
år også. Hertil kommer Arnold Jo-, 
Hansen, som i år-har spilt en del. 
på A-laget, sier Reinholt. .

Arne B. Reinholt.
reist til sjøs. Laget blir fra mål og 
høyre: Kjell Østensen, Oddbjørn 
Oddaker, Arvid Ballestad, Ragnar 
Bie Johansen, John Nilsen, Per Tol-

’ I lVi har et
I I formiddag dro 
avstod til semifinalekampen 
Vito på Eidsvoll-graset i morgen. 
Spillerne var ved godt mot og alle 
som en var fast bestemt pa a yte 
sitt beste for om mulig å sikre seg 

i.finalerettcn i N.M. Det er ikke sagt 
at man får en sadan sjanse igjen 
med det første, blir det hevdet. Vi 
har hatt en samtale med klubbens

I • . - -■* ... . • • ■—

junioroppmann og leder for. turen, 

Arne B. Reinholt.
— Hva tror De om utsiktene 

morgendagens kamp?
— Jeg selv er optimist og venter 

I **

at vi skal vinne en pen seir, men vi 
kjenner jo svært lite til våre mot- 
standeres styrke og svakheter. Gut
tene selv er også optimister. Det blir 
en endring på laget fra Lyn-kampen,

I idet høyrebacken Harald Steen er 
— ---------- --

Vito-spillerne
foran Pors-kampei

semifinalen
Vito vant 2—0 — 4000 tilskuere så kampen

3 min. ut i annen omgang ble 
Pors tilkjent straffespark. Oddbjørn 
Oddaker som har vært sikkerheten 
selv når det gjelder scoringer, mis
lyktes med skuddet som målmannen 
reddet. Dommeren burde avgjort 
blåst for nytt straffespark da mål
mannen var i bevegelse da skuddet 
gikk. Porserne falt merkbart av et
ter dette. Vito overtok spillet til det 
gjensto omlag 10 min. da Porserne 
frisket til igjen. Det ble Vito som la 
på til 2-0 ved venstre halfep.

Resultatet kunne like gjerne ha 
vært omvendt etter spillets fordeling 
men det var for såvidt ikke noe å si 

I på at Vito vant.
Klubben hadde et sterkt og kraf

tig lag. Styrken lå avgjort i løper
rekken.

Hadde Pors utliknet på 
spark i begynnelsen 

| kunne i 
• n et. I John 
som senterback. Gode 
lefsen som half og 
back, mens 1. _ 

| overfor det fysisk 
forsvaret. Finn <_ _ 
fra det.

De 4000 tilskuerne var imponert 
over Pors-laget, som var den beste 
motstander Vito hadde hatt, ble det 
sagt. .

Dommeren Bruvold, Hamar, var 
i svært inkonsekvent når det gjaldt å 
' straffe forseelsene. Helhetsinntryk
ket av ham vai' svakt.

— ■ —— —“

Skeid ble den annen finalist i ju- 
nior-cupen i det Brann ble slått 3-1 
i Bergen.

Vi har ei effektivt og kondisjonssterkt 
oppmannen Martin Gulbrandsen

Pors-juniorenes motstander i se- Mcsna 9—1 og Trond 4—1. Det vil si 
mifinalen i NM søndag — Vito — har 
et meget godt og effektivt lag, for
teller junioroppmannen Martin Gul
brandsen under en samtale med 
oss i går.

Guttene, hvorav 7 kan spille på 
juniorlaget’ neste år også, har gått 
målbevisst innn for mesterskapet. 
Det er trenet regelmessig to ganger 
i uka helt siden februar måned un
der senior-spilleren Odd Ødegards 
ledelse. Kondisjonen og fysikken er 
i skjønneste orden, sier Gulbradsen. 
To av juniorene deltok i fjor på klub
bens 1. lag, men da juniorenes NM 
ble innført valgte vi å holde disse to 
unna førstelaget i år. Juniorlaget har 
hittil spilt 21 kamper hvorav 20 er 
vunnet og 1 uavgjort. Guttene har 
scoret 123 mål og bare sloppet inn 
15. I NM har vi slått Lillestrøm 
Sportsklubb 3—1, Brumunddal 8—0,

9

brente straff,
siste del øket Vito til 2-0, som også 
ble sluttresultatet. Alt i alt var vel 
Vio-seiren fortjent, men hadde Pors 
fått den stimulans som en utligning 
ville gitt, kunne kampen lett ha 
snudd seg. Pors-laget kom dog ikke 
riktig opp til det spill vi har sett 
det kan levere.

Banens beste var nok Pors’ cen- 
terback John Nilsen, som spilte en 
prima kamp. Ellers leverte også Per 
Tollefsen gode saker. Kampen had
de samlet ca. 4 000 tilskuere.

Semifinalene i juniorenes N.M. 
på det glatte og tunge Eidsvoll- 
graset i går resulterte i 2-0 seir 
for Vito over Pors. Det kom et mål 
i hver omgang. Pors hadde straffe
spark i begynnelsen av 2. omgang, 
men det ga intet resultat.
Flere av Pors-spillerne var svært 

nervøse i går og de kom ikke opp 
mot det de virkelig er gode for. La
get hadde likevel et godt tak på kam
pen i første omgang og hadde for
tjent en solid ledelse. Einar Bergby 
hadde to kjempesjangser på et par 
meter hold, men begge ganger skjøt 
han for løst og Vito-målmannen 
hadde ingen vansker med å redde. 
Hjemmelaget sikret seg 1-0 ledelse 
ved ytre venstre.
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VITO—PORS 2—0 (1-0)

Nu kommer en ny generasjon EidsvM
menn
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Vi var ikke så lite spent på hva 
disse goalgetters kunne utrette mot

[Pors, som også må regnes for meget
I sterke. Lagene ble mottatt med store 

j I ovasjoner da de lop ut på banen, ut- 
i I slaget var selvfølgelig størst da Vito

kom, og vi fikk den første føling med
I hvordan publikum følger hjemmelaget.
1 For å kornmo til selve kampen, så 
blo i grunnen første, omgang en stor

[skuffelse. Spillet var oppjaget og til- 
|feldig, uten noe desidert overtak til
noen av partene. Begge lag hadde en
rekke f n *’?*<» sianser, men det ble med f stemning. Men Vito klarte ikke å få 

■ - - . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ---------------------------------------------------------------------------------------
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løftet benet til skudd, som havnet der det skulle, og Vito ledet 1—0.

For kampen hadde | Vitos ledermål scoret i det 9. min. av 
y.v. Per Skoglund. Målet var for øvrig 
meget pent, Skoglund filcJc en lang 
pasning, fintet frekt bort en motspiller, 
og plaserte ballen helt inne ved stan
gen. Pors hadde mange muligheter 
til å utligne, særlig høyresiden spilte 
seg pent frem, men Vitos keeper ryd
det opp i stor stil.

Da ble annen omgang en helt annen 
historie. Spennende og dramatisk fra 

* 

første til siste n.inutt. Allerede i det 
andre minuttet får Pors straffespark,

I
etter en unødig hands av Vitos h. back. 
Det var dødsstille på stadion mens 
eksekutøren gjorde seg klar, men så 
løste stillheten seg ut i et mektig brøl, 
da keeperen helt mesterlig reddet den' 
harde markkryperen. Og så begynte 
Vito å spille stor fotbalL Tiljublet av 
publikum spilte Eidswllsguttene Pors 
helt rundt til sine tider, og den ene 
spennende situasjon avløste den andre. 
Det var ekte cupkamp og ekte cup-

X e».

finner maken til.
vi en samtale med oppmannen i Vito, 
Martin Gulbrandsen, som ga noen 
fakta om årets juniorlag som i grun
nen taler for seg selv. Laget har spilt 
21 kamper, vunnet 20 og spilt 1 uav
gjort med målforhold 123—15. Samt
lige cupkamper var inntil semifinalen 
vunnet med store sifre, total 24 mål 
for, 3 mot.
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hull pli. byllen for i det 18. min. Etter 
on del klyngespiU tuppet i.v. Tore 
Sørensen ballen, i mJJ, langt utenfor i 
keepers rekkevidde. Gang pl gang blc i 
Vitos løpere spilt frem med flotte luke- 
baller, og det var nok bare pors 
ypperlige centerhalf John Nilsens spin 
som hindret større seier for Vito. Nil
sen ryddet opp i stor stil, og hjalp 
også til ute på vingene når situasjone
ne ble for prekere for backene.

Med 2—0 til Vito sluttet så kampen, 
og med en gang dommeren blåste stor
met publikum banen og bar guttene 
sine på gullstol.

Selv ikke da Norge slo Sverige i 
Gdteborg for to år siden så vi maken 
til begeistring.

STERKE JUNIORER
Vito*s seier var fullt fortjent. Laget 

har sin sterkeste del i loperrekken, 
hvor Tore Sørensen or den store tek- 

I 

niker og tilrettelegger. Han er noe 
sen, men er absolutt en meget lovende 
spiller. Det samme kan sies om mak
keren på f.høyre Kjell Aspelin. I 2. 
omg. slo han frem en rekke nydelige 
baller til sin ving, og hjalp også godt 
til 1 de bakre rekker. Centerloperen 
hadde Pors’ beste spiller mot seg, men | 
trakk klokt unna, og lagde mange far
lige situasjoner. Av vingene var y.- 
venstre den beste, men han trakk ofte 
for langt inn på banen. Half ene fikk 
ikke riktig tak på midtbanen, men 
begge tacklet godt og kan sikkert få 
bedre adresse på fremspillene. For
svaret var ikke helt patent. Center
half en er en god stopper, det samme 
kan nok også sies om backene, men 
deres spill er noe uryddig. Sparkene 
på ballen var ofte svært urene, og der
med ga de motspillerne mange sjanser 
som kunne vært unngått. Keeperen 
spilto dog en helt ypperlig kamp, sær
lig var hans redning av straffesparket 
mesterlig, men flere ganger rykket han . 

t 
ut og klarte opp farlige situasjoner.

ANGREPET HOLDT IKKE
Hos Pors spilte som nevnt center

half en en meget god kamp. Hele for- 
svaret var forresten godt, få av Vitos 
tidligere motstandere har sluppet så 
pent fra møtet. Loperrekken derimot 
var noe haltende, og fikk aldri spillet 
til å gli. Ytre høyre var nok den beste, 
rask og teknisk god. Halfene derimot 
var sterke, og hadde loperrekken tatt 
bedre vare på de mulighetene halfene 
ga dem, kunne kanskje resultatet vært 
annerledes.
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Eidsvoll, igår.
I folkevrimmclen utenfor Eidsvoll 

Stadion etter kampen mellom Vito og 
Pors igår, lop cn eldre dame på en 
bil som kom sakte kjørende, — 
Talt overende. Sjåføren hopper 
og spor hvordan det var gått, hvor
på damen repliserer: «Vito vant 2—• 
0.» Hun er en typisk representant for 
det uhyre publikum som følger junior
laget til Vito med en altoppslukende 
Interesse.

Allerede tre kvarter for spillet skul
le begynne, var det tjukt av folk 
langs veiene som forer til stadion. —< 
Folk kom i busser, på lastebiler, syk
lende og gående fra den vidstrakte 
bygda, og inne på banen spilte et mu
sikkorps som i alle fall hva unifor
men angår, kunne konkurrere med 
Bjølsen. Regien var den aller, besto. 
Reserverte plasser for presse og inn
budte foran klubbhuset, et fyldig godt 
program som kunne gjore Servicekon
toret misunnelig, og. 1 det hele tatt en 
hyggelig stemning som en sjelden
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Musikerne fra Eidsvold Værk under- 
\oldt publikum før matchen. Men de 
demte mest a blåse når Vito presset 

som verst i 2. omg.
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motspiller og har

som Jamtvedt reddet ypperlig.
Ballklubben klarte seg som nevnt 

bra i 1. omgang med Wilhelm Olsen 
og Kjell Pedersen som de beste i 
løperrekken og Leif Halvorsen 1 for
svaret, men i 2. omgang falt alle 
helt ut av bildet, enslig svale var 
Leif Halvorsen og Jamtvedt var me
get god i mål.

Poi-s forsøkte 3 av sine lovende 
juniors. John Nilsen, Arnold Johan
sen og Berby. Nlelsen begynt/^ \ n 
■half hvor han absolutt . ’‘v,
wck hjemme? mon ]1Qn • . V
du V
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Pors slo Ballklubben 
med 6-0 lørdag

Porsere dominerte stort i annen omgang 
Pors og Ballklubben spilte tre

ningskamp på Vestsiden lørdag 
eftermiddag. Det ble hele 6—0 for 
Pors og det kunne gjerne blitt 
flere,

< 1. omgang som gikk ut med 2—0
for Pors ble jevnspilt. Ballklubben 
ført an av Wilhelm Olsen hadde vel 
så meget av banespillet som Pors, 
men de avsluttende skudd så vi ikke

' noe til. Det var Skifjeld og Øivind
1 Johansen som scoret på pene skudd.

2. omgang var ikke mere enn et 
par minutter gammel da Pors la 
pflu til 3, scoring direkte oørner 
.fra wkr»
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Vifos ytre venstre, Per Skoglund, har her fintet bort en
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Pit

—1, 
noen

Allerede etter 5 minutter fikk Pors

seier
Ingen stor kamp mot Sel bak i Østfold.

sterkere 
svekket mot- 

omgangen 
op’

God# forsvarssp
tøl P©f?g*•<

Pors greidde å knipe begge poengene fra Selbak i går. Det ble 2 
og dette resultatet må nok Porsguttenc takke forsvaret for. Selbak lå 
streker over i begge omgangene, men
forsvaret til Pors stoppet så å si alt. sitt første mål ved Jeisen Gundersen.

| ved Leif Lindstad, Per Boye og Øi
vind Johansen. Ellers hadde løperne 
en rekke gode skudd på slutten og 
gode redningenav Ballklubbens mål
mann Jamtvedt.

Pors var klart foran så å si hele 
kampen, men det klikket på presi-

(Pors laget jamnspilt 
kamp og fikk seier

Energ

Pors var 
fortjente ledelsen.

Spillet var jamnt 
1 20 min. Da ble 
ne i feltet, r 
gåelig. Dagfinn Jensen I 

når det gjelder den slags 
kom med fynd og klem. , 
scoret Lindstad fra 
Det er ikke mange 
overraskende ting 
ventet skudd Peder Aas Gundersrud, 

i en lett-dømt kamp.

Han vippet ballen forbi Selbaks bur- 
vokter. 5 min. før pause la Lindstad 
på til 2-0 på et overlegg fra Karl 
Skifjeld.

Selbak startet friskt i annen om
gang, men Pors-forsvaret red stor
men av. Porserne overtok så spillet 
og man satt faktisk og ventet på det 
3. målet. Istedenfor ble det Selbak 
som reduserte til 1-2 med en god 
headding, som det var umulig for 
Reinholt i Pors-buret å avverge. Et-1 
ter dette trakk Pors i forsvar og la
get klarte å holde stillingen Bjørn 
Reinholt hadde herunder et par me
get gode redninger.

Pors’ backtrioen spillte godt, med 
Dagfinn Jensen som bestemann. Ju
nioren John Nielsen brøt godt flere 
ganger. Trygve Kristiansen var best 
av halfene, mens innertrioen Lind
stad, «Jeisen» Gundersen og Boye | 
kom best fra det av løperne. Juni
oren Einar Bergby var energisk, 
men synlig nervøs og dette innflu- 
,erte på spillet hans.

Senterbacken og indre 
var Selbaks beste.

Dommeren Svendsen, Moss, var 
all right, mens de to linjedommerne 
var partiske.

Det var takket være en godt 
gjennomført 1. omgang og ypper
lig innsats av forsvaret i annen at 
Pors greide å få med seg begge 
poengene fra Selbak igår. Seiren 
var alt i alt fortjent, men det 
voldsomme forseringen hjemmela 
get efter pause var nær ved å g 
poengdeling.

Lagene hadde hver sin omgang. 
Pors ledet første 2-0 efter (pene sco
ringer av Jeisen og Lindstad. Sel* 
bak redrserte et stykke ut i 2. om
gang og hadde bl. a. et farlig stol- 
peskudd.

Det var som nevnt forsvaret som 
var porsernes styrke igår, og ikkd 
minst gjorde junioren John Nilsen 
et utmerket inntrykk på backplas
sen. Han klarte seg over forvent
ning godt og hadde sin store ande! 
i seiren. Dagfinn. Jensen spilte og
så en solid kamp og holdt farlige 
Heie fint i sjakk. Angrepsrekken 
viste mye fint i 1. omgang, men mis
tet i annen støtten fra halfene, som 
nå måtte ofre seg for ‘defensiven.

Taiiig- og? vanskeiig bane
Selbak-graset var sleipt og veldig 

tungt å spille på. Hjemmelaget had
de den sterke sola og vinden i ryg
gen i 1. omgangen. Pors hadde valgt 
å la Lindstad spille tilbaketrukkent 
i 1. omgang. Selbak hadde da mye 
av banespillet, men laget hadde så å 
si ikke et skudd mot Pors-målet i 
denne omgangen. Pors på sin side 
hadde flere gode sjangser og «Jei
sen» Gundersen sørget for 1-0 ledelse 
på et langt framlegg fra Per Boye.

Treningskampen

reserver fikk lite eller intet til.
Stillingen var 2—0 ved pausen et

ter scoringer av Karl Skifjeld og Øi
vind Johansen.

I begynnelsen 
øket - 
cori--

Dette målet skapte en del diskusjon 
idet linjemannen som sto godt plasert 
vinket for offside, men dette tok ikke 
dommeren hensyn til. Selbak overtok 
snart, og hadde en rekke pene tilbud, 
men alt mislyktes, og det ble igjen 
Pors som fikk mål. Denne gang var 
det Leif Lindstad som besørget ballen 
i maskene. Også i annen omgang lå 
Selbak over, men loperrekken manglet 
målappetitt. Etter en halv times spill 
lyktes det imidlertid å redusere' til 
1—2 ved Per Mathisen. I slutten av 
kampen hadde Selbak en kjempesjan
se, men også denne gang mislyktes 
det.

Pors hadde sin styrke i forsvaret. 
Noe stort spill ble ikke levert, men 
det holdt til to poeng. De lange pas
ningene som Pors brukte ble som re
gel fanget opp av Selbakforsvaret, og 
utenom de to scoringene hadde ikke 
Pors mange farlige sjansene. Hos Sel
bak sviktet det i loperrekken. Gutténe I 
så faktisk ut til å være redde for å 
skyte.

Dommeren, Aksel Svendsen fra Moss 
må få betegnelsen svak.

Pors fikk et leit avbud foran 
Østfold-kampen i går i det ytre 
høyre Øivind Johansen ikke kun
ne spille på grunn av sykdom. Man 
valgte å sette junioren Einar Berg
by inn i stedet. Hele Pors-laget 
hadde en kampglød som måtte gi 
resultat og laget sikret seg da og
så to kjærkomne poeng etter å ha 
ledet 2-0 ved,pausen. Selbak hadde 
nok mye av banespillet, men skudd 
så man svært lite til.

delig. Stort r 
denne omgangen.

I 2. omgang kom Selbak 
tilbake. 0—2 hadde ikke 
standskraften. I beg, av r 
ilkk .de scoring, etter frispark

I tross ærlige og gode forsøk ble dé 
det. Begge lags keepere hadde en me
get god redning hver. Lindstads gocX 
.ipad.ng mestret Selbakkeeperen lik 
hnt.

kamp og fikk
Selbak måtte vende hjem med 1—2. /

J“'nspllt kamp ble «le selr Stort sett 
for Pors 2—1, 2—0 ledelse ved pause kampen. Det * 

hlart de beste 1 1. omgang og se??nSen på Porsbanen.
° . riAa __ •«> . . i■ høyre back, Ei- L 

god kamp, Gunnar
både som back 

og i. v. Kjell Jen-

er god å ha for Pors. Det 
’• se denne karen på banen.

y^_dcLsom vanlig jamnt hos
, men heller 1

I

Stillingen er nå:
Eik 7 k. 12 pts. 21—G 
Fram 6 k. 8 pts. 13—7 
Ørn 7 k. 8 pts. 14—14 
Selbak 7 k. 6 pts. 11—10 
Askim 7 k. 6 pts. II—11 
Pors 6 k. 6 pts. 14—17 
Lisleby 7 k. 5 pts. 10—18 
Snøgg 7 k. 3 pts. 7—19

Pors slo Skiens Bk. 6—0 r <*•>
Svak Skiens-iunsats

på Vefltsiden sjon i avleveringene og
for | ningen var også svak i første om

gang, men det bedret seg etter pau
sen.

Eksperimentet med de 3 juniore
ne falt ikke ubetinget heldig ut. Det 
ble tidlig klart at John Nilsen ikke 

av annen omgang I passet som half. Han byttet snart
I øket Einar Bergby til 3—0 på et plass med O. Skilbred. Nilsen kom 
cornerinnlegg som havnet i motsatt forholdsvis bra fra backplassen. Ar- 
stolpe og derfra spratt ballen i net- nold Johansen klarte seg bra som 
tet. Skiens-laget falt svært av etter back i første omgang, men han spil- 

| dette. Porserne fikk ytterligere 3 mål te svakere som half. Einar Bergby 
er usedvanlig rask, men han var litt 
for ensidig i sine driblingsforsøk. Øi
vind Johansen og Karl Skifjeld var 
Pors beste lørdag. Forsvaret hadde 
en enkel oppgave, men samtlige må 
søke å få bedre adresse på utspillene. 
Olav Skilbred spilte høyre back i 
siste omgang.

Skiens-laget var ytterst svakt. 
I Den som slapp likest fra det var 
Wilhelm Olsen. Ytre høyre Kjell Pe
dersen var frisk i 1. omgang, men 
tammere etter pausen.

L. Strømsvaag, Sundjordet, hadde 
en lett oppgave med fløyta, men det 
var enkelte av hans frisparkavgjø- 
relser som vi ikke var enige i.

^.Innbitt kamp av
isk Porsdag vaot 2-1 på Selbak'motSelba|

Jevn affære med 
Pors-seir 2-1.

s-----d.fordelt de første 
Leif Lindstad huket in- 

°g straffespark var uunn- 
— svikter sjelden

1 og scoringen
5. min senere 

trengt posisjon.
som gjør sJike 

som Lindstad. Ingen
— allerminst Selbaks • 

keeper. Scoringen var rett og 8iett ny-' ? 
mor hendte det ikke i

4^
var publikum tilfreds med I 

■ var en pen avslutning på
, Hos gjestene spilte 
nar Solheim en 
Heie spilte også godt 
og c.f. C.b. Berntsen 
sen var også gode spillere 

Lindstad , 
er cn frryd å 
Ellers r
I ors. Ingen stjernespillere 
:ngen svake punkter.



oSel bak 2—1 påny
kamp på VestsidenTam
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Pors fikk sine mål i 1. omgang. 
Selbak sitt på frispark i 2. om
gang.

Gundcrsrud hadde en lett kamp 
å dømme.

ble vitne
Pors sik-

og 
som

i

I 
r

Pors

Stillingen er nå: 
nettet. Selv om man er siste mann | Eik 8 k. 12 pts. 21—8 
på skansen ____
ikke slått etter denne ballen 
førte til frisparket, 
frisket på etter dette, men 
mercns fløyte lød for full tid, 
stillingen allikevel uforandret.

! 1 I 
i 
I

I -

—— •—* •** 
j
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Porsjuniqrene over!©gne 
frass svak kondisjon.
Slo Skjold 3—0. / <_> ,./f1

Pors junior vant i går en fortjent 
seier over Skjold 3—0. Det var ty
delig for begge lags vedkommende at 
det er lenge siden sist guttene har 
vært på banen. Første omgang ble 
stort sett god, men i annen omgang 
sviktet kondisjonen.

Pors fikk sitt første mål i kampens 
25. minutt ved Per Tollefsen. Flere 
niål ble det ikke i denne omgangen, 

i og heller ikke føi* en halvtime ut i an- 
' nen omgang. Da økte Finn Johnsen 
til 2 og få minutter etter satte Sven 
Hansen inn det tredje målet.

Skjold hadde en meget god keeper, 
ellers var v. b. og h. h. bra. Pors 
hadde sine beste i halfene Oddaker og 
Reidar Bie. Finn Johnsen og Per Tol
lefsen kom også pent fra det.

God dommer var Birger Jansen.

burde Jensen allikevel Øm 8 k. 10 pts. 17—16 
som Fram 7 k. 8 pts. 15—10

Østfold-laget Askim 8 -k. 8 pts. 14—12 
da dom- Pors 7 k. 8 pts. 16—18 

var Selbak 8 k. 6 pts. 12—12 
...... ©— -------- - Lisleby 8 k. 5 pts. 11—21 
Pors imponerte ikke igår. Det ble Snøgg 8 k. 5 pts. 9—19

■frkj;—

sen»
kjølet, følte seg ikke hjemme 
ytre høyre-plassen.

Hos Selbak var det først 
fremst senterbacken Berntsen 
tok prisen. Ellers var det flere unge 
og energiske spillere på laget og dis
se vil man nok få høre mere om 
seinere.

P. Aas Gundersrud, Brevik, kom 
bra fra dommervervet.Selbak reduserte til 1—2 på et fri

spark for hands like utenfor 16- 
meteren. Det var Odd Jensen som 

I sendte et brennhardt skudd i Pors-

leder 1. reserve- 
lagsserie

Den siste kampen i 1. reservelag? 
serie ble holdt lørdag da Borg sl 
lollnes 5-3 på Tollnes. Pors leder el 
ter høstsesongen med 5 k. 8 pts 14—' 
nra21B,°Vg 5 k- 6 Pts- (17—1°' Urædd 4 k. 5 pts. (7—7), Brevik 5 ! 
0 pts. (10—15) og Tollnes 5 k. 0 pts.

Fortjente poeng til Pors igår.
Ineffektivt Selbak-lag ble atter slått 2—1.

Pors vant igjen over Selbak og 
med samme sifre^som sist 2—1. 
Seiren var iorden, Selbak best i 
banespill, men sørgelig ineffektiv. 
De truet merkelig nok • ballen i 
høyden når de nærmet seg mål, ’ 
mens de ute på banen spilte langs 
bakken. I 2. omgang da de med 
ferdel kunne benytte seg av høye 
boller i den lave solen som Pors 
hadde mot seg, gikk de over til 
puslespill istedet.

. Lagéts indre venstre var meget 
god, spesielt demonstrerte han 
elegant’ gjennom hele kampen 
hvordan en ball skal tas ned. In- 
dre trioen’var forøvrig lagets beste 
samt centerhalf. Keeperen virket 
usikker. ‘

Pors fikk ikke noe riktig sveis 
på det, men var langt bedre for
an mål. Foruten målene som ble 
scoret av Dagfin Jensen (straffe) 
og Lindstad (Lindstadmål av gam 
mel oppskrift) hadde Lindstad en 
flott heading i stangen og Ski- 
f jeld og Jeisen hver sin kanon like 
utenfor.

Til tross for at det indre for
svar hos Pors demmet godt opp 
for Selbaks løperrekke så virket 
det usikkert. Dagfin Jensen var 

. den beste, men trakk inntrykket 
ned med mange meningsløse ut
spill. Austad best av sidehalfs. 
Jeisen spilte fornuftig som ytre 
høyre. De øvrige i rekken var jev- . 
ne. Øivind Johansen gikk litt for

I mye rundt seg selv. Reinholt var 
god i mål.
>I

Del ble en hard, men ingen god 
landsdelsseriekanip man 
til på Pors-graset igår.
rct seg en ny 2—1-seir over Sel
bak. som startet så godt i høst. Alt 
i alt hadde Pors noen flere mål- 
sjanser.
Pors, som hadde solen i ryggen, 

sikret seg 2—0-ledelse midt i første 
omgang. Det første målet kom på 
straffespark ved Dagfinn Jensen, 
som satte ballen hardt i underkant 
av tverrliggeren. Årsaken til straf
fesparket var at Lindstad ble tatt 
inn i feltet, akkurat da han skulle 
til å skyte. 5 min. etter la Lindstad 
på til 2—0 med en vakker scoring 
av godt gammelt merke.

. o 
i gar

litt for mye pusling og dribling av 
det. Burvokteren Bjørn Reinholt 
slapp hederlig fra kampen. Han had-l 
de forøvrig ikke så svært mye ål 
bestille. Dagfinn Jensen var best av 
backtrioen, men også de to ving- 
backs, Skilbred og junioren John 
Nilsen,’kom bra fra det. Alle de øv
rige har vist bedre ting før. «Jei- 

Gundcrsen, som var sterkt for- 
på

^ors slo

f?;:-

■ d

igS®

Dagfinn Jensen, 
Pors bestemann igår.

I

i i1

I .
■ : ■

i
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seir for Pors- 
juniorene

Skiold ble slått 3—0.
Sesongens siste fotballkamp i Pors

grunn ble holdt på Vestsiden igår 
fhvor Pors’ gode juniorlag vant 3—0 
I over Drammenslaget Skiold. Per 
Tollefsen headet inn et mål i før
ste omgang, mens Finn Johnsen øket 
til 2—0 og Svend Hansen og Per 
Tollefsen laget nr. 3 i fellesskap. De 
to siste målene kom i kampens sis
te minutt.

Pors var avgjort best i denne kam
pen og resultatet kunne lett vært 
større. Oddbjørn Oddaker, Rl Bie 
Johansen, Finn Johnsen og Per Tol
lefsen var Pors’ beste.

I Skiolds og banens beste spiller var 
I lagets venstre back. Høyre half og 
lindre venstre var også gode.
I Birger Jansen, Tollnes, var dom- 
I mer. Vikar.



Klubben har en mange særs
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Noen ord med 
fotballgruppens 

formann.
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Får Pors fotballtrener neste 
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Ballestad. — Midterste rekke: Ragnar Bie Johannessen, John Nilsen, Per Tollefsen. — Bakerste 

rekke: Einar Berby, Finn J ohnsen, Sven Hansen, Svein J acobsen og Roald Reiersen.

Ls * iUll
Pors juniorlag i NM-semifinalen. Foran fra venstre: Oddbjørn Oddaker, Kjell Østcnscn,
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Fotballsesongen i Grenland 
er nå på det nærmeste slutt, 
den har vært lang og anstren
gende for våre lag.

Pors fotballgruppe har i dis
se dager fått melding fra Fot
ballforbundet om at den utsat
te landsdelsseriekampen Pors 
__Fram først skal spilles til vå- |Det blir vel helst til at det blir 

det nye styre eller muligens ge
neralforsamlingen som får ta av- 

og Skiold, | gjørelsen. Fotballforbundet opp
lyste på vår henvendelse at de 
norske trenerne, som virker i 
Oslo-distriktet (Kristian Henrik
sen, Gustav Rehn og Brede Bor
gen & Co.), oppebærer en lønn 
på 6000—8000 kroner pr. sesong, 
men så har de sivile jobber ved 
siden av. De kan derfor ikke på-
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sterk junioravdeling med 
lovende rekrutter
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ren. Klubbens sistekamp i 
blir derfor juniorkampen søn
dag mellom Pors 
Drammen, på Vestsiden.
Fotballgruppens formann, Ot

to Malmgren opplyser at se
songen ikke har vært på høyde 
med fjorårets når det gjelder de 
sportslige resultater i serien for 
A-lagets vedkommende. Vår inn
sats i Norgesmesterskapet var 
derimot meget respektabel, idet I ta seg treningsoppdrag langt fra 
vi kom til 4. runde hvor laget ble | arbeidsstedet. Pors har i år nyt- 
stoppet ev en av 
pets storfavoritter 
Stavanger — i Porsgrunn.
sesongen har budt på så variable I 
resultater tror jeg årsaken er at 
flere av fjorårets spillere trakk 
seg og at det er eksperimentert 
endel med laget. På fallrepet i 
høst sikret vi oss 4 kjærkomne 
poeng mot Selbak og det
te rettet betraktelig på vår stil
ling i serien. B-laget vant sin se
rie i vår, mens C-laget ble nr. 2 
i sin pulje.

Enn junioravdelingen?
— Vår junioravdeling har 

uten, tvil hatt sin beste sesong i i 
Pors’ nær 50-årige historie. Ju- | 
morene vant et overlegent krets
mesterskap med bare seire og 
dessuten nådde laget semifinalen 
i det nyinnførte NM for juniors. 
Her ble det desverre nederlag 
for Vito på Eidsvoll. Det er for
øvrig lagets eneste tap i år. Vårt 
småguttlag har gått fra seir til 
til seir og det ble også KM. Gut
telaget ble finalist. Klubben had
de dertil ennå et småguttlag i 
aksjon i privatkamper. Man var 
inne på den tanken å melde to 
lag til småguttserien i våiv men 
avstod fra det. I det hele ser det 
svært lyst ut for Pors når det 
gjelder rekrutter til høyere lag i 
framtiden. Flere av de lovende 
juniorene har med held vært prø
vet på A-låget i år.

— Økonomien?
— Vi regner med noenlunde 

balanse på årets drift, selv om 
publikumsinnrykket på våre 
kamper har vært langt mindre 
enn i fjor. Dette må nok den usta
bile sesongen ta sin del av skyl
den for.

— Skal Pors ha fotballtrener 
neste år?

— Vi har drøftet spørsmålet 
, i styret, men man haf ikke tatt 

noe endelig standpunkt til saken.
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lingen, mens oppmannen Erling 
Olsen har tatt seg av seniorene 
med assistanse av Skilbred.

— Den nye treningsbanen.
— Det er nettopp den nye 

treningsbanen ved Vestsiden sko
le vi har ventet på for å få av
lastet stadion noe. På grunn, av 
de mange kampene for våre for
skjellige lag er det ofte vansker 
med å få innpasset. treningen. 
Den nye banen får et fint lys
anlegg og den gir oss derfor mu
ligheter for å holde flomlyskam- 
per på høstparten.

— Er det noe nytt om sta- 
dion-utvidelsen?

— Idrettskretsens formann, 
Trygve Vasbotten holder på med 
å lage en plan for hele anlegget. 
Det er mulig det blir ordnet med 
en mindre kampbane for gutter 
i forbindelse med stadion-utvi- 
delsen, sier Malmgren.
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mesterska- tet sine egne trenere. Olav Skil- 
- Viking, bred har tatt seg av junioravde- 
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Pors’ fotballgnippes årsmøte
gren som

*■
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Pors hadde 3000 kr. i overskuddI

Otto Malmgren gjenvalgt til formann

6’ >

Olaf HoltanI

T
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Utmerket sesong av 
klubbens juniorer

2911 kroner i overskudd.
Regnskapet viste et overskudd på 

2911 kroner. Det ville nok vært be-
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år kunne feire sitt 35 års jub’ 
som selvstendig gruppe innen Pors. 
Halvor Teksten takket Malmgren landsmester. 
for at han hadde tatt imot gjen
valg og henstillet til medlemmene

2900 kroner i overskudd. — Otto Maim- 
fortsetter som formann

Pors fotballgruppe holdt sitt 
årsmøte 1 Klubblokalet på Vest
siden i går kveld, ledet av for
mannen Otto Malmgren. 
Årsberetninger og regnskap ble 
opplest og godkjent. _____ , ____

Regnskapet viste et overskudd I Toilnes, Andreas "skHbred? Va- 
på 3000 kroner. Av beretningen | råmenn: Olaf Holtan og Alfpå 3000 kroner. Av beretningen 
gikk det fram at det hadde vært | Jahnsen. 
en jevnt god sesong, selv om 
vårsesongen var en skuffelse. 
Innsatsen i cupen var imidler
tid gledelig, og den alene inn
brakte 6100 kroner 1 kassen.

A-laget har spilt 31 kamper, 
derav 15 vunnet, 3 uavgjort og 
13 tap. Målaverasje 78—50. B- 

‘laget ble kretsmester og det 
samme var tilfelle med junior- 
og småguttelaget. Junioravde
lingen har 1 det hele tatt levert

■■■

S f

Pors fotballgruppe avsluttet sesongen med sitt årsmøte igår. 
Både sportslig og økonomisk har året vært godt. Otto Malmgren 
gikk etter sterke henstillinger med på å fortsette som formann 
også neste år, da Fotballgruppen feirer sitt 35 års jubileum. Regn
skapet viste et overskudd på omlag 2900 kroner.

Det var godt frammøte på årsmø
tet i klubbhuset igår. Formannen 
Otto Malmgren ledet møtet.

Undér behandlingen av beretnin
gen ble det reist kritikk for at for
søket med treningsnemnda påny had
de vært mislykket. Det ble sagt like 
fram at det var bedre å holde seg 
bare til sportsutvalget som leder for 
treningen.

Sportsutvalget for A-laget pekte i 
sin beretning på at de aktive ikke 
var villig til å være med på hard- 
trening og at det var vanskelig å 
samle guttene til fellestrening. Kon- 

mannen ble valgt tU å rejpresentere disjons-, start- og spurt-treninga ble 
foreningen ved forbundstinget med 
Andreas Skilbred som varamenn.

Otto Malmgren takket for samar-
1

i

fordi det ville være trist om vi gikk 
herfra uten formann. Kraftig app
laus fulgte fra medlemmene.

Det-videre valg ga følgejide^re- i 
sulta ter:

Styret: Andras Skilbred, Lars 
Rolf Hegna, 0. H. Toldnes og Asbj. 
Kjellevold. Varamenn: Ole Holtan 
og Alf Jansen. Oppmann: Per Dahl. 
Medlemmer av sportsutvalget: Jei- 
sen Gundersen og Alf Mikkelsen. 
B- og C-utvalget: Sven Hedin, Olaf 
Hansen, Jacob Holtan og Alf Jan
sen. Varamenn: Walther Richter. 
Juniorutvalget: Helge Madsen, Gun 
nar Brynjulfsen, Henry Hegna. 
Medhjelpere: Abraham Kristensen 
og Olaf Svendsen. Avisprotokoll: 
Arne Johansen.

Styret fikk i oppdrag å velge re
presentanter til kretstinget. For-

Otto Malmgren gjenvalgt 
som formann i Pors fotballgruppe

Gruppen går inn i sitt 36.
Pors fotballgruppe avholdt igår 

sitt årsmøte som hadde fått used
vanlig god tilslutning fra medlem
mene. Årsmøtet ble ledet av for
mannen Otto Malmgren. Årsberet
ningen ble lest O)pp og godkjent med 
noen få tilføyelser.

Det var spesielt nevnt at tre- 
ningsutvalget hadde sviktet sin opp 
gave som ble grundig debattert. 
Halvor Teksten mente det var unød 
vendig med et treningsutvalg så 
lenge man hadde et sportsutvalg. 
Asbjørn Kjellevold kom med ekstra 
skarp kritikk mot utvalget og men
te det var slurv at ikke utvalgets 
medlemmer hadde skjøttet sin opp
gave. Efter at årsberetningen var 
blitt godkjent fikk Halvor Teksten 
ordet og sa bl.a.: Det er en fyldig 
årsberetning som styret har lagt 
frem her og viser at det er orden i 
saker og ting. Sesongen for Pors 
må betraktes som god. Hvis det er 
litt motgang så er det så mange som 

. roper opp om at nå er laget ferdig.
Man må regne med at vi også i 
fremtiden får dulter, men det er og
så sjarmen ved konkurransene. -— 
Han sluttet med å gratulere alle 
Porselagene fra senior til juniorla
gene.

Sportsutvalgets beretning ble lest 
opp av Thorbjørn Solstad, og god
kjent. Likeledes ble beretningene 
fra C og B-lags utvalget og junior
utvalget godkjent. Helge Madsen 
leste opp beretningen fra juniorut
valget og det gikk tydelig frem av 
beretningen at junior-, gutte- og 
småguttlagene hadde hatt en used
vanlig god sesong. Regnskapet ble 

j lest opp av kassereren 0. H. Told
nes, og ble enstemmig godkjent.

Ved valget oppsto den vanskelig
het at formannén Otto Malmgren 
nektet gjenvalg tross henstillinger 
fra valgkomiteen og flere andre. 
Voteringen ga det resultat at han i 
fikk 49 stemmer mens Andreas Skil I 
bred fikk 3. Malmgren sa da at han 
efter henstilling fra styret tok imot ! 
valget Jeg har bøyet meg nettopp

lemmer. Kontingenten var gått bed
re inn enn noen gang før, ble det 
opplyst.

en meget flott sesong. Junior
laget har spilt 34 kamper, og av 
disse har bare en endt med tap 
(mot Vlto i semifinalen 1 cu
pen). Juniorene har scoret 117 
mål mot 16!

Ved valgene ble Otto Malm
gren gjenvalgt til formann med 
stort flertall. De øvrige valg: 
Styremedlemmer: Asbjørn Kjel- 

I levold, Lasse Hegna, Øivind

rl.

Valgene.
Formannen Otto Malmgren vegret 

seg sterkt, men etter flere overta- 
Jelser gikk han med på å fortsette. 
Han ble valgt med 49 stemmer, mens 
Andreas Skilbred hadde 3. Styre
medlemmer ble: Andreas Skilbred 
(ny), Øivind yHé Toilnes, Lars Rolf 
Hegna og Asbjørn Kjellevold. Va
ramenn: Olaf Holtan og Alf Jansen.

Det ble valgt helt ny U.K. Per 
Dahl ble oppmann og Alf Mikkelsen 
og Einar (Jeisen) Gundersen øvrige 
medlemmer. B- og C-utvalg: Svend 
Edin, Olav Hansen, Jacob Holtan og 
Alf Jansen. Varamann Walter Rich
ter. To av juniorutvalgets medlem
mer, Arne B. Reinb.olt og Isak Svar
stad, fraba seg gjenvalg. Det nye ut
valget består av: Helge Madsen, Gun
nar Brynjulfsen (ny) og Henry Heg
na, ny. Supplerende medlemmer Olav 
Svendsen og Abraham Christensen. 
Avisprotokollfører Arne Johansen. ■

Representant til Fotballforbundets 
ting ble formannen med Andreas 
Skilbred som varamann. Det nye sty- j 
ret skal oppnevne representantene 
'til kretstinget.

K

KKS

Z ! li

Otto Malmgren. 
I 

traktelig høyere (omlag 5000 kroner) 
hvis ikke seriekampen mot Fram il 
Porsgrunn i høst var blitt utsatt.' 
Gruppa har en formue på 15,647 kro-' 
ner. Junioravdelingen hadde et bud-' 
sjett på over 6000 kroner hvorav ut
valget hadde ordnet med omlag 4000 
kroner selv ved hjelp av utlodnin
ger m. m. Fotballgruppa har nå 

J235 voksne og 82 betalende junior-; 
n -r r i • i - o i « i

tildels neglisjert. B- og C-utvalgets 
beretning ble referert. B-laget vant 
sin serie i kretsen. Junioravdelin- 

beidet med utvalg og medlemmene gens beretning — fra den beste se- 
forøvrig og nevnte at klubben neste songen i Pors’ historie — ble lønnet 

med kraftig applaus. Juniorene nåd
de semifinalen i N.M. og ble Gren- 

Småguttene ble også 
Grenlandsmester, mens guttene var 
finalister.- Alle beretninger ble god- 

om å støtte opp om dugnaden på kjent.
treningsbanen. Olaf Skilbred fikk 
tilslutt en velfortjent honnør for 
sitt arbeide innen gruippen.

Sportsutvalg: Oppmann Per 
Dahl. Medlemmer: Einar Gun
dersen og Alf Mikkelsen. B- og 
C-utvalg: Sven Edin, Jacob Hol
tan, Olaf Hansen, Alf Jahnsen. 
Varamann: Walther Richter.

Juniorutvalg: Helge Madsen. 
Gunnar Brynjulfsen, Henry 
Hegna. Medhjelpere: A. Kris- 
tensen og O. Svendsen.

l Avisprotokoll: Arne Johansen. 
| Representanter til kretstinget 
skal oppnevnes av styret. Repr. 
til forbundstinget: Otto Malm
gren. Varamann: Andreas Skilbred.
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faltmen av

Og

fra
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til Pors

• nytt medlem idet Corner.

1

Sundjordet, var

:•

fra scoringen, som han ikke var opp
merksom på.

Underholdende treningskamp 
mellom Urædd og Pors

Skiens BK. Det er trolig at det går 
til topps og da blir det ikke lett å

hadde funnet 
Før

!

pausen, 
omgang

fullt
det ble god trening

Noe i likhet med det tredje må
let til Pors forekommer heldigvis 
sjelden i fotball hvis en ser rent 
saklig på det, men ser en på epi
soden med humor var det et av 
de målene som virkelig er for
nøyelig. Aldri har vel løperne til 
Pors fått så mange sentringer fra 
et forsvar før det lyktes dem å 
putte ballen i nettet.,
Urædd har grunn til å være for-

■ Urædd, som dommer. Pors vant kam
pen 2-0 etter scoringer av Svend Han
sen og Herman Holtan. Porserne le
der avdelingen med 12 pts etter 7 
kamper. Det gjenstår blant annet 
Pors—Tollnes, men denne kan ikke bra fra det. 
endre stillingen.

Borg vant 1-0 over Brevik på Fu- 
' rulund.
i I den andre avdelingen vant Odd 
; 2-0 over Grane, mens Skiens BK og 
Storm spilte uavgjort 2-2.

for Pors i første omgang, mens 
vid Lønning øket til 2—0 etter pau- 
sen. Borger Johnsen scoret for Sund
jordet.

’ L. Strømsvaag, 
dommer.

Sund- Moldespiller

—4Pors—Tønsberg Turn 2-1

■ x-.y,....

«Oi

1. reservelagsserie
Den oppsatte dommer Bjørn Skil- 

bred, Tollnes-, møtte ikke opp til 1. 
reservelagskampen mellom Urædd 
og Pors i går. Klubbene ble istedet

Storms beste var Juel Nordby, 
Øivind Rund og Erling Lunde. De to 
juniors på høyresiden var lovende.

Per Tollefscn scoret for Pors al
lerede etter 4 min., mon dommeren, 
som var plasert midt på banen, var 
ikke klar over at ballen hadde vært 
langt over streken og han lot spil
let gå videre.

Lenger ut i omgangen scoret Øi
vind Johansen med et hardt skudd 
fra 16-meteren.

Begge lag hadde atskillige sjan
ser, men de førte ikke til noe re
sultat. Urædds Ballklubb har i disse

Dommeren, Rolf Hansen, Grane, dager sikret seg Olav Skil bred rønsoerg-iaget saknet et par av 
kom bra fra kampen når en ser bort Pors, som trener i kommende se- sine støttespillere. Klubben leder sin 

song. Han skal være aktiv spiller avdeling i 1. divisjon 3 poeng foran 
for Pors i år n^å Skiens BK. Det er trolig at det går

G . til topps og da blir det ikke lett a
Urædd setter i gang med foi - nekte det en plass i landsdelsserien. 

håndstreningen i løpet av måne-Klubben har et ungt og teknisk godt 
den. ;

~ r... „ , t L< Strømsvaag, Sundjordet, kom
Pors fotballgruppe har fatt et t fra dommerjobben.

; Molde FK’s 
, som 

er ansatt som driftsingeniør ved

Jevnt oppgjør ga uavgjort resultat
é 

minutter senere ved Lundgren og1 
Odberg skaffet Urædd ledelse etter 
et solooppløp.

I annen omgang sørget Skifjeld 
for utlikning og etter en masse klabb 
og babb sørget Per Boye for ledel
se til Pors. Straks etter ble Zim- 
mermann felt stygt i straffefeltet og 
straffesparket ga utlikning. Pors 
fikk like etter på ny ledelsen ved 
straffespark som Per Boye satte pent 
inn. Urædd skaffet seg utlikning like I 
før slutt på corner.

Pors overbeviste ikke denne gan
gen. De fikk absolutt ikke ro og plan 
over spillet, selv om de enkelte spil
lere laget mye pent.

På Urædd-laget var Zimmer- 
mann igjen den farlige løperen og I 
Bjarne Hobber spilte godt i forsvai. I

5—600 tilskuere hadde, funnet1 I 
vegen til kampen. Før avspark} I 
overrakte kapteinen på Pors-laget I 
blomster til det jubilerende, fl 
Urædd-lag. I

flere av fjorårets lovende junior 
— backen Ame Ballestad, halfei 
Oddbjørn Oddaker og løperne Pe 
Tollefscn og Svend Hansen. Por 
stadion var i meget god forfatning 
i går.
Vestfoldlaget åpnet friskt de før

ste minutter av kampen, som gikk 
over full tid, men det falt snart av. 
Det ble istedet Pors som fikk et godt 
tak pa spillet. Leif Lindstad fikk en 
god scoringssjanse og denne lot han 
ikke gå fra seg. Noe seinere vippet 
han en ball over til Øivind Johan
sen som la på til 2—0. Pors ledelse 
ved pausen var helt fortjent.

I annen omgang så det faktisk ut 
til at Tønsberg hadde best kondisjon 
og laget var ikke til å kjenne igjen. 
Senterløperen Rying og indre høyre 
Sperre Larsen utliknet til 2—2 og 
dermed ble det. Begge lag hadde fle
re sjanser.

Vi skal ikke gi noen særlig kri
tikk av denne kampen, men Pors- 
laget overbeviste langt fra denne 
gang. Forsvaret sviktet noe i siste 
omgang. Halfene klarte seg bra før 
pausen, men de maktet ikke sin opp
gave seinere. Løperrekkens høyresi
de ble for tam, mens venstresiden 
Øivind Johansen og Karl Skifjeld 
virket frisk. Det Pors-laget som skal 
møte Urædd på Vestsiden lørdag, 
blir sikkert styrket noe.

Tønsberg-laget saknet et par

Olav Skilbred, Pors, 
skal trene Urædd

3—400 tilskuere var
Det er for tidlig å gi noen kritikk,. årets første fotballkamp i 

men at Breviks ungdom i løperrek- 
ken kan lage det helt gode framover 
er detjkkc tvil om. Forsvaret og hal-.. 
fene er rutinerte karer.

Hos, Pors var Jcisen Gundersen
Per Boye de beste.
Kondisjonen lot til å være god hos 

de fleste, men treningskveldcne 
framover bør utnyttes fornuftig.

Alt i alt en hyggelig fotballprcmi- 
ere i Brevik. . ~

Nils Eriksen, Eidanger, var det in
tet å si på. _ A .. .

vitne til 
Pors

grunn mellom Pors og Tønsberg 
Turn på Vestsiden i går. Resulta
tet ble uavgjort 2—2 etter at Pors 
hadde ledet 2—0 ved pausen. Pors 
som har et stort spilleutvalg i vår 
eksperimenterer litt med laget fo- 
reløbig. I går saknet man blant 
annet John Nilsen, Trygve Kristi- 

j ansen, Ove Austad og Per Boye. 
Til gjengjeld hadde man satt inn

X
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Olav Skilbred.

Brevik—Pors mixed 7
enkelte ganger og flere av målene! ____________
kom etter pent og fikst samspill.
3 P<”-s 2-0.
dar Johansen for hvert sitt, mens Ei- j 2.
nar Gundersen, Per Boye og IL Hol
tan scoret for Pors.

■ —-----—« Brevik
mål. Pors tok le- 

Brevik le
det 2_ 1 før pause etter scoringer av
Finn Samuelsen og Einar Eilertsen.

Farten ble satt opp noen streker 
i 2. omgang og til å være årets 1. 
kamp gikk det overraskende pent

PORS SLO STORM 1-0

Arets første fotballkamp i Brevik 
foregikk i strålende vær. Furulund 
begynte å skinne i det grønne , ga
ng teppet talte påkjenningen meget

Kampen ble ikke av de beste, men 
de mange mål tildels meget pene 
mål, vant gehør hos de omla0 300 
tilskuere. Pors, som hadde to kam
per i går møtte med et mixed lag.

Brevik hadde heller ikke 
.mannskap, men 
for spillerne.

Oppgjøret var jevnt, mens 
var skarpest foran i-M 
deisen ved Per Boye, men

Grusbanen på Skotfoss var 
ganske bra da fotballkampen Pors 
-—Storm tok til Skjærtorsdag.

Det ble en positiv forestilling og 
Porserne var stort sett fornøyd 
med debutkampen selv oin man 
måtte slakke litt på tempoet etter 
pausen.

Spillerne fikk god trening, de 
forsøkte også delvis å få til gode 
avleveringer og kombinasjons- 
spill.

Hos Pors kom fjorårets 3 juniors 
Oddbjørn Oddaker, Per Tollefsen og 
Roald Reiersen pent fra det. Særlig 
var dette tilfelle med halfen Odd
aker. Arne Halvorsen hadde en bra 
debut i Pors-trøya. Olav Skilbred 
var best av back-trioen og Øivind 
Johansen av løperne. Dagfinn Jensen 
spilte altfor dristig og det kunne lett 
ha straffet seg.

Pors mixed — 
jordet 2—1

Ved en fotballkamp på Sundjordet gode senterløper Legernes, 
iigår vant det mixede Pors-laget 2 1 er ansatt, som clriftsingnnic 
jover^Sundjordet. Erling Olsen scoret porSgrUnn kom. elektrisitetsverk

Ar-;er innmeldt.
Rolf Gunnerød (Stubben), 

som spilte for Ørn, Horten, i 
fjor, trener nå sammen med 
porserne, men han har ennå ikke 
meldt1 seg, inn i sin, gamle klubb:

Pors avdelingsmester i Pors b — Tollnes 3-1 Treningskampen mellom Pors og 
n t 'Urædd på Vestsiden lørdag, ble un-Pors vant en fortjent seir i tre-

ningskampen på Vestsiden i går over derholdende, men god kan en ikke si 
Tollnes. Stillingen var 2-0 ved pau- den ble.
sen. Seinere øket Pors til 3-0. ,

Det var Korsaasen, Herman Hol
tan og Legernes-som scoret for Pors.

enige om å nytte Trygve Dahlgren,; mens Tollnes-målet kom etter møl- 
jespill foran Pors-buret. f

De beste på Pors-laget var halfe
ne Leo Weber og Arnold Johansen* 
og indreløperne Korsaasen og Her-1 
ma'nn Holtan. De øvrige kom også]

I
Tollncs-laget var forholdsvis jevnt'
olavSkilbred’rors> var dommer. nøyd med sin “første kamp i år og 

resultatet 4—4 var all right. Urædd 
klarte å rive opp spillet til Pors og 
hadde til å begynne med best tak på 
kampen. Pors åpnet imidlertid sco- 
ringsrekken etter 15 minutter. Per 
Boye Abrahamsen hadde bare å set
te benet på en pen sentring fra Øi
vind Johansen. Urædd utliknet noen
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Pors slo serielederen Eik 3-0
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Rolf Gunnerød.
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Stillingen er nå :
Eik 9 k. 12 pts. 21—-11 
Ørn 9 k. 12 pts. 20—17 
Fram 8 k. 10 pts. 16—10 
Pors 8 k. 10 pts. 19—18 
Askim 9 k. 8 pts. 14—13 
Snøgg 9 k. 7 pts. 14—21
Selbak 9 V- r _ jæ

og fiks og skapte gjerne de bøl- |

Det forlyder åt han har tenkt å tak
ke av som aktiv nå. Målmannen var

•

svært usikker. Landslagsreserven 
Arne Natland overbeviste ikke som- 
vinghalf.. Lagets bestemann var den

I
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Eik-målmannen fanger en ball som var bestemt for Leif Lindstads hode. Lindstad

y-.'. ..

??

til
skudd var det

■ • .

,.x;, 

c

fe*

R?

X i Å .11 ffiEK9W JSSSC

nr. to fra
i venstre - Foto Varden.

Pors slo Eik overraskende 3-0
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Kan Pors spille like energisk i de 
kommende kamper er det mulighe
ter for at laget kan gå til topps i se-j 
rien. Rolf Gunnerøds inntreden på; 
laget førte til at det ble mere tyng-' 
de over angrepet. Han falt noe av et-! 
ter pausen, men så var det også hans 

, første kamp i år. Burvokteren Rein- 
holt hadde ikke overvettes mye å be
stille, men kom pent fra det. 
finn Jensen var best av backs 
Austad av halfene. Felles for 
spillerne var at de ga det de hadde. 
Bilde ble riktignok noe blekere for 
fleøes vedkommende etter pausen, 

på bakgrunn 
av det harde tempoet i 1. omgang.

Eik var ikke til å kjenne igjen fra 
1 høstkampene. Senterbacken Dag 
Henriksens benskade bevirket at han 
ikke fikk vist seg fra sin beste side. |

..

w ■

må Iscorere.
—------_________________

og friskt spill i 1. omgang
Arets ,første landsdelsseriekamp 

i Porsgrunn ble holdt i går mel
lom serielederen Eik og Pors, og 
den resulterte i en klar og fortjent 
Pors-seir på 3-0. Pors spilte friskt 
og energisk før pausen, mens tem
poet ble satt noe ned i annen om
gang. Eik skuffet endel og det ble 
alt for mye puslespill ute på banen.- 
Vel gikk kombinasjonsspillet til 
sine tider bra, men 
smått bevendt med.
Pors møtte med følgende lag 

mål og høyre: Bjørn Reinholt, Tryg
ve Kristiansen, O. Skilbred, O. Au
stad, D. Jensen, «Jcisen» Gundersen, 
0. Johannessen, Rolf «Stubben»- 
Gunnerød, Lindstad, Per Boye og K. 
Skifjeld.

Eik oppet seg litt til å begynne 
med, men etterhvert gled initiativet 
over til Pors. Rolf Gunnerød åpnet 

• scoringene med et skudd helt-inne 
ved stolpen. Like etter hadde han 
et nytt skudd i målstolpen. Den bal
len hadde fortjent en bedre skjebne, 
da målmannen var helt umanøvrert. 
Arnc Høivik hadde et par farlige 
baller mot Pors-buret. Det ene red-

- > . • ' ■

A

lille smarte Arne Høivik. Han var 
forbausende rask, men fikk for liten 
assistanse av sine medspillere i av-i 
slutningen. Eik må nok yte en gan
ske annen innsats i , de kommende 
kamper, hvis de vil gjøre seg håp 
om å få rykke opp i hovedserien. 1

Gunnar Andersen, Ulefoss, kom 
pent fra dommerjobben.
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Pors overrasket både segl 
selv . dg publikum på Pors 

t Stadion 1 går, da laget gikk 
' bort og slo selveste serielede

ren Eik såpass solid som 3—0 
og dermed ble to poeng ri
kere. Seiren var helt fortjent 

'• etter spill og sjanser.
Allerede da spillet ble satt 

i gang, ante en hvilken vei det 
-måtte bære_ Pors tilrev seg med 
,en gang spillet, og førte an i 
store perioder hvor det for- 

♦ holdsvis svake Eikforsvaret ikke 
, maktet å snu spillet. Etter 22 

■ minutter kom det første målet, 
\' 

i.skjøt hardt og lavt i høyre 
■.hjørne.'Bare 8‘minutter senere 
ifikk samme mann et nytt flott 
.tilbud, men skuddet gikk i stol
pe:?. -Nå kjørte Eik-guttene opp 
med angrep, og var også nær 
ved å utligne, men Ove Austad 
fikk ballen vekk fra målstre
ken. 7 min. før pause øket 
punnerød til 2—0 på en nokså 
omdiskutert scoring. Keeperen 
mistet ballen på en eller annen 
jnåte etter at han hadde holdt 
jden 1 fanget, og Gunnerød 
hadde bare å vippe den i net-i 
'tet. Bare to minutter før pause 
fckjøt Karl Skifjeld under kee
per og i mål. 3—0, og pause. « 
< Omgangen var meget god
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'God kamp av hyperfarlige
ROLF GUNNERØD

både spillemessig og som under
holdning, og det var fart og 
tempo over tacklingene og trek
kene. Annen omgang kom full
stendig i skyggen av første, — 
det ble tamt og lite fartsfylt og 
vi savnet de flotte kombina
sjonene.

Rolf Gunnerød best
Porslagets indre høyre, Rolf 

Gunnerød, må få betegnelsen 
banens beste spiller. Han viste 
seg allerede fra begynnelsen av 
som meget energisk og aggres
siv, og han holdt også koken 

fidFe-hWre-RoIt-GrøatoØ*-SJettn(»« he.le kampen. Han var 
overmåte farlig foran goalen, 
og greide også å plasere ballen 
to ganger bak Myhre i Eikburet.

Skifjeld og Øivind Johannes
sen hadde byttet wingplasser, 
men det falt ikke heldig ut.

Jeisen hadde trukket i trøya
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det Reinholt helt oppe i vinkelen og 
fl det neste feilregnet han, men Ove 
xf Austad avverget scoringen. Gunne

rød øket til 2-0 i det han forfulgte 
et innlegg og da Eik-keeperen slapp 
ballen var han ikke sein om å ek
spedere den i nettet. Karl Skifjeld 
var mester for det 3., godt hjulpet. 
av en Eik-forsvarer. Dag Henriksen 
'reddet et Pors-skudd på målstreken.

Etter pausen tok Eik-laget seg en
del opp, men løperne maktet ikke å 
endre resultatet. Porserne hadde og
så sine sjangser, men heller ikke de 
klarte å score flere mål.
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llg figur som høyre half. Ove 
Austad fylte den andre half- 
plassen, og spilte en god kamp. 
Han sliter, og fortjener all 
ros for det! Mellom stengene 
denne gang sto Bjørn Reinholt, 
og han kom feilfritt fra jobben.

Natland helt utenfor
Eik stilte med Dag Henriksen 

som centerhalf igjen, Natland 
var venstre half og Høivik indre 
venstre. Forsvaret var ikke pa
tent, — Porsrekken fikk altfor 
lett adgang. Dag Henriksen så 
heller ikke ut til å være den 
gamle gode. Winghalfene Nat
land — Halvorsen var altfor 
passive, — de fulgte aldri med 
i angrepet og hadde en altfor 
liten aksjonsradius. Landslags- 

aldri fram til noe, og avleverin- 
.gene som kom. Høyvik var Eiks1 I 
sert. . . | I

I løperrekken stakk Arne 
Høivik seg ut, — han var rask ; 
I

gene so mkom..Høyvik var Eiks 
beste spiller.

God dommer var Gunnar An
dersen fra USF.
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[Eik .10 k. 14 pts. 23—
Pors 9 k. 12 pts. 22—
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Karl Skifjeld overrekker Ørncrries kaptein, Per Bjørnø, blomster før kåni 
pen.
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Pors
Sicfeln 3-1 på lysf/unden glter 
å ha dominert begge omganger 

. * 1 jL——____ —«en—■■ ■■■■■'■"",,r 111 ,W J ."■»--

Med Psrs-sear ©w? Fram ©^sdag 
kan .Gffinlancl fa ©t nytt H

12 
^—19

Ørn 10 k. 12 pts. 21—20
Fram 9 k. 11 pts. 16—10 
Askim 10 k. 10 pts. 17—13

. _g 10 k.. 8 pts. 14—21 -

Ørn-Pors 1-3 -j
Fra Morgenpostens korrespondent.

Horten, 9. mai. <
Seriekampen mellom Ørn og* 

Pors i Lystlunden i går var be-S 
traktet som opptakten til Ørns' 
jubileumsfestligheter, og det ble en 
uhyre trist opptakt. Ørn hadde en 
av sine svarteste dager på lange 
tider, og fikk Ilte utrettet i kam
pen. Bortsett fra Per Bjorno, som 
spilte i stor stil, var det. jevnt 
grått over hele linjen. Pors ledet 
3—0 ved pause, men to. av scorin
gene var rene foræringer fra! 
hjemmeforsvaret. Karl Skifjeld og 
Øiyind Joljansen var sistemann på 
de to forstcj. ipålpne, -mens det 
trédjec- kopi? éltør .corner, ‘ og '•gikk
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1—D LEDELSE
. Erter-10 min. spill-er det farlig op- 
.pe i Ørn-ibrsvaret'., Skifjeld -sender 
..et Skudd inn møt klyngen foran inal,’ 
• .en. lorsvarer: redder på. nnUstreken;. 
•men- på returen er Legernæs åccrrekf: 
-fremme og netter. Det skulle ;ikké gå 
mer enn 10 minutter til for -6all nr. 2 
lå i nettet. Efter et par pene trekk

GODE SJANSER
Spillet kunne ofte ga i både 5 og 6 

trekk, men. en ypperlig keeper i Ørn- 
buret avverget en større.seier. Deri
mot var det Ørn soin da det gjenstod 
5 minutter, reduserte til 1-3. Målet 
var nærmest en misforståelse mel
lom Dagfinn Jensen og Bjørn Reyn- 
holdt. Jensen var nær ballen med 
hodet efter frispark og headet den 
over den forbausede Reynholdt.

Kampen viste at Pors kan lage det 
helt store når de får spillet til å gli. 
Alle som en gikk inn for seiren, cg 
spilte spillet til fløyta lød. Bjørn 
Reynholdt var sikker i mål. Back- 
paret Trygve Kristiansen og Olaf 
Skilbred demmet pent opp for Ørn- 
angrepéne, og med rolige og- kon
tante Dagfinn Jensen i midten var 
det ikke ofte Ørn-guttene fikk føling 
medf Pors-m ålet.

Sidehalves Ove Austad og Jeisen 
Gundersen dominerte hele midtba- *

Pors til hovedserien?
r
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midtbanen, overrakte Karl Ski
fjeld Ørn-lagets kaptein, Per Bjørnø, 
en vakker blomsterbukett med vel
valgte ord. Fanfaner gjallet over ba
nen, cg kampen kunne begynne i det • 
sommerlige været. Efter at Ørn ha.d-^ 
de snust litt pa Pors7buret, .tøk <;le' 
blå/svarte hånd cmrspillet. ‘

'f ‘AMS.’'

.:;V >•
U.' < 'V. ’ K

7 x \

på høyresiden far Øyvind Johannes 
sen ballen som han flukter .fra 2 
meters » hold øver den fbfbåiisede 
.Ørn-keeper. cg inn i maskene.. • ■.

■' . SEIREN SIKRES '’;
Dette var et hardt slag-

•‘'l.

lairtene, men tross iherdige førsø 
får de Ikke ro ever låget sittl- Pbr 
sei ne er først på ballen-og med pre 
sise avleveringer ffa.sideh'alfenc so;i 
dominerer, hele mldtbanøspillet, f j 
rer de stadig ballen fr^hi.-mot Ørn 
målet. I det'38. minutt header-Red 

•KV • x w ' ?
•Gunnérød inn mål nr. 3-..efter corner 
Vi noterer også før 1. cmg. blåses,a1 
at Tr. Kristiansen redder- på nial 
streken.

Med 3-0 ledelse å gå kunne Pors 
2. omgang4ta spillet mer rolig. 1? om- 

’ gang var- preget av .fart og,brodd i 
..-angie.p&he, mens publiklim i 2? bmg 

fikk; s-e. el', kanskje: mer velspillende 
Pors-1ag;’men ikke lenger med deu 
samme tendéns i angrepet.

(Fcr^s. 6. side),
• ’ nespillet, og deres preSise opplegg o< 

forståelsesfulle spill ga grunnlagel 
for seiren: I løpérrekkeh' gjorde c. f 
Legerhæs en flott debut. Hans vand
ringer og terrierspill skapte mange 
farlige sjanser. Gunnérød og. Øyvind 
Johannessen på høyresiden spilte i 
stor stil for pause; men dabbet kan
skje litt av efter. Per Boye og Ski
fjeld laget- begge en stor 2. omgang, 
og laget mye fikst på venstresiden.

Ørn fikk lite til efter at Pors fra 
første stund av tek offensiven. Per 
Bjørnø cg målmannen Torbjørn Han
sen var lagets beste spillere, men 
Bjorno skjemmet sitt spill med upre
sise avleveringer. 1 det indre forsvar 
laverte også’ Brogaard en god .inn- 
■sats, mens c.h: Grødem aldri .liant’ 
ordentlig ut av Legernæs. ^Bredesen 
nr. 2--, Kjell Fredø, skuffet stort. .

Dommeren, Henry Johnsen, Fram, 
dømte godt.
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Del var hovedserietakter Pors visle et nesten 2000 tallisf publikum 
med en rekke celebre jubileumsgjes ter i spissen på Lystlunden i Horten 
Iprdag. Pors dominerte spillet begge omganger, og kunne med litt mere 
hell pkt til enda mer enn 3-1. »e blå/svarte fikk spillet til å gli - gode 
kombinasjoner, fprst på ballen og angrep med virkelig brodd i. Laget flot 
først og fremst på sin jevnhet, ja, man kan vel trygt si at det fantes 
ikke svake punkter på laget Iprdag. Med sine seire over Eik og Orn har 

r .* * - .

Pors tatt et langt skritt frem mot Hovedserien. Kan de bare fortsette 
med det spill de.viste på Lystlunden, skulle mulighetene for et nytt 
vedserielag fra Grenland være til stede. * . '
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FLOTT RAMME OM ’ .' ..
KAåK^EN . . .

ørn hadde skapt eh fløtt Framme 
cm sin seriekamp på jubileumsda- 
gen. Et stort orkester satte 'folk • 
nesten landskampstemnmg, og mens
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Pors med ny senter- 
løper mot Øra

Til landsdelsseriekampen 
mot 50 års jubilanten Ørn på 
Horten lørdag har Pors UK tatt 
ut den tidligere Molde-spiller 
Odd Legernes som senterløper 
istedenfor Låndstad. Ellers blir 
laget som mot Eik. Det er.-fra 
mål og høyre: B. Reinholt, T. 
Kristiansen, O. Skilbred, E. Gun
dersen, D. Jensen, O. Austad, 0. 
Johannessen, R. Gunnérød, Le
gernes, P. Boye og K. Skifjeld. 
Supleanter er Arne Halvorsen, 
A. Sienquist og P. Tollefsen;

Denne kampen er av meget 
istdr betydning. Eik og Ørn le
ider serien med 12 pts.-, men Pors 
som har spilt éiT kamp mindre, 
har 10 pts. De fleste ekspertene 
.holder Ørn som favoritt i rnor- 
r 
r.gen, men det er bare en fordel 
•dor Pors. Spiller lagut like ener-: 
1 gisk som i Eik-kampen er det 
muligheter for at,Pors k^n styr- 

i kc sin posisjon. Håkon ‘Jensen 
[Birkebeineren, er oppnevnt som 
j dom mer. 
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I «ArbeiderbladeUs referat fra 
1 landsdelsserie-kampen på Horten’ 

• leser vi bl. a.: '
Pors har med denne serien ho-l Snøg

védseriekontrakten i sin hånd — ,’Selbak 10 k, 6 pts. 13—18 
nesten i hvert fall. Laget spiller Lisleby 10 k. 5 pts. 14—21
kontant med styrken i en god half- ! —-----------------------
rekke, hvor «Jeisen» Gundersen er< 
er den toneangivende. Laget har 
meget høy, gjennomsnittsalder, men 
^r nok den klubben i Østland/Søh-- 
dre som best'kan forsvare en1 
plass'i hovedserien.

de to førsfey. øiålpne,
W J. V • ... . ^t> •©“***•

fra Rolf Gunnerøds hode <>£ i net-: 
tet så det suste’*— dagens mål.

I anneu-.omgang fikk .Ørn sam
let sine tropper.bedre, særlig spiltel 
forsvaret seg stort'opp, bg det ble' 
med*'de tre Pors-scoringene fra 
første, omgang. Fem minutter for 
slutt fikk Ørn sitt «jubileumsmål» 
ved i.h. Oddvar Johansen, som 
stusset en ball over Pors-keeperen.'

Hos gjestene spilte .vingene Karl* 
Skifjeld og Øivind Johansen en: 
fin kamp, men også lagets nye 
center viste fine takter. - For Ørn 
kom nok nederlaget som litt av 
en kalddusj, men en ble da klarJ 
over at klubben foreløpig ikke har 
noe i Hovedserien å gjøre. Men 
spillematerialet er ungt og -godt,( 
så sjansen byr seg nok ■ før eller • 
senere.
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må! sonFRolf Gunnérød header kontant til side for keeper.
- _Boy,e (L h-._) konstaterer at det ble mål. ■
- — Jl E--- — JW W- 12
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ØRN—PORS 1—3

Ørnane hadde 
jubileumsfeber

i Pers. • ~
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riktige 1 
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Olav Skil bred,
bestemann i Pors-forsvaret
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pet kontant og godt av Pors’' backs. 
Pors-halfene dominerte i lange pe
rioder totalt midtbanespillet. og sam
arbeidet med løperrekken gikk som 
smurt. Det hadde ikke vært rioe å 
si pil om det var blitt bade 2 og 3 
scoringer i annen omgang også. » — 
Fem minutter før slutt fikk Ørn trøs- 
temålet etter en misforståelse i Pors- 
forsvaret. Det var nærmest selvmål.

den 
finalist blir antagelig Odd. •

mester 
« I

• |
Resultatet av gårsdagens kamper r

1. reservelagsserie ble: 
Odd—Skiens B.K. 5—1. 
Storm—Herkules 3—3. 
Brevik—Urædd 2—1. 
Pors—Tollnes 1—1.
Pors er avdelingsmester

annen

Ørnlaget bør under omstendighetene 
spillet er ordinært Pors-spill, så tror behandles med mildhet. — Guttene var 
|jeg ingen kunne gjøre laget rangen, som sagt preget av stundens alvor og 
■'stridig som vinner av sin avdeling. — viste sikkert ikke hva de er gode for. 
Det var atter engang de gamle på Det er imidlertid opplagt at laget bør 
laget som anga tonen. ■ trene i å sikre forsvarsspillet. Her var
Først var det Jejsen som drev trop- det ofte uhyggelig åpent. Angriperne 

pene frem samtidig som han skapte må trene i å plasere seg og ikke la 
ro over spillet, som var begynt litt'seg dekke. — Det hjalp denne gang 
hektisk fra hjemmelagets side. — Der-, lite at Per Bjørnø virket opplagt og la 
nest var det Olav Skilbred som var on, opp de lekreste baller, når ingen var 
stø og sikker back og sist men ikke klar til å ta imot dem.

Pors scoret etter 9 min. på et til- 
Skifjeld, som den dag i dag spiller bakéspill fra Brogård til Th. Hansen, 
bedre vingspill enn de aller fleste ving- Degernes fikk til slutt ballen og sco- 
løpere i landet vårt. — Det er beklage- ret. Nr. 2 kom på en høy pole fra 
Hg at det er så Karl, men det er ikke Øivind Johansen som dalte i mål og 
til å komme forbi, 
bare vært litt yngre . ..

var også representanter for

0 ■

HORTENSRØST:
Pors-seiren burde vært større.
Gjengangeren, Horten, skriver

Hadde Skifjeld mr. 3 etter hjørnespark på eh'perfekt
- / -

Pors burde heller ha scoret tre mål 
r v* t 

men nå ble det med re- • 
~ Oenterløperen Odd Legerncs duscrlng for Øm etter 4.0 min., etter ' 

av Oddvar Jo-
1

Henrqy Johnsen, Fram, var en god 
dommer. 

• ■ wSfel Lin-Tsær i

«Dagbladet» har 
første fotballbaromet 
dets fremste spillere i 
har sløyfet rangeringen 
venstre, da det i 
virkelig habile folk, hevde 
De mest aktuelle kandidat 
grand old Karl Skifjeld, ~ 
Martinsen, Sagene, Gunna 

og Rune Kristi

Hele Pors-laget gjorde en. ut
merket innsats — laget var uten 
et svakt punkt. I forsvaret var: det 
et par misforståelser som kunne 
blitt farlige, men ellers leverte alle 
en god kamp — spesielt Olaf Skil
bred som tillot seg å trille ball i 
hatt med Ørns ytre høyre. Half- 
rekken var Helt igjennom solid og 
drivende i sitt spill. Dagfinn Jen
sen hadde senterløperen i siri hule 
hånd. — «Jeisen» Gundersen var 
drivende energisk og Ove Austad 
som er i glimrende form for øye
blikket reduserte Ørns nye Per 
Bredesen til null og niks. — Lø- 
perrekken var i godt slag og særlig 
i annen omgang var det en rekke 
gode angrep som burde ha gitt re
sultat. Den nye senterløperen Odd 
Legemes begynte øyensyplig litt 
nervøst, men fant snart. frem til 
spillet med de andre og med sin 
hurtighet og gode oversikt blir han 
sikkert en god forsterkning. Rolf 
Gunnerød viste en rekke ganger 
hvilken teknikker han er — hans 
demping av ballen og den lette 
måten han kommer klar av mot
spillerne på ser man ikke ofte. — 
Øivind Johansen var som vanlig 
hurtig og energisk og gjorde det 
stadig bråket for Ørns forsvar. — 
Karl Skifjeld og Per Boye fant 
hverandre i annen omgang og la-

for

5 Pors-gutter har tatt 
ferdighetsmerket

Pors er den første klubben ‘ 
Grenland som har holdt prøver 1 
dighetsmerket i fotball for g 1 
Hittil er det 5 som har klart f 
gen: Rolf Askedalen, Helge 
Arild Olsen, Ivar Olsen og 
Hagen.

winghalfcrs offensive spill som, 
igjen gav Ørn mango generøse til
bud.

Annen omgang ble helt og hol
dent dominert av Pors som presset 
motstanderne over på deres bane
halvdel. Men om Horten-guttene 
hadde demonstrert inneffektive 
spill for pause så gikk Pors dem en 
hoy gang nu. Betegnende nok ble j 
det Ørn som skaffet seg et trøste- 
mål i matchens siste dei. Ejorn 
Koch fluktet et frispark løst i net- 1 
tet.

Pors vant en fortjent seier forst 
og fremst på jevnheten i lagec-. Sor- 
gelig var det dog å. se hvor lite Karl 
Skifjell ble benyttet som venstre 
whig. Per Biørnø som nu er bra I 
igjen I begge knærne, var klart beste 
Ørn-gutt sammen med den reak- 
sjonssnare og smidige keeperen

_ • «. ■ . .1 — —-. ~ --- -•

I

«Etter spillefordelingen kunne 
Pors-seiren vært ennå større. Laget 
lå flere klasser over Ørn når det 
gjaldt fart og bevegelighet denne 
gang og dertil hadde de en angreps
rekke som. hadde en viss peiling på 
hvor buret sto. Laget hadde sin bes
te spillere i halfrekke og angrepet.

• rometeret. Per Jacobsen 
t opp som nr. 2 på indre høyre 

Gunnar Thoresen. Odd Joha 
nr. 3 på ytre høyre etter
Kotte, Steinkjer og Per Knutsen,. 
Vaalerengen. Magne Helland er nr. 
4 som venstre back og Even Han
sen nr. 4 som venstre half.

; Ørn tapte 1
° f ° • 5 ’ il 5|pa DU-ars |ubileumsd

r Fra Aftenpostens utsendte medarbeider, KJELL TRYSTAD
Horten, 8. mai.

ØRN TAPTE 1—3 for Pors i Horten idag. Ørn skulle efter matchen 
i feire sin 50-års dag, og derfor’hadde vi nesten onsket at dagens unge 
Orn-gutter kunne ha maktet å gi de smokingkledde «gamlekarene» ved 
ringside en seierspresang på jubileumsdagen. Kampen åpnet lovende 

[nok med innvielse av et nytt klubbflagg, som gikk til topps under full 
, trompetfanfare. Blomster fra Pors manglet heller ikke. — Men til tross 
'for god vilje klikket det denne gang betenkelig hos ornene, som motte 
en overlegen motstander. Nu, — håpløst er det ikke for Hortéifslaget 
— det er fremdeles med i tetstriden og har følgelig en chanse til å 
bringe sin gamle og tradisjonsrike forening opp i Hovedserien igjen.

Porsgrimnsguttenes forsvar var tivt jevnspilt og bar preg av Pors’ 
■så åpent at ørns loperrekke forme
lig ble anmodet om a score i forsto 
del av matchen. Men Ørn var ikke 

t'i det lune, og selv opplagte chansor 
(innenfor straffefeltet resulterte ikke 
d et eneste skudd. Den tidligere 
landslaghalfcn Per Bjornø hadde 

fgod virkning på samarbeidsånden, 
linen uten effektivt wing-spill er det 
aldrig lett å score, I det 12 mm. 
var uhellet ute for Ørn. Et tilbake- 
spill ble behendig snappet opp og 
omsatt i scoring av c.f. Odd Leger- 
nes. (0—1). Snaue 8 min. clterpa 
sank humoret ytterligere hos hjem
mepublikum. En sentring fra ytre 
høyre Øivind.Johansen ble skjodes- 
lost feilregnet av den ellers så yp
perlige keeper Thorbjørn Hansen.
• 0—2). I det 38 min. kom det ende
lig en «real» scoring av Rolf Gun- 
nerud som headet i mal direkte tra 
corner. (0—3). Omgangen var reia- Thorbjørn Hansen

Dommeren Henry Johnsen, Lar
vik, dømte bra. Det var ca. 2000 
tilskuere hvorav de fleste gikk 
skuffet hjem. Alle var sikkert eni
ge om at det var en høyst foi‘r 
tjent seir for Pors over jubilanten 
Ørn. '

over Ørn Kari skifjeld 
landslagskandidat?

«Dagbladet» har satt ’ 
første fotballbarometer over 

år.
På 

er smått stell
-'S 

ene
Pors- Ole 

Lillestrøm, og Rune Kri^i^’’ 
Strømmen. en’j

Odd er godt representert på baJ 

— er førti 
etter1 

nsen er' 
Ar ne
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Utmerket spill og-
Den viktige seriematchen i Hor

ten lørdag gikk ikke akkurat etter 
ekspertenes tips. Hele Horten ven
tet også Ørn-seir i dagens jubile- 
umsmatch, men i stedet vant Pors 
en fortjent 3—1 seir. '

, Før kampen tok til var det en en
kel, men meget vakker seremoni. 
Begge lags spillere stod oppstilt i 
cirkel midt på banen. Pors kaptein, 
•Karl Skifjeld overrakte Ørns Per 
[Bjørnø vakre roser og mens trom- 
jpetfanfarene lød ble Ørns nye vak
ere flagg heist , på flaggstangen.
j Pors åpnet friskt og tok straks 
■ hånd om kampen med drivende spill 
av «Jeisen» Gundersen og Ove Au
stad. Allerede etter 10—12 minut
ters spill kom Pors første mål. Ørns 
høyre back somlet med et tilbake- 
spill til keeper. Karl Skifjeld snap
pet opp ballen og skjøt i stolpen. 
Ballen spratt ut til Pors nye, senter- 
løper Odd Legernes som skjøt hardt 
i nettaket.

. Stimulert av. medgangen overtok 
Pors mer og mer av spillet og Ørns 
keeper var stadig i aktivitet, men 
spillet ble presset for meget fram på 
høyresiden, hvor Rolf Gunnerød og 
Øivind Johansen kjørte rundt med 
Ørns forsvar. Karl Skifjeld og Per 
Boye kom likesom ikke riktig med 
i galoppen i hele første omgang. Pors 
annet mål ble scoret av Øivind Jo
hansen på et høyt skråskudd som 
keeperen totalt feilregnet seg på. Det 
tredje målet kom etter corner som 
Skifjeld la godt fram til Gunnerød, 
som ikke sa nei takk, men headdet 
hårdt i mål uten sjanse for keeper. 
Ørn hadde faktisk ikke en målsjan
se i hele omgangen, bortsett fra en 
enkel prekær situasjon da en av 
Pors forsvarsspillere falt i det han 
skulle takle Ørns senterløper som 
imidlertid ikke kom til skudd. Pors 
gikk til pause med solid ledelse 3—0. 
Hortensfolket ville nesten ikke tro 
sine egne øyne. Favorittene hadde 
faktisk spilt statistenes rolle.

Annen omgang ble en tro kopi 
av første. Pors var hurtigere og be
dre på nesten alle plasser. Løper- 
rekkén fikk mer flyt over spillet og 
nå var venstresiden mere med. Ørn 
ble periodevis helt utspilt, men Ørns 
keeper leverte en ypperlig annen om
gang og reddet sikkert sitt lag fra 
et langt større nederlag. Ørns an
grep var også i denne omgang uten 
brodd. De lange fremleggene til den 
hurtige senterløperen «nestoren» Si-

I gurd Olsen ble et lett bytte for Dag- 
finn^Jensen og ytreløperne ble stop-

. I den første halvtime av 2. omgang
var det spill mot ett mål og hvis dette

; • • Horten søndag
. Det ble en grov misregning for Øm

• denne landsdelskampen samtidig’ xned
I jubileumsfesten. — Det kunne nenne ~
Være tvil om at de unge pk' laget m cnerSiske °S spUlevende Karl 
ibandt seg i jubileumsnervøsitet. — De 
viste hva publikum ventet og etter 
hvert som det da gikk den gale veien. „

med to lettkjøpte Pors-mål, så falt 
jlagetr fullstendig sammen. Men sam-

• g skal det da også være sagt at ,, 
Bon» spilte en utmerket kamp og laget’ M<m dGt 
vn xet godt sammensveiset. r~Pasnin. Cn yngre garde som ^orde det bra i 2. enn i 1

Jougjx71* r' kene. _ *7ar dct bevegelse i rek-

Xz: .p'“cru *

ortjent3—1
ypperligr laginnsdis av Poriserne

get ila en rekke angrep som fikk( 
bifall fra tribunen. I

men nå ble det med re- (

hadde meget av det frispark og heading 
seg, og indro høyre Rolf hansen.

var ogsi energisk Og effek-

OgHft.
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Pors slo Gjerpen '10—0 i smågutt-
• . <• l

‘ serien i fotball.
•• -.4'o 

sa

I

Johnsen - og gir prisen 
til Jeisen oa Skilbred.

Pors smågutter vant 
8—0

Arnold Johannessen, Pors, med junior- 
landslaget til Odense

Larsen, Vaalerengen,.Sverre Larsen, 
Jarl, Ragnar Lindemark, Fredrikstad, 
Ar ne Lied, Falk, Hans Jacob Mathie- 
sen, Fredrikstad, Ame Nilsen, Sem, 
Bjørn Pedersen, Rapid, Hans Sperre,' 
Sandefjord, og Anders Aarstad, Stav
anger I.F. • ;•

i CV’’**

Pors |
Ørn

Norges fotballforbund har tatt ut 
følgende 15 spillere til junior-lands- 
kampen mot Danmark i Odense den 
30. juni: Sverre Andersen, Viking, 
Frank Berntsen, Stabekk, Jan Even
sen, Fossekallen, Leif Haugen Sarps
borg, Arnold Johan essen, Pors, 
Ragnar Johnsen, Fredrikstad, Henry’

var eksekutør.
knallhard ball

... - A - -i. . w- -w-

Pors b leder avdelingen
Ved seriekamp på Borgestad igår 

vant Pors b. 2—0 over Borg b. etter 
scoringer av Korsaasen og Gunnar,1 
Hansen. Seiren var fortjent. • Pors 
leder sin avdeling med 10 pts. etter 
6 kamper. Klubben har kamper igjen 
mot Urædd og Tollnes.

Urædd b slo Tollnes b 2—0 igår. 
Det var Tormod Ellefsen ’ (straffe
spark) og Rolf Hansen spm scoret.

I den andre avdelingen vant Ski- 
ens B.K. 1—0 over Herkules og 
Storm 1—0 over Grane

Gunnar Thoresen, Larvik Turn, 
har fått sølv kaffeservis fra Fot
ballforbundet for å ha spillt 50 
landskamper. Tidligere er Reidar 
Kvammen med sine 51 kamper, den 
eneste som har fått^denne æresbe
visning. Thorbjørn Svenssen, San- 

• defjord og Harry Boye KarlsenL 
Larvik Turn, som spillte sin 49. 
landskamp i går, er de neste som 
står |for tur til å få Forbundets 
kaffeservis.

Aftenpostens utsendte medarbei
der, den kjente skøyteløperen Kjell 
Try.stad, skriver mest om Ørn, men 
vi har klippet hans uttalelser om 
Pors-laget nedenfor:

«Omgangen var relativt jevnspilt 
og bar preg av Pors’ winghalfers of
fensive spill som igjen gav Ørn man
ge generøse tilbud.

Annen omgang ble helt og hol
dent dominert av Pors som presset 
motstanderne over på deres bane
halvdel. — Men om Horten-guttene 
hadde demonstrert ineffektivt spill 
før pause så gikk Pors dem en høy 
gang nu ■-

Pors vant en fortjent seier først 
og fremst på jevnheten i laget. Sør
gelig var det dog å se hvor lite Karl 
Skifjeld ble benyttet som venstre 
wing.»

Ansvarshavende redaktør i Sports- 
manden, Thv. E. Johnsen, har skre
vet referatet fra Ørn—Pors kampen 
i sin avis, og det skulle borge for

N-3 rrår det den rette veien for Pors. Siste serierunde ble det 

en sjanse mot det oppadgående unge Ørnlagct men det gikk 
den andre veien. Godt anført av to spillende sidehalfer, Austad 
og Jeisen, ble Ørn presset over på defensiven, og 3—0 ledel
sen til Pors ved pause var det i ngen ting å si på. De over 2000 
tilskuerne som hadde innfunnet seg i Lystlunden for å se denne 
avgjørende kampen om. mesterskapet i Landsdelsserien Øst- 
land/Søndre, ventet at Ørn skulle komme sterke igjen i annen 
onjgang-. Men slik gikk det .ikke.

og
Det er bare en dom om Pors- 

seiren i Horten lørdag — den var 
fortjent og kunne endog vært 

« større. Kritikken over laget er na
turlig svært god, og spillerne får 
sine velfortjente blomster. Alle 
fotballentusiaster går vel nå om
kring med et lønnlig håp om at 
laget må fortsette på samme vei, 
slik at vi fra høsten av kan ha to 
lag i hovedserien.

Vi har tillatt oss å sakse litt fra 
andre aviser. Verdens Gang skriver 
at 3-1 nederlaget til Ørn kunne godt 
vært større efter spill og chanser. 
Kei skriver i sine fotballbetraktnin- 
ger i Dagbladet:

< Og så slutter vi dagens lille serie- 
prat med «gamlingene» fra Pors
grunn. Sluttoppgjøret i en knivskarp 
Østfold—Vestfold avdeling blir mer 
og mer tilspisset. Pors setter kjelker 
i veien for ungguttene fra Eik og 
Ørn. Skal klubben igjen opp i Ho
vedserien? Det blåser i den retning.»

I Tønsberg Blad får også Pors god j 
kritikk. De skriver:

To Pors-spillere til 
Fotballforbundets 
treningsleir

r sakkyndigheten. Han skriver:
«Pors spilte en utmerket kamp og 

laget virket godt sammensveiset. — 
Pasningene gikk pent og i motset
ning til hjemmelaget var det beve
gelse i rekkene. — Spillerne plaserte 
seg for å motta en pasning.

I den første halvtime av 2. omgang 
var det spill mot ett mål og hvis det- | 
te spillet er ordinært Pors-spili, så 
tror jeg ingen kunne gjøre laget j 
rangen stridig som vinner av sin : 
avdeling. — Det var atter engang 
de gamle på laget som anga tonen.

Først var det Jeisen som drev trop
pene frem samtidig som han skapte 
ro over spillet, som var begynt litt 
hektisk fra hjemmelagets side. Der
nest var det Olav Skilbred som var 
en stø og sikker back og sist men 
ikke minst energiske og spillever.de. 
Karl Skifjeld, seni den dag i dag j 
spiller bedre vingspill enn de aher' 
fleste vingløpere i landet vårt. Det 
es beklagelig at det er så Karl, men 
det er ikke til å komme forbi. Hadde j 
Skifjeld bare vært litt yngre.... i

Men det var også representanter. 
for den yngre garde som gjorde det 
bra i Pors. Centerlpperen Odd Leger
nes (ex Molde) f. eks. hadde meget 
av det riktige i seg, og indre høyre 
Rolf Gunnnerod var også energisk / 
og effektiv foran mål. Venstre half 
Ove Austad bor også nevnes med. 
honnør.

I seriekamp på Vestsiden i går 
vant Pors smågutter 8—0 over Bre
vik. Det var Rolf Askedalen (3), 
Øystein Barth (2), Helge Skifjeld, 
Ragnvald Johnsen og Leif Christen
sen sona: scoret.

Pors leder serien med 3 k. 6 pts. 
22—1, foran Borg 3 k. 6 pts. 21—0 
og Urædd 2 k. 3 pts. 7—0.

sporfsedaktørérn
i Sportsmannen, Thv. E= i
|1 1 O •

Pors gikk på banen i annen 
omgang med den slagplan å 
spille defensivt for å holde stil- I 
lingen og berge poengene. Den 
planen ble holdt en tid, men så 
slapp sidehalfene på igjen, og 
Pors overtok atter mesteparten 
av banespillet. Ørn greide rik- ; 
tignok å redusere til 3—1 etter 
pause, uten at Pors fikk flere 
mål, men det var mange sjanser 
foran Ørn-målet, hvor keepe
ren Thorbjørn Hansen hadde en 
stri tørn. .

Etter 10 minutters hardt spill 
skjøt Skifjeld mot mål. Keepe
ren greide ikke å holde den 
knallharde ballen, og Pors nye 
center, Odd Legernes lå godt 
framme og puttet ballen i net
tet. Ti minutter senere var stil
lingen 2—0. Øivind Johannessen 
forserte pent på wingen og vip
pet ballen over keeperen. Lik2 
før slutt ble Pors tildelt corner. 
Ballen kom i riktig høyde, og 
Rolf Gunnerød hoppet høyt over 
alle de andre og satte skallen 
på ballen, som suste inn under 
tverrstangen. Dagens flotteste 
mål. .. ...

Etter pause kom Ørns redu
sering. Hjemmelaget ble tildelt 
frispark på 20-meteren, og Kock 
var eksekutør. Han sendte en 

mot mål, som 
Dagfinn Jensen hos Pors for- 

på.. Reinholdt 
hadde ingen sjanse til å redde.

Hele Porslagct leverte en me
get god kamp. Særlig sidehal
fene Austad—Jeisen imponerte 
Hortenspublikumet. Den 38 år • 
gamle Olav Skilbred pa back
plassen leverte også en fin-fin 
kamp. Løperrekken gikk meget 
godt sammen og hadde ingen 
svake punkter. Den nye cente- 
ren fra Molde, Odd Legernes er., 
en mann Pors sikkert vil få gle- i 
de av.

♦

Pors har tilbake to kamper 
mot Fram. Dén ene av disse 
kampene vil bli spilt på Vest
siden f. k. onsdag. Det vil bli 
litt av et oppgjør. Fortsetter Pors 
poenghpsten, blåser det mot to 
lag fra Grenland i høstens H-

I seire.

'Fortsetter laget slik blir det avdelingsvinner
«Gjennom hele kamppiij.var det 

Pors som angav tonen, og det var 
aldri tvil om utfallet. Pors har et 
sterkt lag nu, spiller hurtig og ef
fektiv fotball med kvikke og direkte 
pasninger. Hele midtbanespillet ble 
dominert av Pors, og Jeisen Gunder
sen som h.h. er «still going strong». 
Han var uten tvil banens suverene 
spiller.

De to Pors-jimiorene Arnold Jo
hansen og Svein Jacobsen har meldt 
fra.at.de kan delta i Fotballforbun- 

i-,dets - treningsleir i Larvik 14.—17. 
(jtinLriLeiren blir avsluttet med en 
jkamp?,mellom to sammensatte lag 
torsdag 17. Forbundet har opp
nevnt Tore Berg som leirens in
struktør.-

«Jeisen» Gundersen 
blir trener for Pors

• •

Einar Gundersen (Jeisen) 
som har vært aktiv spiller på 
Borgs A-lag fra 1933, seinere i 
Odd og Pors, har nå trukket seg 
tilbake. Han skal være profesjo
nell trener for Pors.

i Gundersen har spilt 5 A-lands-, 
7 kamper dg 1 B-landskamp og’ 
’ dertil har han vært reserve i en 

rekke kamper. På kretslaget har 
han deltatt 26 ganger.I • . -------------

En endring på Pors- 
laget til Fram-kampen

Pors U.K. har valgt å nytte Ar- 
ne Halvorsen som burvokter i 
seriekampen mot Fram på Vestsi
den i morgen istedetfor Bjørn 
Reinholt. Ellers blir laget som i 
Hortenskampen søndag med Rolf 
Gunnerød som indre høyre og 
den tidligere Moldespiller 
Legernes som 'senterløper.
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søndag 1G.
bak—Snøgg, 
Ørn—Eik.

23/5: Snøgg—Pors, Lisleby—Sel-
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bak, Askim—Ørn og Eik—Fram.
27/5: Selbak—Fram, Pors—Lis

leby, Ørn—Snøgg og Askim—Eik.
Serien avsluttes 13. juni med dis

se kampene: Snøgg—Askim, Fram 
—Pors, Eik—Selbak og Lisleby— 
Ørn.
Fram og Ørn har uten tvil noe let
tere program enn Pors og Eik igjen, 
men det lønner seg aldri å ta noe 
for gitt i serie og cup
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Pors-backen Trygve Kristiansen 
Til høyre Frams 
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0—2 
4—7 
0—3 
0—1 

avdeling med bare 
— 8 pts. (16—2). Borg har 4 k. 

> men noe svakere målaverasje
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Arne Halvorsen i Pors-buret redder et farlig Fram-skudd.
• rams ytre venstre Oddvar Kristiansen nærmest.
1 d Thoresen.

1. reservelassserie

kontantspillende 
skulle alt for langt i 
av.

Oddmar Arnesen, Urædd, var ikke 
ubetinget heldig med alle sine av
gjørelser.
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Asbjørn Tollefsen, Skiens BK., 
hadde en lett oppgave med fløyta.

Corner.
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Pors slo Lanegsund 3—2 i serie
kamp i gutteklassen på Vestsiden 
igår. Per Heidal laget alle tre måle
ne, hvorav ett på straffespark.

Seire for Pors og TJrædd jr.
I juniorserien vant Pors 5—1 over 

Kragerø. Svein Jacobsen (2), Aage 
Lund (2) og Arild Johansen L.scoret 
for Pors.

Urædd slo Tollnes (med 8 mann) 
5—1. Haakon Bjørnsen scoret 3 mål, 
Bjørn Haug og Jan Horst 1 hver. 
Kjell Hansen laget' Tollnes’ mål. j

Pors leder serien 3 k. 6 pts. 14—2! 
foran Borg 3 k. 6 pts. 11—1, Urædd 
4 k. 4 pts. 14—7, Kragerø 4 k. 4 pts., 
Tollnes 2 og Brevik 0 pt.

Juniorserien i fotball
' • Resultatet av gårsdagens serie
kamper i juniorklassen ble: 
Brevik — Pors 
Urædd — Borg 
Skiens BK — Skidar 
Fossum — Grane 

Pors leder sin
i seire •
P Pts., A 
(18—5).

Pors har ennå sjansen til å bli 
avdelingsvinner i landsdclsscricn 
Østland Søndre, selv om tapet mot 
Fram kom høyst ubeleilig. Det 
gjenstår fire runder for hver 
klubba Eik Jeder serien med 14, 
Fram har 13, Ørn 12, Pors 12, As- 
^im 10, Snøgg 8, Selbak G og Lisle
by 5 pts. Følgende kamper spilles 

mai: Pors—Askim, Sel- 
Fram—Lisleby

Kampen om tetstriden i lands- 
délssériens avdeling Østland/Søn
dre blir stadig mere tilspisset. 
Fram overrasket positivt med en 
sterk laginnsats på Vestsiden i går 
og slo Pors hele 3—0. Et slikt re
sultat var neppe noe selv de aller 
blåeste Fram-patriotene hadde tur- 
de håpet på. Larviks-klubben 
har all ære av sin kamp i går, mens 
det sviktet betenkelig på flere plas
ser i Pors-laget. Det var en sterk 
Larviks-kontingent blant de -1900 

« . • • tilskuere. ,J'57
Fram møtte med sitt aller sterke

ste lag, idet høyre half Thorleif Ja
cobsen og midtløperen Kjell Iversen, 
som ikke spilte på Notodden atter 
var på plass. Det betød at laget fikk 
en gåriské annen slagkraft.- Allerede! 
i kampens første minutt var det nær, 
blitt Fram-ledelse, idet et tilbåkespill 
fra Pors senterback Jensen gikk for
bi burvokteren Arne Halvorsen, men 
Ove Austad øynet faren i tidé' og 
fikk pirket ballen ut til corner. Fram 
som.- hadde solen i ryggen kjørte 
opp med stor fart og tildels drivende 
spill, mens Porserne på sin side ikke 
var til å kjenne igjen fra de to fo
regående kampene. Halfene og til-1 
dels indreløperne neglisjerte forsvars
spillet i betenkelig grad og det måtte 

Igå galt. Riktignok klarte Pors å hol- 
,de stand en tid, men da det var gått 
33 minutter kom dagens første sco
ring. Et overlegg fra høyresiden hav
net hos den helt udekkede ytre ven-' 
stre Oddvar Kristiansen, som skjøt 
hardt i nettet. Bare 3 minutter etter 
var stillingen 2—0. En Fram-corner 
fra høyresiden havnet hos halfen 
Thorleif Jacobsen som pirket ballen 
i nettet. Det var hard kost for Porser
ne, men det var vanskelig for løper
ne å få utrettet noe særlig mot den 
kontante og sikre forsvarsskansen 
foran Fram-buret. «Jeisen» •Gun
dersen hadde et meget godt lang
skudd som Roald Thoresen . reddet 
mesterlig. Et overraskende skudd fra

Gunnerød tok Thoresen også' 
må». P°rs-Senteren Legernes var 

“ °verUst“ ^am-foisvaret I V>Kke d<ttla2w^Staolse'‘ •ta0"'-béllcr' 
— Æe tellcndc ■ csultt.t, ;
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Stillingen i teten er noe endret 
etter 10. runde: 
Eik 14 pts. 23—12 
Fram 13 pts. 19—10 
£)rn 12 pts. 21—20 
Pors 12 pts. 22—22 
_JfAskini har 10, Snøgg 8, Selbak 6 
og‘Lisleby 5 pts.

Porserne kom seg noe etter pau
sen, men det ble allikevel Fram som; 
la på til 3—0. Oddvar Kristiansens 
harde skudd ute fra siden klarte Ar
ne Halvorsen i Pors-buret bare å; 
stoppe, hvoretter Frams ytre høyre 
satte ballen i nettet. Gunnerød had
de- også et godt skudd i denne om
gang, men ellers var skuddretningen 
svak.

Skal man dømme etter Frams 
spill i går så er vel 60-årsjubilan- 
ten den som ligger best an til av- 
delingsmestcrskapet, men fotballen 
er nå en gang rund og det hender 
jo rett ofte at favoritten detter av 

< 

lasset. Vel, Fram har iethvertfall 
et sikkert og meget sterkt forsvar 
i burvokteren Roald Thoresen og.I 
de tre backene Ludvig Dreng, Bjar-, 
ne Kristiansen og Oddvar Kruge.l 
Sidehalfene kom også bra fra kam
pen. Av løperne gir vi prisen til 
Oddvar Kristiansen og indre høy
re John Hellberg.
Pors hadde en svart dag med noen 

ganske fa lyspunkter. Dagfinn Jen-j 
sen slapp hederligst fra det i forsva-> 
ret. Olav Skilbred var bra i siste om
gang, men usikker i første. Det svik- 

. tet betenkelig på plaseringen 
j halfene og avleveringene var 
-ikke så gode som ønskelig 
være. Løperrekken 
går.

'7;^: • ■■ j - •<M

•• • : .•. .. x x

•z' : -i

■ •::

Slo Odd 2—1 i Skien. )
. ■

Den første finalekampen om Gren- 
landsmesterskapet i 1. reservelags- 
serie ble. holdt i Skien igår. Det ble 
en forholdsvis jevn kamp.

Stillingen var 1—1 ved
Leif Lindstad scoret første for Pors 
med et skudd som gikk via stolpen i 
nettet. Odd utliknet noe seinere ved 
en headding på et corner-innlegg..

Pors sikret seg seiren midt i 2. 
omgang. Leif Jensen la en stikkball 
frem til Ingar Tennefoss, som bare 
hadde å sette beinet i ballen.

Pors-laget virket svært tamt i 1. 
omgang, men det tok seg godt opp 
etter pausen. Arne Weholt var la
gets bestemann. De som kom nær
mest var Lindstad og Ivar. Waage. 
Vi håper på sterkere Pors-innsats i 
returkampen.

Odd haded sin styrke i et hardt og
. -ij forsvar. Løperne 

inn før de fyret,
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Pors vant fortjent over Ask hr
Det ble 3-1 etter 1—0 ledelse ved pause

Sande-

•>

t
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X.

te ballen i maskene. Målmannen Arr - ■■ e

jevn kamp
reserver

Iver$.en, Runar, var ganske bra som

p—d.

‘ I
Leif

SundbyRagnarvar

dømte

s.

Pors mixed — LIF.

V.

Rap.
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i
I

begge 
omgang.
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I landsdclsserien vant Pors for
tjent 3—1 over Askim på Vestsi- 
siden søndag. Det var om lag 900 
tilskuere på kampen.
Askim vant målvalget o^ valgte
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gode takter.
Dommer 

Urædd,
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Rolf Gunnerød.
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Pors juniorlag til 
Larvik i pinsen

. Fram, Larvik, feirer sitt 60 års 
jubileum med et par fotballturne
ringer. Den første av disse er mel
lom Pors, Sandefjord, Larvik Turn 

og Frams juniors i pinsen.

klubbene 
minne . om

v;Cv. •> -*

' • >'
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måls overvekt for] å bli mester
• •* 4

tror vi blir vanskelig for
laget. Arne Skjærum, Grane, er opp
nevnt som dommer i* denne kampen.
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Vinner Pors 1. reserve- 
lagsserie?

I dag spilles den annen finalekam
pen om ’ Grenlandsmesterskapet i. 1. 
reservelagsserie på Vestsiden. Pors’ 
vant som kjent 2—1 i Skiens-kam- 
pen og klubben- har. store mulighe
ter for å sikre seg dette mesterskap 
pet. Odd gir seg imidlertid’ikke god
villig, men de må sjå Pors med to 

.pet 
Skiens-

og Bjørn Reinholt overtok plassei 
I kampens siste minutter oppstod é 
klynge foran Askim smal og • Od 
Legernes øker til 3—1 for Pors.

. Ame Halvorsen i Porsburet hat 
de flere gode redningér.og lever 
n meget god okampr. Reserve 

iolm Nilsen greid;efnkke’helt å fy 
le Dagfinn Jensens plass og forsvi 
ret virket åpent enkelte gangej 
Olav Skilbred kom best fra det a 

. backs og av halfene Einar Gundei 
sen. Han spilte energisk og mc 
stor aksjonsradius. Karl Skifjel 
var rask og stadig farlig.’-' Ro 
Gunnerød hadde god ballbehanc 
ling og gode skudd, men’spille 
for meget alene. Øivind Johanse 
gikk alt for meget arbeidsledig- 
annen omgang. Odd Legernes va 
ikke ueffen på ytre høyre, men de 
er vel et spørsmål om det er han 
rette plass.
Østfoldlaget var teknisk gansk 

godt, men det klikket på avslutnin 
gen. De som kom best fra det va: 
målmannen, senterbacken og ytr< 
høyre. Høyre half viste også ende 
• 4

. - & '■■■.

Odd Legernes.
Pprs’ målscorere.

Pors til 2—0 ved Rolf Gunnerød som 
scoret på et framlegg fra Karl Ski- 
fjeld. 5 minutter senere ble Askim 
tildelt frispark ved 16-meteren. Pors 
stilte mur, men Askims senterfor- 
w.ard fant likevel en åpning og sat-
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Stillingen er etter 11. runde: 
Fram 15 pts. 22—11 
Eik 14 pts. 23—13 
Pors 14 pts. 25—23 
Ørn 14 pts. 22—20 
Askim 10’pts. 18—17 
Snøgg .9 pts. 14—21 
Selbak 7 pts. 13—18 ’v 
LisFéby 5^'pts. fe—24 ”

3-2
Det ble spilt en treningskamp i 

Langesund i går mellom et mixed 
Pors-lag og LIF. Pors vant 3—2.

Langesund åpnet med småpent 
spill, men falt snart av. Leif Lind- 
stad sørget for 1—0 ledelse til Pors. 
Indre høyre Korsåsen øket med to 
scoringer til 3—0, mens Rolf Amund
sen reduserte til 1—3 for LIF før 
pausen.

I annen omgang forsøkte LIF en- 
del nye spillere. Pors falt noe av i 
denne omgang. Rolf Amundsen sco-■ 
ret påny for LIF, men flere mål ble 
det ikke. LIF hadde straffespark i 
denne omgang, men Willy Zacharias- 
sen satte skuddet rett på målmannen. 
’ Pors-laget var jevnt med Kors
åsen noe foran de øvrige. Målman
nen Arnfinn Halvorsen hadde et par 
gode redninger. Lindstad har ennå 
ikke glemt sine gamle kunster.

Sterk Pors-innsats
i Larvik

Ved Frams jubileumsturnering i 
fotball for juniors møttes Fram og 
Pors lørdag. Resultatet etter ordi
nær tid var uavgjort 0—0. Også 
resultatet i straffespark-tevlinga 
ble uavgjort 5—5. Pors sikret seg 
finaleretten ved loddtrekning.

Sandefjord, som slo Larvik Turn, 
vant 1—0 over Pors i finalen. Pors- 
erne hadde en ball som dalte ned på 
tverliggeren. Laget gjorde en meget 
sterk innsats og det hadde ikke 
vært noe å si på om sølvet hadde 
gått til Porsgrunn.

*

Sandefjords røst om kampen.
Sandefjords-bladet «Vestfold»s 

referat- heter ■deti/blant annet at Pors 
var best i 1. omgang og-at laget had
de mange gode1 sjanser. Løperne Var 
tilbøyelig til a gå ét trekk for langt 
med ballen før de' skjøt bg dette for
sto "Sandefjordsforsvaret. • ~

I 2. omgang var Sandefjord best i 
kraft av størfé'hurtighet og f mere 
tyngde. Pors’ målmann Arne Halvor
sen var meget god og sitt lafes“ beste
mann. Resultatet 2—1 til Sahdefjord 
var i orden på bakgrunn av, Sande
fjords sterke 2. omgang. \

» i
%
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PORS B OG ODD B FINAEJSTER 
Herkules slo Odd 3—1 i 1? reser- 

velagsserien i går. Odd er allikevel 
avdelingsmester og møter Poris i fi
nalene 12.—6. og 16.—6. om mester
skapet.

fe c
A 3å spille med en ganske frisk vind i 

ryggen, men det var allikevel Pors 
som kom best i gang og allerede 
de første minutter hadde de et’ par 
gode tilbud. Dagfinn Jensen måtte 
tidlig i kampen forlate banen på 
grunn av benskade og John Nilsen 
overtok hans plass. Begge lag hadde 
sine sjanser og keeperne fikk flere 
ganger anledning til å vise sine fer
digheter. Scoring ble det imidlertid 
ikke før 20 minutter ut i omgangen. 
Da måtte Askim-keeperen kapitulere 
for et godt skudd fra Øivind Johan
sen. Flere mål ble det ikke og med 
1—o til Pors gikk man til pausen.

I annen omgang forandret Pors 
endel på laget. Olav Skilbred spilte 
høyre back, Trygve Kristiansen sen- I 
terback og John Nilsen venstre back.
Allerede etter 12 minutters spill øket ne Halvorsen ble litt senere skadet 
—4 . . _ _ - - ' ' I
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Sandefjord slo Pors 2—L
i en ievn kamo

------ - ——r- —' '

f; Pors mot Sandefjord 
K onsdag

Pors og Sandefjords Ball
klubb skal spille åpningskam
pen på 3. divisjonslaget Helge- 
røds nye grasbane ved 
fjord onsdag 2. juni.

Larvik Turn ville gjerne hatt 
en treningskamp mot Pors _i dag 
men denne kampen blir det intet 
av.

sa
Øivind Johansen'.

l i11 % i

Begge lag badde atskillige
Åpningskampen på Vestfold-laget 

Helgerøds nye grasbane igår ble en dommer. 
Jevn og tildels ganske god forestil
ling. Det var tydelig at spillerne var 
klar over at det ikke var poeng det 
gjaldt .dennegang. Sandefjord møtte 
med 5 reserver, blant annet for lands- 
lagsfolkene Thorbjørn . Svenssen, 
Yngve .Karlsen og R. Hvidstcn. Pors 
på sin side saknet Dagfinn Jensen, 
Rolf Gupnerød,-K."Skifjeld og Lind
stad. Arne Halvorsen voktet buret, 
mens Leif Jensen var- høyre back, 

, Stenkvist høyre og Trygve Kristian
sen v. half «Jeisen» Gundersen indre 
høyre, Herman Holtan midtløper og 
Per Boye indre venstre.

Spillet vekslet atskillig og 
lag hadde, sine sjanser i 1. 
Blant annet hadde Per Boye et godt 
skudd og Holtan en headding like 
over vtverrliggeren. Per Boye scoret 
kampens , førsté, mål på en stikkball 
fra Legernes. Noen min. før pausen 
utliknet.(^artdefjords senterløper Ole 
Johannessen med et skudd helt inne 
ved stolpen^j .

Sandefjords-seirende mål kom 5 
min. ut i annen omgang, men det er 
et spørpmål om ikke Arne Halvorsen 
burde reddet r dette skuddet. Også 
i denne omgang hadde lagene sine 
sjanser. «Jeisen» Gundersen hadde 
en stor mulighet for å «ordne» uav
gjort kamp like før slutt, men San
defjords målmann stormet ut i fel
tet og møtte skuddet med kroppen. 

På Pors-laget hadde Arne Halvor
sen mange gode redninger. Ikke 
minst husker vi en enhåndsredning i 
2. omgang. Olav Skilbred var best 
av backs, T. Kristiansen av halfs. Per 
Boye spilte friskere enn vanlig i lø- 
perrekken og han skjøt også bedre. 
«Jeisen» Gundersen var også god.

Sandefjords bepste var målmannen 
Elnan, senterbacken Østby og indre 
venstre Th. F.' Fritzøe.

Pors ■ vant KM i 1. 
reservelagsserie

Slo Odd 2—0
• 4 v

Don annen finalekamp om KM i 
1. reservelagsserie ble holdt på Vest
siden i går. Pors vant fortjent 2—0. 
Leif Jensen scoret på straffespark i 
1. omgang, mens Svend Hansen la på 
til 2—0) etler pausen. Ellers hadde 
Pors • blant annet to store sjanser, 
men skuddene gikk like over og uta
for.

Pors-laget spilte langt friskere i 
går enn i Skiens-kampen tirsdag. La
gets beste var backtrioen Arne We- 
holt, Per og John Nilsen og 
Lindstad.

Odd hadde sine beste folk i for
svaret med O. Bø i spissen.

Arne Skjærum, Grane, 
godt.

Pors-laget i går var fra mål og 
høyre: B. Reinholt, A. Weholt, John 
Nilsen, L. Weber, P. Nilsen, P. Tol- 
lefsen, I. Tennefoss, I. Waage, 
Hansen, Lindstad og L. Jensen.

Pors B-lag har spilt 7 kamper i 
år og er ubeseiret hittil.

Resultatet i den første finalekamp 
var 2—1 til Pors.

Hver av spillerne på de to lag ble 
overrakt en sølvskje og 
hver sin sølvpokal til 
kampen.

2^4
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Pors uten Dagfinn 
Jensen 1
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Pors-juniorene 
slo Sprint 7—1

Guttelaget tapte 4—1
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Fram 17 pts. 27—11 
Ørn 45 pts. 23—21 
Eik 14 pts. 23—18 
Pors 14 pts. 26—25 
Askim 11 pts. 19—18 
Snøgg 11 pts. 16—22 
Selbak 9 pts. 15—19 
Lisleby 5 pts. 16—26 

s

2 pts. 10—26, Sund jordet 0 pts.
25.

Småguttsenen
Brevik—Gjerpen 0-0
Odd—Skidar 0-7

Sundjordets guttelag møtte uten 
legekort til seriekampen mot Pors 
på Vestsiden i går. Det ble istedet 
spilt en privatkamp over 2 x 20 min. 
og da vant Pors 1-0.

Pors tapte 2-1 på Notodden
scoret fra 16 meteren. Det er et 

r. i , - • * f'
spørsmål om ikke målet burde vært 
annullert for offside.

Snøggs seir var det ikke noe stør
re å si på. Laget hadde sine beste 
folk i senterbacken Tveiten og Ove 
Ødegaard.

Hos Pors spilte Trygve Kristiansen 
godt som senterback. Vingbåckene 
virket usikre gjennom hele kampen. 
Einar Gundersen var best av side- 
halfene og Karl Skifjeld av løperne. 
• Dommeren Stang, Sportsklubben, 
var uhyre svak og han var ofte lyd-' 
hør overfor rop fra enkelte spillere. 
: r....l

juniorkamp på Vestsiden
Juniorkampen mellom Pors og 

Borg på Vestsiden igår endte uav
gjort 1—1. Pors lå over i første 
omgang og burde ha vunnet kam
pen på dette. I annen omgang jev
net spillet seg ut, og begge lagene 
hadde en rekke sjanser. Det ble 
imidlertid med 1—1.
Pors begynte frisk og allerede et

ter et par minutter headet Svein 
Barth i tverrliggeren, Arild Johan
nesen fortsatte rushet mot Borgburet 
med et skudd i stolpen. Pors lå stort 
over i første omgang, og spillet var 
av godt merke. Hurtige pasninger og 
gode avleveringer preget spillet, men

Pors leder fortsatt sin 
rcscrvelagsscrie

Pors — Urædd
Sundjordet — Tollnes 
Langesund — Borg

Den annen ;

Pors’ senterback Dagfinn Jen
sen har pådratt seg en stekk i 
et bein i foten og han kan derfor 
ikke være med i landsdelsserie-i 
kampen mot Snøgg på Notodden 
søndag. Reserven Leif Jensen;

• rykker inn som høyre back, mens, 
Trygve Kristiansen blir senter
back. Snøgg stiller med sitt ster-

I keste lag og klubben setter alt j 
inn på å bedre sin svake posisjon 
i serien. Pors må vinne denne 
kampen hvis klubben skal bli med 
i sluttstriden om opprykningsret- 
ten til hovedserien.

! Ssrøgg
3 minutter før slutt

ald Reiersen scoret 3 mål hver 
[Svein Bart!) et for Pors, 
et jevnt og sterkt lag.

I Wedel Havenstvøm, Tollnes
| dommer L ’

Pors smågutter 
avdelingsmester

Pors smågutter slo i går Borg 
3—2 i seriekamp og har dermed 
sikret seg finaleretten i ar med 5 net pors Ved Herman Holtan, 
k. 10 pts. og en

••39—3.

Pors seg hele spillet, men Hans Kr. 
Hansen i Borg-burct ryddet opp. Det 
ble med 1—1.

Pors-lagct var jevnt godt, men vi 
holder likevel en knapp på keeper 
Kjell Østensen, Oddbjørn Oddaker 
og Arnold Johannesen. Sistnevnte 
spillen ypperlig teknisk fotball og 
har et særdeles godt tilslag på ballen.

Borg hadde sine beste i keeperen 
Hans Hansen, halfbackene og Odd 
Magnussen.

Dommeren Aas Halvorsen, Urædd, 
hadde et par tvilsomme avgjørelser i 
den vanskelige kampen.

li»

DE ØVRIGE RESULTATER:
Herkules—Skiens B.K. 2—1 (serie

kamp). ‘ '
Grane—Skidar 2—1 (serie-kamp).
Storm—Fossum 2—1. ’ ” 
Brevik—Sundjordet 0—3. 
Odd—Kragerø 2—0.

Bare tre minutter før slutt sør
get- så Ove Ødegård for seirs- 
goalen etter pent samspill med 

. | de andre i løperrekken.
I Hos Snøgg syntes vi best om 
’ Per Røtvold og Ove Ødegård.

Don siste spilte litt for meget på 
tvers av banen, men det er ham 
tilgitt--etter de-to -fine? scorin-'■ 

. gene.
Porslaget viste ikke den rette 

gløden. De beste var Herman 
Holtan og ‘Øivind- Johannessen i 
løperrekken, og Skilbred og 
Reinholt i forsvaret.

Th. Stang, Sp.klubben var ik
ke heldig med sine avgjørelser. 
Han skiftet stadig mening etter 
konferanse med eri Snøggspiller, 
og dette gjorde at han fikk gan-

Snøgg greide å sikre seg to 
nye poeng i seriekampen mot 
Pors på gressbanen i Notod
den i går. Dermed ligger la- 

i get fremdeles unna den dir- 
ekte faresonen i Landsdelsse-' 
rien. Snøgg er ikke sikker 
ennå, men det begynner å 
hjelpe. Noen stor kamp ble 
det ikke av oppgjøret Snøgg 
—Pors, men publikum ‘fikk i 
hvertfall se to fine Snøgg-mål 
av Ove Ødegård, det første på 
et feiende frispark.

. Snøgg åpnet best i begge om
ganger, men falt av etter hvert. 
Begge lag hadde sine •. farlige 
sjanser, men de to lags keepere 
ryddet godt opp. Særlig Rein
holt hos Pors virket sikker og 
.rolig. s
I. Etter en halv times tid i før
ste omgang tok Snøgg ledelsen 
på frisparket til Ove Ødegård. 
Bare tre minutter senere utlik-

Skyteferdigheten
Treningskampen på Banejordet 

Skien i går mellom Pors og Skiens 
BK var ikke mye å rope hurra for. 
Pors vant 3-0. Banen var vanskelig 
å spille på da graset var alt for høyt. 
Før kampen tok til måtte det fore
tas endel utbedringsarbeider da 
moldvarpen hadde herjet stygt på 
banen. • •

Pors tok ledelsen 1-0 før pausen 
etter et godt skudd av Karl Skifjeld. 
Laget hadde ellers mange gode sjan
ser, men de fleste av disse løp ut i 
sanden.

Pors var også best i siste omgang, 
men de fleste angrepene stoppet opp 
ved 16-meteren. Øivind Johansens 
frisparkinnlegg i det 25. min ekspe
derte Herman Holtan i nettet. Pors 
3. mål kom etter godt spill. Øivind 
Johansens overlegg havnet hos Karl 
Skifjeld, som ikke hadde noen van
sker med

Senterbacken Dagfinn Jensen var 
ikke med på Pors-laget i går, men 
han blir med i seriekampen mot

Fram i Larvik til helgen. Arne Hal
vorsen var god i buret. De tre backs 
var jevne. (Per Nilsen var senter
back). Arné Stenquist var best av 
halfene. Rolf. Gunnerød (Stubben) 
hadde mye pent, men hans spill vil
le bli langt mere effektivt hvis han 
spiller ballen hurtigere fra seg til 
sine kamerater. Det vil laget også 
tjene på. Øivind Johansen var også 
bra. Herman Holtan trenger avgjort 
spurttrening. Stegene er for lange 
for hans vedkommende. Han- had
de atskillige p$jip rJ.rekk i går. Lø
pernes skuddf^rdighet er det atskil
lig å utsette på. Det hele har så lett

.• a
Det var ingen særlig god kampl 

mellom Pors og Snøgg på deri:sleipe! 
grasbanen på Notodden igår.

Snøgg lå en tanke over i 1. om
gang. Lagene hadde hver sin store 
sjanse før Ove Ødegård scoret kam
pens første mål i det 30. minutt. Det 
var et frispark like utenfor 16 mete
ren som passerte Pors-muren. Ballen 
gikk inn "like ved stolpen. Bjørn 
Reinholt -hadde ingen mulighet for å 
redde. 6 " min/seinere la Karl Ski
fjeld inn .et overlegg som Herman 
Holtan headdet i nettet.

2. omgang var jevnere. Lagene had
de hver sin periode. Pors hadde en 
stor sjanse i det 33. minutt. Holtan 
la inn en sentring som Karl Skifjeld 
headdet mot Snøgg-buret. Knatterud 

i kastet seg vel nærmest på mistanke 
og reddet flott helt borte ved stol
pen. Da det gjensto 3 minutter av 
kampen ble det lagt en lang ball 
inn mot Pors-buret over Pors-forsva- 
ret som var trukket langt ut. Ove 
Ødegaard snappet til seg ballen og

for å stoppe opp ved- motpartens 16- 
meter.

Hos Ballklubben var halfen Finn • •

Iversen og indre høyre Odd Larsen 
de beste. ...

Dommeren Hans Bøe var for stil
lestående og det blir derfor vanskelig’ 
for ham å følge nok med i kampens 
gang.

1—1 
4—5 
2—1 

avdeling: Herkules— 
Gjerpen 0—1, Skotfoss—Grane 5—4.

Pors leder med 5 k. 9 pts. 25—7, 
Urædd har 7 pts. 15—9, Borg 6 pts. 
19—15, Langesund 6 pts. 20 19, Toll
nes 

i 12

Kampene på Pors stadion i går 
mellom Pors og Sprint, Moss, ga en 
seir til hver.

Gjestenss guttelag vant 4—1. Hel- 
dak scoret for Pors.

• ’ * i
Pors-juniorene hadde et godt over-! 

tak i den annen kamp og vant 7—1 
etter at stillingen hadde vært 4—0 
ved pausen. Arild Johansen og Ro-j 

----- • og 
som hadde

1

det skortet på avslutningene. Halfe
ne bygde til stadighet opp gode an- 

. grep, men målene uteble.-
I annen omgang ble det stikk imot 

alle beregninger Borg som tok ledel
sen. Odd Hansen scoret på et velpla- 
bcit frispark, og samme mann var 
nær ved å score minuttet senere. 
Spillet jevnet seg etter hvert ut, og 

pene angrepet avløste det an-

To dyrebare poeng til Snøgg
* *

Ove Ødegård scoret begge målene
til Snøgg i 2-1 kampen mot Pors

ske mange pipekonserter av pub 
likum, som hadde møtt fra i et 
antall av nærmere 500.

scoret sesersmålet
I

. det ene 
dro.

Etter et kvarter utlignet Oddbjørn 
Oddaker for Pors. Flere gode skudd 
fulgte, men Pors greide ikke å få 
hu_n_På byllen. Mot slutten tilrev.
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Men de overbeviste slett ikke

v. Høili

Pors
re-

Pcr Dahl

Lislebyseir over
det i stor stil.
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14
14
14
14
14
14
14
14

■Snøgg—Askim 
Lisleby—Ørn. 
Fram—Pors 
Eik—Selbak 
Fram 
Eik 
Pors 
Ørn 
Snøgg 
Askim 
Selbak 
Lisleby

P

jI -•

33—-16
31— 22
32— 29 
25—23 
20—24 
22—24 
19—26 
18—36

Flott
I •

Spiite 3~3 mot Fram etter 
3-0 ledelse

3—1
1—1
3— 3
4— 2

20
18
17
17
14
11

9
6

Det nye hovedserielaget Fram 
var heldig mot Pors i Larvik lør
dag kveld. Det ble 3-3 efterat 
Pors hadde ledet 3-0 til det gjen
stod 15 min., da scoret Fram tre 
mål og klarte altså uavgjort, hvil
ket var meget flatterende for Fram 
Spillet i 1. omgang var noe av det 

beste som er sett på Frams Stadion 
og det var Pors som sørget for me
lodien.

Pors-laget mot Fram 
i morgen

Til vårens siste landsdelsserie- 
kamp mot Fram i Larvik i morgen 
har Pors UK tatt ut dette laget: 
Arne Halvorsen, T. Kristiansen, O. 
Skilbred, A. Stenkvist, Dagfinn Jen- 

jsen, P. Boye, O. Legernes, R/.Gun- 
•nerød, Herman Holtan, K. Skifjeld'' 
i.og 0. Johansen.

___ ifr-v r* virrr* i--——

PORS overbeviste •

det sløst noe aldeles forferdelig med 
målsjanser.' Skudd var det mye av 
fra begge parter, mest fra Pors’ side, 
men det ble mye utafor og over. Li
keledes var det ofte mye klabb og 
babb i 16 meterfeltet. Pors vant klart 
3-1, men de overbeviste ikke. De 
sviktet altfor ofte i avslutningene, 
mens forsvaret til sinc tider spilte 
svært åpent. Liseby var ikke noe

OES-cl

PORS LEDER 1. RESERVELAGS 
SERIE.

Urædd slo Borg 2—0 i 1. 
lagskainp på Borgestad igår. 
Tollefsen, som voktet 
Urædd, spilte meget godt.

Etter at høstsesongen er slutt er 
stillingen meget jevn i denne serie, 
idet Pors,’ Urædd og Borg har hver 
3 k. 4 pts. Pors og Urædd har lik 
måJavcrasjc, men Pors leder fordi 
laget har scoret flest mål, 13—6, 
mens Urædd har 11—4 og Borg 11—5. 
Brevik har 0 pt.

Sørget Gunnerød for igjen.,-ved et 
pent angrep og flott avslutning. — 
Lisleby hadde også si.ne chanser 1 
denne omgang, men P,oi$’Jfldre for
svar med keeper Bjørn Rej-nholt som 
siste skanse, spilte seg,.opp, cg ryd-

Pers fikk i enkelte perioder spillet 
til å gli, men såsnart- døt nærmet 
seg mål ble det som oftest et par 
trekk for mye og skudd ferdigheten 
denne gang var ikke mye å skryte 
av. Halfene slet iherdig, og det så 
ut som om Boye likte bedre denne 
plassen enn sin vanlige indrewing- 
plass. Jeisen spilte atter en god kamp 
og skapte ofte farlige situasjoner • 
med sihe presise pasninger. ‘Guriné- 
rød var angrepets -beste, og var uten 
tvil • rekkens strateg og farligste ' 
mann. Men debutanten i center H. 
Holtan var også frisk og ofte frem
på. Skifjeld på den andre indrewing 
plassen spilte også en god kamp. — 
Bjørn Reinholt reddet i stor stil i 
Pors-buret, og de to-Jbeicks Trygve 
Kristiansen cg Olaf Skilbred var

ved pause.
De spilte glimrende fotball, kombi

nerte flott og hele laget var i be
vegelse. Det ble 3 -fine mål ved Øi
vind Johansen, Legernes og Holtan. 
Spesielt var Holtans mål praktfullt.

I 2. omgang bet Fram bedre fra 
seg, men alle hadde ventet klar Pors 
seier, da Fram i løpet av 5 min. ut
lignet til 3-3.

Kampen lover godt for Pors, det 
ser ut tU at rundeformen er funnet. 
Alle spilte godt så vi vil ikke frem
heve noen enkelt. Mastø, Ørn var 
dommer og der var omkring 2 000 til 
skuere.

i

.ned sjmseæ

Larvik Morgenavis: Resultatet 
'3—3 må sies å være meget flatte
rende for Fram etter spillets gang. 
Faktum er at Pors gjorde omtrent 
som de ville i midtbanespillet i de 
'første 45 minuttene, og at det ikke 
‘ble flere mål må i første rekke til
skrives Roald Thoresens fremrakende 
keeperspill.

headet inn av Herman Holtan 
mens Karl Skifjeld var mester 
for mål nr. 2. Etter pausen re
duserte Lisleby ved indre høyre 
hvoretter Rolf Gunnerød øket til 
3—1 for Pors.

Lisleby leverte mye pent kom- 
binasjonsspill, men løperrekken 
var alt for ineffektiv foran mål.

Omlag 700 tilskuere så på.
Arve Stokstad, Odd dømte 

godt;______  _____ ___ ;___

reserve-
Lohne 

buret for

''vslutning!

Lisleby. pors hadde ingen vansker med Lisleby 
Angrepet ineffektivt 
og forsvaret ofte 
åpent .som. låwbdør

Fors har vanskelig for a overbevise 
på hjemmebane. — Heller ikke i 
laiidscielseriekampen mot Lisleby

: igår fikk de til noe av det spill vi 
vet tfe kan levere i gode øyeblikk. . 
Angrepet virket ineffektivt, og for
svaret’ var ofte svært åpent. Hel
digvis for pQrserne var Lisleby- 
angrepet nokså tannløst og niak- 
tet bare å score en gang.

Kampen hadde ikke vart lenge før 
Pors fikk sitt-første mål, da Heiman 
Holtan headet ballen inn i maskene. 
Perserne spilte sag frem til f leie f i- 
ne tilbud, cg da det gjenstod et kvar
ter av omgangen øket Gunnerod-til i 
2-0 véd flott å forsere seg gjennom. 
hele.Lisleby-forsvaret. Lislebys i, v. > 
Lars Høili reduserte til 2-1. uiidér 
et angrep hvor Pors-forsm&t- var 
ekstra mye åpent.

Efter pause dabbet s^^le|;.mer., og 
mer av, men hele tiden var Pors del 
førende lag. Det ble ^røss-.mange 
flotte tilbud bare en scoring, Gg den

Fortjent 3 — 1
Landsdclsseriekampen på Vest

siden i går ettermiddag mellom 
Pors og Lisleby ble for en stor 
del preget av de mange ødelagte 
målsjanser, spesielt var hjem
melagets angripere dårlige til å 
omsette tilbudene i tellende re
sultater., Hjemmelaget halte i 
land seiren som lød på 3—1 og 
var fortjent- nok.

Pors som måtte spille mot en 
sjenerende sol i 1. omgang had
de jevnt over det meste av spil
let gjennom begge omganger, 
burde hatt mer enn 2—0 ledelse 
ved pause. Det første målet ble

I oppgjøret på Vestsiden i går ble'farlig lag og det var bare i.
— 1 ./«ai » 1 I r* 1 *** 1 * — a a. _ 1 4 a

Kristiansen cg Olaf 
begge kontante. 

• *

Lisleby var Ikke-mye å-rope hurra 
for, og vil nok bare ha godt av en 
tur ned i 1. divisjon .de.kan kom-

* '1 

me sterkere igjen. Forsvaret er ro
bust, men spiller nokså mye åpent.
I angrepet var det to mann som 
glimtet — i.v. Høili og c.f. Hans An
dersen. Andersen spilte denne gang 
litt tilbaketrukkent, men viste ofte 
at han fremdeles er en farlig herre
mann.

> Dommeren A. Stckstad, Odd, bruk- 
| te fiøyten på en fornuftig måte. — 
i Kampen i flott spndagsvær trakk 

ikke så meget over 700 tilskuere.

Pors sbs l UX s.

Pors i Larvik
I Østlandspostens referat fra den 

uavgjorte landsdelsseriekampen mel
lom Fram og Pors i Larvik heter 
det blant annet:

Frams kamp mot Pors ble på 
mange måter en pussig forestilling: 
en riktig publikumskamp. Først og 
fremst overrasket Pors i åpningen 
av kampen med et spill så godt og 
effektivt som er sjelden å se, og kan 
betegnes som det beste som er vist 
på Frambanen i år. Det resulterte 
da også i tre pene scoringer, og det 
skyldtes vel først og fremst Roald 
Thoresens gode keeperspill at det 
ikke ble et par mål til. — Det er 
sjelden å se Frams gode forsvar bli 
.så totalt utspilt som tilfelle var i 
første omgang, selv om en tar de 
unnskyldende momenter, lav sol og 
vind i mot, i betraktning.

Pors’ forsvar arbeidet bra i 1. 
omgang, men sprakk totalt da Fram 
kjørte på i 2. omgang. Løperrekken 
viste som nevnt meget godt angreps
spill i 1. omgang. Hurtige pasninger, 
godt overblikk med drivende cross- 
baller skapte mange fine målsjanser. 
Evigunge Karl Skifjeld og «Stubben» 
Gunnerød førte an, men også ytre 
høyre som scoret to av målene var 
flink. Karl Skifjeld laget dagens 
flotteste mål, da hans skudd skrudde 
seg inn i nettet oppe i vinkelen.

som laget noe i angrepet.
Herman Holtan, Pors, var mann, 

for dagens -første mål, en pen hea
ding utmanøvrerte Lisleby-målman- 
nen. Midt i omgangen øket Karl Ski
fjeld til 2-0 på et pent skudd fra. 
kloss hold. Pors overtok nå helt res
ten av omgangen, men i annen om
gang kom Lisleby friskt og Høili put
tet inn et mål. Men Pors kvitterte 
bare et halvt minutt senere. Dette tok 
peppen av Lisleby og Pors overtok 
nå helt og holdent bare brutt av 
spredte Lisleby oppløp;-

Hos Pors spilte Bjørn Reinholt 
godt i mål og halfene slet iherdig. 
Gunnerød laget mye pent i løperrek
ken og Johannessen var frisk som 
vanlig.

Lisleby har'tapt seg svært i det 
siste. Forsvaret spiller åpent og i lø
perrekken var det i går bare Høili 
som viste noe.

Stokstad, Odd, blåste godt,^

leder 2. reservelagsserie
Pors slo Sundjordet 5—0 i 2. 

servelagsserie på Vestsiden. Det var 
Erling Olsen 4 og Per Dahl som 
scoret.

Tollnes — Borg 3—5.
Pors leder serien med 2 k. 4 pts.

! 10—2 foran Urædd 2 k. 4 pts. 9—3. 
Langesund 2 pts. 10—6, Borg 2 pts.
7—8t Sundjordet 0 pt. 1—8 og Toll-

I nes 0 pt. 3—13. , ...
I

Nybrott: Pors overrasket positivt, 
særlig i 1. omgang. Laget spilte hur
tig, direkte og effektivt. I den første) 
perioden av omgangen lå de klart 
over og fortjente ledelsen. Det er 

'særlig grunn til å framheve løper-j 
rekka som viste ypperlig posisjons-1 

(spill. Så snart ballen kom opp i 
Framfeltet var det fare på ferde pal 

•grunn av Pors-rekkas gode plaserin- 
•ger. I løperrekka var Skifjeld klart 
best og hadde en rekke gode skudd 
som kunne resultert i mål, Porsfor- 
svaret arbeidet også effektivt med 
ikeeper Arne Halvorsen som beste 
‘spiller. Han hadde et par redninger 
;som var av virkelig klasse og hans 
råske reaksjon hindret sikkert Fram 
i å bringe seiren i havn.

Store seire for Langesund og Pors } 
1 De første kampene i 2. reserve- 
lagsserie ble holdt i går. Langesund, 
vant hele 8-0 over Tollnes på^ Toll- 
nes-graset.GPors slo Borg <5-2 på Boi- 
gestad. ‘ _ ■ J_'. . ’ .

- men 3-1

te
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Pors skal ha Kongsberg i Porsgrunn, mens 
Urædd møter Trauma på Tromøya 

søndag 20. juni

I’ 
1/ 
i

de et godt forarbeid ,til dette målet. 
Pors fortsatte sitt spill med fine kom
binasjoner og laget kunne med litt 
hell fått et par mål til.

Det gikk nesten en halv time før

I

I

> porserne. best, 
. ter hvert tydelig fram'at inn- 
| satsen før
’ hardt på kreftene.
I ene
ikke å holde spiUetr oppe og 

'Fram overtok føringen. Etter 
I vel en halv times spill reduserte 
i Fram til 3—2 i løpet av et snaut 
| minutt/ Det andre målet kom

5 Grenlandlag til 
runde i NM?

' Det var Kari' Skifjéld som gjorde 
et fint forarbeide til Pors 1. mål i det 

'5 min. Han driblet seg fri og la en

For de vel 1000 tilskuere var 
forestillingen en riktig pub- 
likumskamp. Den bød på 
spenning fra først til sist. En 
fikk se godt spill i stort tempo 
og hele seks scoringer.
Hos Pors leverte ytre høyre 

Legernes friskt spill med større 
innsats enn i sine tidligere kam
per i Pors-trøyen. Winghalfene 
Per Boye og Arne Stenqvist le
verte også en god kamp, mens 
Rolf Gunnerød ikke nådde heit 
opp til vanlig nivå. Porsmålene 
ble satt inn av Legernes. Karl 
Skifjéld og Herman Holtan.

De beste hos Fram var høyre 
half og ytre høyre. Laget fikk 
sin gode back, Oddvar Kruge, 
skadet et stykke ut i 2. omgang. 
Han ble imidlertid flyttet ut på 
ytre venstre og fullførte kam
pen.

&

I den siste landsdelsseriekampen mellom Pors og Fram i Larvik lør
dag kveld så det en stund ut til at Pors fullstendig skulle utklasse det 
nye hovedserielaget. Allerede fra avspark tok Porserne hånd om spillet 
godt hjulpet av medvind og en for Fram sjenerende sol. Pasningene 
gikk pent fra mann til mann og særlig var Karl Skifjéld i humør. 
Porserne ledet 3—0 ved pausen, men sluttresultatet ble 3—3. Når Fram 
klarte å ta igjen Pors solide ledelse skyldes det delvis alt for lite re
solutt spill i Pors-forsvaret i slutten av kampen. Porserne ble forøv
rig snytt, for et straffespark i siste omgang.

mot hadde han ingen mulighet for å 
redde det neste Skifjeld-skudd som 
smalt i stolpen og deretter spratt bai- 

•stikkball gjennom til ytre høyre Le- len i nettet. Øivind Johansen gjor- 
gernes, som ikke nølte med å sette 
ballen i motsatt hjørne. Like etter 
hadde Pors nok to store sjanser. Ro
ald Thoresen i Fram-buret reddet 
mesterlig Karl Skifjelds skudd. Deri-

Pors nærmest seiren
Etter Pors sterke og utmer

kede 1. omgang, og etter den 
relativt gode åpning av 2. om 
gang må det kunne sies at 
Vestsidelaget var nærmest 
seiren, og hadde også fortjent 
de to poengene. Nå skal det 
riktignok innrømmes at la
get falt ut av stilen midt i 2 
omgang, og at dette dro hel
hetsinntrykket noe ned. Men 
lagets spill før pause og den 
store ledelse burde ha tilsagt 
full pott. . _—

Pors satte en alvorlig skrekk 
i høstens nye hovedserielag, 
Fram, og Torstrandpublikum- 
met i seriekampen i Larvik 
lørdag kveld. Vestsidelaget 
åpnet kampen i stor stil og 
veldig fart. Spesielt gikk det 
lekende lett og fint fremme i 
angrepet. Løperne skiftet opp
finnsomhet og ballene ble 
slatt korrekt i lukene. Utmer-. 
ket støttet av winghalfene 
holdt Pors spillet godt oppe 
gjennom hele 1. omgang og 
gikk til pause med fortjent 
3—0 ledelse. ■
Også etter sidebyttet startet; 

men det' kom et- 
___________________•________* 

pause hadde ‘ tatt 
Winghalf- 

og indreløperne • maktet 
holde spiUet oppe 

føringen.
I vel en halv times spill reduserte

I
* L
•f »
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Pors ledet 3—0 over Fram
Sterk 1. omgang av Porserne, men forsvaret 

avventende i siste del av kampen

Pors rundekamp 
mot Kongsberg 
i Porsgrunn søndag

Til 1. rundekampen, i N.M. 
: på Vestsiden søndag har Pors 

U.K. tatt ut dette laget fra 
mål og høyre: Arne Halvorsen, 
T. Kristiansen, O. Skilbred, A.

i Stenkvist, D. Jensen, P. Boye, 
' O. Legernes, R. Gunnerød, H.
> Hbltan, K. Skifjéld og 0. Jo-' 

hansen. i
i Kongsberg slo Snøgg 3—1 i 

en privatkamp på Kongsberg! 
onsdag. Det var Notodden-klub-

j bens første nederlag i år. __
■ Kongsberg har hatt en beskje-. 

den vårsesong, og klubben må 
fra høsten av rykke ned i 2

i divisjon. Alt taler for at Pors
i sikrer seg retten til 2. runde
I men det er ingen grunn til å ta 
i noen seir på forskudd når det 
y Sl el der cupkamper. ;

Kamp nr. 36 •' 
Pors—Kongsberg 

4—2
Det ble bare anlednmgf til å se siste 

omgang i denne kampen, <Pors ledet 
2—1 ved pause. Etter pauset utlignet 
KIF snart, men så bqj^r. en Kongs- 
berg-forsvarer ballen, £ egeti nett, Den- 
ne goal ble sikkert meget viktig. Da 
så Gunnerød tar én' corner pådfrek-, 
ten og øker til 4—2 er slaget'vunnet J 
Kongsberg presset påslutten, men 
klarte ikke å score, , 3 •

Gjestene spilte vel så pent som ver
tene ute på banen og leverte i dét‘ hele 
en svært jevn kamp. Pors har ikke 
funnet cupmelodien ennu, og innsatsen 
var heller trist. 

- >

Rolf Hansen, Skiens-Grane, dømte 
godt- Helfrcd.

Fram-spillerne kom til hektene. No 
en ganger så det litt broket ut foran 
Pors-målet, men i et par tilfeller var 
skuddene svært dårlig innsiktet 
Arne Halvorsen hadde ellers to finé 
redninger. I det 38. min. la Porserne 
på til 3—0. Legernes forserte seg' 
fram over på motsatt side og vippet 
ballen inn til den helt udekkede Her
man Holtan, som scoret fra kort hold.

Svak 2. omgang
Hadde det vært en god første 

omgang, så ble til gjengjeld annen en 
skuffelse. Det så ut til at Frammerne 
ikke ville si farvel til landsdelsse- 
rien med- et stort tap. På tross av 
at. venstre back Kruge ble skadet 
og siden hinket på ytre venstre klar
te Larviks-laget å tilrive seg meste-' 
parten av spillet. I sine anstrengel
ser tok noen av Frammerne til ulov
ligheter og en tid formelig drysseti 
det med frispark. Fram fikk sitt før
ste mål etter 25 min. ved Oddvar 
Kristiansen etter at Arne Halvorsen, 
helt flott hadde halvklart to skudd 
fra nært hold. Backene burde kom
met til unnsetning og situasjonen 
hadde antagelig vært avklart. Bedre 
var det ikke i Porsforsvaret i det 
30. min. da Frams høyre half fikk] 
ballen på 18-meteren og smeldte til.. 
Dermed var stillingen 3—2. •

Flere store Pors-sjanser 
I

Pors hadde også i denne omgang1 
flere gode sjanser og Roald Thore
sen hadde bryderi med skudd fra. 
Gunnerød og Skifjéld. Aller hardest 
var Frams målmann ute og kjøre da 
Herman Holtan driblet seg forbi ham 
mens han var ute i feltet. Det midlet 
Thoresen brukte da var en opplagt 
beinkrok og det burde resultert i 
straffespark, men dommerne lot uvisst 
av hvilken grunn spillet gå videre. 
I stedet ble det Fram som fikk sitt , 
3. mål i det 38. minutt ved ytre høy- 

're. Også ved denne scoringen var 
Pors-forsvaret helt stillestående.

Karl Skifjéld var banens 
beste spiller

Hos Pors som leverte en meget 
god 1. omgang, var det dennegang 
løperrekken som gjorde seg best. 
Karl Skifjéld var ubetinget kam- 

. pens beste spiller med fin ballbe-.
handling, lette driblinger og rolig 
og godt pasningsspil. Ytreløperne , 
var også gode med Legernes sorn . 
den beste i første omgang og ty' ‘ 
vind Johansen i annen. De to side“ ' 
halfene Stenkvist og Per Boye ar
beidet energisk. Dagfinn Jensen 
var igjen best i det indre forsvaret. 
Målmannen Arne Halvorsen 
noe slipphendt i begynnelsen 
kampen, men hadde siden 
helt flotte redninger.
Fråm-spillerne virket tunge og 

seine i forhold til Porserne. Best fra 1 
det kom sidehalfene og målmannen- 
Backtrioen var ikke på høyde me ■ 
vanlig nivå lørdag.

i Dommer var Mastø, Ørn.
. . . . fh—

: etter et flott opptrukket angrep 
med skudd i mål av Oddvar 
Kristiansen som fikk satt bal
len forbi den dekkede * Pors- 
keeperen. Da det gjensto 7—8 
min. av kampen lyktes det hjem 

Imelaget å utligne.
Bare noen minutter før slutt 

hadde Øivind Johannesen sjan- 
sc til a gi sitt lag ny ledelse og 
seir. Han rundet sin back i stor 
fart, fikk narret Roald Thore- 
?1n1ut..a* b^ret> og var kla' I ul skudd da Fram-keeperen ka- 

1 .bena på porseren. 
J Publikum ^stilte^seg på straff

Pors finalist
i 2. res. serie

t Møter Skotfoss eller Storm
i finalen om KM

I går ble siste runde 1 2.' re- 
servelagsserle spilt. Kampene 
endte med disse resultatene- 

■; Herkules—Gjerpen 0—1. Skot-
f0^7Grane 5~^’ Sundjordetl 

?es, 5-^’ Langesund— 
Borg 2—1, Pors—Urædd 1—1 

Pors er dermed finalist i 2 
reservelagsserle med fire seire 
npnn1? uaYgJ°rt kamp. På an- 
beggea^ed°Tn B°rg °B Urædt>, 

t "T med 7 Poeng.
nå er en-
Pa sto«o^'Ln0EiorsVSampen

^jnMaverasie n^\Og l5“61

' ***V**

*
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de for nettopp dette med skytefer- trening 
digheten, at hvert lag scoret på straf- j r~

si var i

Rolf Gunnerød, 
som scoret 2 mål for Pors.

4-2 seir for Pors 
Kongsberg

I

I

T|

20 meteren.
Men gleden varte ikke lenge — 3 

minutter senere spilte Kongsbergla-

litet. Og med 4—2 til Pors blåste 
dommeren for full tid.

Kongsberg-laget var avgjort et 
hyggelig bekjentskap og spilte pen 
og riktig fotball ute på banen, men 
avslutningene var ikke av samme

brodere seg helt inn.'før de skyter fespark i nettet, 
og det er i grunnen4ganske betegnen-

og 
seg 

Pors’ 
ved

Pors møter Sagene
Omkampen fra 1. runde lørdag 

mellom Sagene og Drammens Ball
klubb endte med 1—0 seir til Oslo- 
laget, som dermed skal møte Pors i 
Cupens 2. runde.

Kampsted og tid er enda ikke be
stemt.

’ 'JF* * ‘ 1Christensen og Finn Samuelsen — 
|stedfortredere, var Kjell Ivar Clausen 
.dg.Jåh Fredrik Jacobsen — var det 
fe.inar Eilertsen dg Odd Ødegaard 

Løq.rh var best, tett fulgt av Odd Jan 
f Eriksen .og Kåre Odden. Dø-; øvrige 
spilte jevnt godt. Syvertsen hadde 2f 
flotte redninger.

Karl Skifjeld var best hos Pors 
denne gang. Han var også banens 
beste spiller, men han hadde godt 
følge av Olaf Skilbred og Arne 
Halvorsen, Herman Holtan og Rolf 
Gunnerød spilte også en god kamp.

Rolf Hansen, Grane, var dom
mer.

Pors må ta fram bedre sa
ker i neste rundeoppgjør. La
get var uten innsats og skuf
fet mot Kongsberg i går. Sei
ren 4—2 var fdrsåvidt i orden, 
men vi hadde ventet andre 
ting av hjemmelaget. Kongs
berg serverte glimtvis pen fot
ball og de to scoringene laget,' 1 
satte inn var resultatet av' 
pent oppbygde angrep og he
sten utspilling av Porsforsva- 
ret.

I grunnen var det bare to 
mann • på hjemmelaget som 
holdt mål denne gang. Og det 
var Skilbred og Skifjeld. Hos ‘ 
Kongsberg spilte begge vinge
ne friskt og godt. Keeperen le
verte en god kamp og Arnfinn 
Sandengen var den gamle go
de senterbacken.

Pors åpnet scoringene ved 
Hermann Holtan, men båre 5’ 
minutter etter utliknet Kongs
berg. Knapt 30 sekunder se
nere fiørget Gunnerød for 2—1 
ledelse.

Det første kvarteret av an- 
nen omgang var Pors mye uta
for og i denne perioden fikk 

• Kongsberg 2—2. Midt i om
gangen skaffet Gunnerød le-

Porsgutt med 
på juniorlaget: 
i Odense mot 

danskene

• - ■ •4V
•. . • r •

• •; *■ v'

Feriefotballen holdt sitt inntog
Pors hadde sol og vind med i 1. 

omgang og spilte godt de første 20 
min., men så var det også slutt og. 
det hele jevnet seg pent ut med nok
så likt fordelte sjanser. Pors’ ledel
se på 2—0 var i orden etter spillets 
gang. Det var som nevnt y. h. Leger-' 
nes som slo - et horribelt tilbakespill 
til keeper forbi denne. Det andre sat
te Dagfinn Jensen inn på straffe
spark.

Brevik hadde vel så meget av spil
let i 2. omgang som Pors hadde hatt 

! ' ’, Enkelte ganger så vi flere pene 
tilløp til spill fra begge sider, men 
det ble bare med tilløpene. Pors 2 
energiske løpere Skifjeld og 0. Jo-' 
hansen gjorde det broket i Breviks 
forsvar enkelte ganger, men det, 
gjorde også Breviks elegante Eilert- 

1 sen som flere ganger laget flotte 
detaljer, men maktet ikke å full- 

Felles* for begge 'lag var "den dar- føre. Nordstrøm ble holdt i benet og 
lige skyteferdigheten.. Løperne skal Eilertsen satte det påfølgende stu

Ålt i alt en heller tam kamp, men 
; var det jo.

T. Dahlgrcn dømte til alles 
fespark, og Pors’ 1. som så å si var ifredshet. 
selvmål. Riktignok var y. h. Legernes 
sist nær ballen, men det var foi- 
æring._______ UjJL... -----——

Arnold Johansen 
vensfre half/ .

Porsgutten Arnold Jo
hansen skal spille venstre- 
half på Juniorlandslaget i 
Odense i morgen. Han var - 
— som tidligere nevnt — 
tatt ut blant de 15 som 
skulle nedover på Dan
marksturen. Arnold Johan
sen viser seg sikkert opp
gaven voksen. Gjennom 
lengre tid har han vist at 
han er en meget habil fot- , 
ballspiller og det er utvil- ' 
somt en ganske morsom 
jobb han får mot danske
ne. __________

Arnold Johannesen, 
Pors, venstrehalf mot

Danmark
Oslo (NTB): Til juniorlands

kampen i fotbal mellom Danmark 
og Norge i Odense den 30. juni ei 
tatt ut følgende lag: .Sverre Ander 
sen (Viking), Henry Larsen (Vaaler 
engen), Ragnar Lindemark (Fredril 
stad), Anders Aarstad (Stavanger 
F.), Arne Nilsen (Sem), Arnold Jc 
hansen (Pors), Arne Lund (Falk] 
Hans Sperre (Sandefjord), Ragna 
Johnsen (Fredrikstad), Leif Hauge 
(Sarpsborg), Sverre Larsen (Jarl] 
Reserver: Bjørn Pedersen (Rapid] 
Hans Jacob Mathisen (Fredrikstad] 
Jan Evensen (Fossekallen), 
Bern

bedre rundtspill
Ingen innsats over laget tross 4-2

deise og øket til 4—2 mot slut
ten -av kampen.

Rolf Hansen, Grane, var I 
god dommer, og 5—600 men
nesker så kampen. Pit.

om for- 
_like 

før Éors og Kongsberg entretba
nen for å kjempe om - - " 
runde på Vestsiden igår. 
van tung og 
men like fullt ble det en kamp 
man gledet seg over. Som ventet 
hadde ikke Pors synderlig van
sker med Kongsberg, og 4—2 sei
ren var heller i underkant etter 
spill og sjanser.

Det var Kongsberg-laget som først 
fant seg til rette og de første 20 mi
nutter måtte hjemmelaget stort sett 
finne seg i å spille annen fiolin. I 
denne perioden gled spille riktig fint 
for gjestene. Arne Halvorsen i Pors- 
buret hadde flere vanskelige skudd 
å ordne opp med.

Så tilrev hjemmelaget seg 
I hvert initiativet og etter en fin-fin 
kombinasjon på høyresiden 
Herman Holtan kampens første mål 
i det 25. minutt på et langskudd fra! gode merke. Alle plasser var jevnt 

godt besatt. I forsvaret bør Arn
finn Sandengen på senterhalfplas- 
sen og venstre, back Yngvar Lind- 

get seg pent fram og utlignet ved boe-Hansen framheves. I løperrek- 
ytre venstre Ole Evju. Men så kom. ken var indre-mennene Einar Hol- 
Porserne for alvor i gang og sjanse- te og Knut Istad et strå hvassere 
ne var deres. Knapt 2 minutter et- enn de øvrige. . 
ter driblet Rolf Gunnerød seg pent 
gjennom og nettet fra kort hold. Det 
var tre raske scoringer på mindre 
enn 5 minutter og man belaget seg 

■på litt av en målfest. Begge lag spil
lte frisk og god fotball, med Pors som 
den toneangivende. Karl Skifjeld på 
indre venstre var kvikk og meget 
farlig i sine gjennombrudd, men in-1 
gen av hans mange fine gjennomlegg 
brakte tellende resultater. Med for
tjent 2—1 til Pors gikk spillerne til i 
pause. i

Annen omgang ble i høyere grad 
dominert av Pors, da særlig mot 
slutten. Det var likevel gjestene som 
først oppnådde mål. Ytre høyre Odd 
Bråthen utlignet på et perfekt lang
skudd. Pors-rekken på sin side spilte 
fin fotball og spesielt var innertrioen 
fiks og sjanseskapende. Rolf Gunne-. 
rød tilkjempet seg bl. a. en stor- 
sjanse, som imidlertid løp ut i intet.

En ledelse til hjemmelaget hang 
likesom i lufta og etter 20 minutters 

.spill i. annen halvtid var den et fak
tum. Energiske Herman Holtan kapp
løp med venstrebacken om en ball' 
inne i straffefeltet og’ herunder sen-1 
der backen ballen over den utstor-' 
mende målmannen og i- eget nett. 
Pors førte stadig an, men Kongsberg-' 
laget har også sine' storsjånser. En 
gang feilet hele Pors-forsvaret stygt 
og en Kongsberg-angriper sto alene 
med Pors-keeperen, men han satte 

. ballen over. Mot slutten er det hjem
melaget som helt bestemmer hvor 
.skapet skal stå. Den ene hyperfarlige 
sjansen avløste den andre ved gjes
tenes mål. Og i det 28. minutt gikk 
det endelig hull på byllen. Pors fikk 
tildelt en rekke cornere og en av dis
se gikk til Rolf Gunnerød som helt, 
.mesterlig nettet på direkten' like ved! 
:stangen. !

Kongsberg-laget oppet seg av og, 
i til, men maktet ikke å redusere. Opp- 
iløpene var mer tilfeldige og avslut-, 
ningene var ikke av beste merke. 
Lagets «grand old man» Arnfinn 
Sandengen, som spilte senterhalf, 
gikk opp og leverte ett av kampens 
beste langskudd, men Arne Halvor- 
sen viste en redning av like høy kva- j

Skifjeld banens beste spiller

• • ’ **•*'./■ •

Det .blåste én generende og kald 
vestavind på Fur.ulund lørdag un
der kampqri ’ ifiéllom yPorg og, Bre
vik. Pors' møtte' med<fpllt mann
skap for å trimme laget til 2. run- 
de-kahipen, — méh'>imponerte ik- 
ke. Man kan nesten si. at feriefot- 

■ ballen holdt sitt inntog. Det var 
i grunnen barej’ Karl Skifjeld 
Øivind Johansen som ■ skilte 
litt ut. Dé.- øvrige var jevne, 
forsvar var temm;elig usikkert 
flerezaiÅfeSninger. .
Hos Brevik, som møtte.uten Frank: i 1.

Etter et kraftig pøsregn 
middagen brøt sola igjennom

retten til 2. 
, — Banen 

vanskelig a mestre, 
like fullt ble det en 
gledet seg over.
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Finn
Ragnvald Johnsen og Odd Back 
klart fordringene. Men enda er 
det en hel del som ligger og 
kniver og som enda har noe av
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så Sa< 
•ffene spnie uusau runuu ^JLr mot. 
Pors lørdag, behovde nødvendigvis ik-'

l ke å angre. I den morsomme første I 

°nitoang levette nemlig ‘Porsgrunns- 
laget et spill så variert, fantasifullt' 

°S sjanséskapende som man meget 
j sjelden ser lier i byen; "I den perioden 

spilte rekken Legernés—Gunnerød— 
Holtan—Skifjeld—Johansen utmerket I 
— med Gunnerød<}soni bestemann ogj 
med Skifjeld som organisator. Gunne-! 

iod scoret de to første målene, cen-j
a-lf Dagfinn Jensen tok ség av de to, 

folgende, som begge var straffespark. 
, Hos Sagerie hevet wihghålfen Svein

acobsen seg en smule over de øVrige, 
°m laget som helhet bør' mani 
at det nå vil være nyttig med’ 

^mmerferie langt fra ball og bane 
æilig effektiviteten var i lorda-

lik null. Dommer var
Øivind Héleesen; Liu)I

lig om det er så lett å skyte 
ballen innenfor to pinner med 
75 cm. avstand.og fra seks me
ters hold. Det høres enkelt ut, 
men prøv fem spark med hver 
fot. Av disse skal en ha seks 
treff! En annen øvelse er fem 
vristskudd med hver fot fra 16- 
meteren og på mål etter poeng
beregning. Skudd i hjørnene tel
ler mest.

Headeøvelsen gikk også fint 
for mange, og- hadde det vært 
tillatt for eldre å delta ville 
nok Jeisen ha klart denne med 
glans etter det han viste i går!

Joda, fordringene er første
klasses 'fotballtrening for unge 
gutter, og Porsernes arbeid på 
dette område burdg tjene til.et
terfølgelse i de andre junior
gruppene i kretsen. Johno.

gr

f* ’■

’ . -fl

•••••• -•.. .s<., -v. • • •;>
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Ragnvald Johnsen (tv) 
hadde bare driblingene injpj! 
og her ser en den ivrige 
smaguttespilleren legge i vei 
Han kom inn på 32 sek. —1 
altså 3 sek. raskere enn nød
vendig. Nils Jørgen Olsen 
(t.h.) har nettopp klart for- 

. • • s åringene. På dette bildet vi-
I ser han hvordan ballen skal 
| spilles mellom pinnene fra 

' seks meters avstand. Dette 
må .en vel kalle fulltreff!

. Foto Stenstadvolden.

: Pors’ smågutter
slo Langesun 9^—1 i en privat- 
kamp i Langesund i går.

Porr. haddn ingen vanskelig
heter med Sageno I 2. runde
kampen i Oslo lørdag. Det ble 
en slide 4—O-seler etter at gje
stene hadde ledet 3-—0 ved 
pause. Hele Pors-laget dro godt 
sammen gjennom begge om
ganger, og spilte til sine tider 
pen og effektiv fotball. Pasnin
gene gikk fint og riktig, men 
det skortet av og til på skud
dene. Sageno var temmelig un
der båten og hadde lite å stille 
opp mot det langt sterkere la
get fra Porsgrunn.

Gunnerud laget de to første 
målene til Pors ettei' pent spill 
i angrepsrekken. De to siste I 
scoringene fikk Pors på straf
fespark, som Dagfinn Jensen 
satte kontant inn. Gunnerød

■HMiiiirjmjjiiia^—’ ^*ors lørdag.

*

I når det gjelder sjansene til videre 
rundetraving.

Sagene er ikke å spøke med når 
det gjelder cupen, det er nok 
minne om at laget if jor ikke 
stoppet før i kvartfinalen ; 
king. Spesielt centerhalfen, 
løperen og ytrevingene er 
spillere som nok vil vite å gjøre 
det broket for Vestside guttene.

På den annen side er også Pors- 
erne i fin trim. Karl Skif jeld er litt 
handicappcd på grunn av 
skade, men stiller likevel 
tar alle solemerker å dømme bur-I de Porserne komme hjem med seir, 

I men Sagene er langt fra å under- 
vurdere.

programmet igjen, og det cr nok 
ikke lenge for flere Porsgutter 
får tildelt bronseballen, som alt
så er det første merket.

Interessen er meget stor, og 
under vårt besøk på Porsbanen 
igår kveld var ialt omkring 25 
gutter i ferd med øvelsene. Det 
var ikke vanskelig å se at dc 
hadde tatt lærdom av trenin
gen, for.flere var overraskende 
flinke. Fordringene er slett ik
ke lette alle sammen, og selv 
påsto flere av guttene at ball- 
jongleringen var den verste.

Men alle sammen har en me
get god hjelp i den dyktige opp
mannen, Helge Madsen og den 
ikke helt ukjente «Feisen», som 
jo selv kan instruere guttene og 
demonstrere på en utmerket 
måte. En god læremester er 
godt å ha!

60 meter løp og driblinger 
gjennom hindringer på maksi
maltid hører visstnok til de let
teste fordringene, men

Sagene—Pors 
0—4.

Det å arrangere fotball på’ Ullevål 
Stadion en lørdag ettermiddag i juli 
er ikke det samme som å sette pen
ger i banken — men i Oslo er jo si- 

• • • » 
tuasjonen den, at de kamper som ik-J 
ke er behørig approbert før sneen 

> • • 
;går, ubønnhørlig havner på lands
bygdas . . v A-

l I Men de 649 menneskene som 
sprlle utsatt rundt "kamp

•<x. v 
x > • •
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Pors spilte fantasifullt 
Sportsmanden

Oslo-avisene er svært beskjedne 
i sin omtale av 2. rundekampen 
i N.M. mellom Pors og Sagene i i 
Oslo lørdag. I Sportsmandens re
ferat skriver H. M. blant annet: 

I

«De 649 menneskene som så Sa-| 
gene spille utsatt rundekamp mot 
Pors lørdag, behøvde nødvendigvis 
ikke å angre. I den morsomme før
ste omgang leverte nemlig Pors- 
grunnslaget et spill så variert, fan
tasifullt og sjansjeskapende som 
man meget sjelden ser her i by
en. I den perioden spilte rekken 
Legernes — Gunnerød — Holtan 
— Skifjeld — Johansen utmerket — 
med Gunnerød som bestemann og 
med Skifjeld som organisator».

Arbeiderbladet: «Pors hadde se
rier av sjanser i kampen mot Sa
gene som var helt ute av slag. Pors 
viste gode takter i 1. omgang, men 
slappet litt av i annen.

Morgenuposten: Laget fra Porsgr.
var best i kampen mot Sagene. Rolf ! var bestemann hos 
Gunnerød som scoret de to første ‘
S f°røVrl« ba^ns beste

Det gjelder å få plasert ballen mest mulig i f hjørnet, 
Finn Grotnes idet han smeller av ‘

Juniorgruppen i Pors driver 
et iherdig og strålende arbeid 
med Norges Fotballforbunds 
ferdighetsmerke for gutter, og 
noe mere populært tiltak for 
å få ungguttene ivrig interes
sert, og for å dyktiggjøre dem 
i fotballspillets viktigste fi
nesser finnes vel ikke.

.-årsguttene har allerede 
, men 

sa har de også holdt på en god 
stund og to ganger i uka, for
teller gruppens oppmann Helge 
Madsen.

Utenom de fem som vi offent
liggjorde for kort tid siden, har 
Vidar Kristiansen, Nils Jørgen 
Olsen, Per Heidal, Leif Karlsen 
Leif Kristensen, Finn Dolva. 

liffl

Pors får full hyre mot 
Sagene i kveld
• Ved middagstider i dag setter 
j Porserne seg i bussen for å kjøre 

inn til 2. rundeoppgjøret mot Sa
gene på Ullevål stadion. Allerede

I en times tid etter framkomsten stil
ler laget opp til kampen. Det er 
ganske klart at en slik lang buss-, 
reise direkte fra arbeidsplassen tar

In

fal
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Tre Crenlandslag 
til 3. runde

*

Pors jr.-Tollnes jr.1-0
I seriekamp i juniorklassen på 

Vestsiden vant Pors 1—0 over Toll- 
nes i en usedvanlig hard kamp. En 
av Tollncs-guttcne ble utvist i annen 

I nngang. Det var Svein Jacobsen som 
fscv<et målet.

_____________

Dagfinn Jensen, 
som scoret på 2 straffespark, 

o

8R
... ...

1. reservelagsserie
Pors slo Urædd 4-0 i 1. reserve- 

lagsserie. Leif Lindstad og - - - 
Hansen scoret to mål hvor.

Pors hadde ingen vansker med 
å sette Oslo-laget Sagene utafor 
i NM i Oslo lørdag. Spillet gikk 
til sine lider meget godt for Por
serne, mens laget dabbet noe av 
etter pausen.

Tidligere har Odd og Herkules 
sikret seg retten til 3. runde som 
spilles søndag 1. august. Pors er 
sikret hjemmekamp, mens de to 
Skiens-lagene må ut. Det tar for
modentlig litt tid før oppsettingen 

'åv 3. runde foreligger.
Corner

Rolf Gunnerød, 
som laget 2 mål.

Heldig S

r —y ~ • I
•*- — - • I

Thorbjørn Haniinerseng, Gjø- 
vik-Lyn har fått Fotballforbun
dets dispensasjon til a spille se- 
riokamner for Pors i høst.

*
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håp om å sikre seg nye poeng. Gårs
dagens seir kan trygt karakteriseres 
som svært heldig, men det er nå en 
gang målene som teller. Laget hadde 
sin styrke i det kontante forsvaret 
hvor senterbacken Tveiten var beste
mann og tillike banens beste spiller. 
Backene Haakon Lien og D. Øimo 
var sikre og hardtspillende. Målman
nen Knatterud var både god og hel
dig. Han fikk slått ut’ tre tenner i 
1. omgang under et sammenstøt med 
en av sine medspillere. Ove. Ødegaard 
åpnet godt, men siden fikk han ikke 
utrettet noe særlig. Ytre venstre 
Engravslia var frisk inntil han ble

r. «

•. / fr:

godt overtak i

HERKULES B — PORS B 7_ 1
Pors møtte med et mixed lag til 

B-kampen mot Herkules på Gimsøy 
i går. Pors ledet 2—0 etter 8 min., 
men Skiens-laget vant kampen 7_ 3.

Pors’ lag mot Snøgg
Til høstens første landsdelsse- 

riekamp mot Snøgg på Vestsiden 
søndag har Pors UK tatt ut dette 
laget fra mål og høyre: Arne Hal
vorsen, T. Kristiansen, O. Skil- 
bred, A. Stenqvist, D. Jensen, P. 
Boye, Legernes, R. Gunnerød, H. 
Holtan, K. Skifjeld og 0. Johan
sen. Reserver: B. Reinholt, A. 
Weholt og L. Weber. 
i »

av sine kamper. De som kom best fra 1 
det var målmannen og senterbacken. 
Ytre høyre Ole Martinsen som er en 
av omgangen var at Pors var totalt 
svært lite overfor Olav Skilbred. Ho
ved inntrykket av Oslo-laget var at 
det nyttet alt for mye puslespill.

Øivind Helgesen, Liull, var en ro
lig og myndig dommer.

Landsdelsseriekampen på Vestsiden i går sluttet med en heldig 1—0 
seir til Snøgg, etter at Pors hadde hatt overtaket % av kampen. Pors
erne hadde flere skudd i stengene og endel gode skudd som Knatterud 
i Snøgg-buret reddet. Spillemessig sett var kampen ikke av de beste. 
Snøgg fikk sitt seirende mål allerede i kampens første minutter. Det 
var 1200 tilskuere.
Snøgg åpnet best i den første 

halvtimen på Vestsiden i går. Ove 
Ødegaards gode skudd halvklarte Ar

mé Halvorsen .i P.ors-buret hvoretter 
ytre venstre • John * Engravslia head- 
det returballen . mellom bena på 

:Por;s?målmannen. Ødegaard hadde 
enda en stor sjanse, men Arne Hal
vorsen snappet ballen fra ham før 

' han fikk skutt. Øivind Johansen kom' 
pent gjennom’ Snøgg-forsvaret, men 
så satte han skuddet utenom buret. 
Seinere hadde ytre høyre Legernes 
en stor scoringssjanse, men skuddet 
havnet i treverket. Pors spilte seg 
°PP og overtok etterhvert mestepar
ten av spillet, men stillingen var al
likevel uforandret ved pausen.

Pors-halfen Stenqvist ble skadet i 
slutten av 1. omgang og etter pausen 
rykket reserven Arne Weholt inn som 
høyre back, mens Trygve Kristian
sen trakk ut som half. Porserne drev 
snart Snøgg over på defensiven og 
det manglet ikke på sjanser. En 
Snøgg-forsvarer klarte på en eller 
annen måte å vippe ballen over til 
corner like ved målstreken. 2 Pors- 
cornere fra venstresiden, var det god 
skru i, men tellende resultater ga de 
ikke. Seinere hadde Rolf Gunnerød 
og Øivind Johansen flere harde skudd, 
men Knatterud i Snøgg-buret var . 
fint plasert og reddet. Herman Hol
tan var alene med Knatterud, men 
var uheldig og fikk ikke skutt. Gun
nerød hadde et skudd i stolpen. Snøgg 
hadde bare noen spredte angrep, men 
under et av disse måtte Arne Halvor
sen strekke seg til det ytterste for å 
redde skuddet. . — —

Snøgg spilte energisk, men det må 
nok leveres ganske annet spill i de 
kommende kampene hvis én skal ha

da klubben, sikret seg 3—0-ledelsc.
det godt vært 5—0. Annen omgang ble betydelig tainme- 

. Pors-innsatsen lørdag lover godt for høstkampene.
aldri dupere av Sagenes ellers så 
gode senterback. Rolf Gunnerød 
var også i slag, selv om han frem
deles hadde tendens til å overdrive 
driblingene. Legernes på ytre høy
re viste mye godt, men han ble 
dessverre benyttet så alt for lite. 
Venstresiden var ikke så frisk som 
vanlig. Karl Skifjeld, som har 
måttet holde seg borte fra trenin-

pt. 5—22.
Walter Thprjussen 2, Ber' Lundgren 
2, Per Bolstad, Rolf Harisen og Olav 
Øvrum. Lundgren brente et straffe- 

. . • - • , • * 

spark i slutten av kampen. <Vi-
Borg vant 1—0 over . Skicns BK 

jpå Borgestad. • ’ . ,
[ På Furulund var Pors helt over- 
j legen mot Brevik og vant 10-2. Pors 
målscorere var Ivar Waagc 3, Svend 
[Hansen 3 (hvorav et på straffe
spark), Vidar Abrahamsen 2, Haa-

1 tveit og Leo Weber. I neKamper
I I Odd — Herkules _ . 5—0

i

- — ’ - - i ; ■ ■ -■ ■ ■ — ■ • - • - - ■~ - -• - • _•

Pors er klar for 3. runde i NM

* W8-''r ' • W
ifta
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I skadet midt i annen omgang under 
et sammenstøt med en av sine med- 

| spillere under forsøket på å stoppe 
et Pors-angrep.

Selv om Pors hadde et godt over
tak i slutten av 1. omgang og etter 
pausen var vi allikevel ikke fornøyd 
med laginnsatsen. Forsvaret virket 
svært usikkert i begynnelsen. Mål
mannen Arne Halvorsen kan neppe i 
lastes for målet. Dagfinn Jensen var 
best av backtrioen. Half ene maktet 
ikke den del av oppgaven å under
støtte angrepsspillerne nok og følgen 
var at det ble for lite vingspill. Lø- 
perrekken var både og. Man fikk rik
tignok se flere gode angrep og det 
skal heller ikke legges skjul på at 
det ble skutt godt flere ganger, men 
mål ble det ikke.

Alf.Goberg, Storm, dømte bra.
Corner.

8i

gen en tid på grunn av en rygg
skade, var energisk, men kom ik
ke opp mot sitt beste.
Sagene skuffet en del etter dem 

pene omtalen laget har fått i enkelte'

*

to tredjeparter av

Vant fortjent 4-0 over Sagene
2. rundekampen på Ullevål lørdag sluttet med en velfortjent 

4—0 seier til Pors etter sterk laginnsats. Særlig var dette tilfelle 
i 1. omgang da klubben, sikret seg 3—0-ledelsc. Etter sjansene 
kunne i 
re

Pors vant målvalget og fikk for
del av sol og vind i ryggen. Allerede 
fra avspark hadde Porserne. overta
ket, og kampen var ikke mer enn 3 

| minutter gammel da Pors sikret seg 
ledelsen. Herman Holtan fyret av et 

; skudd, målmannen halvklarte dg så 
havnet returballen hos Holtan som lå 
nede på bakken. Han fikk pirket bal
len til Rolf Gunnerød som ikke var 
sein om å sette den i nettet.- Porserne 
fortsatte med godt spill og' farlige 
angrep, avbrutt av spredte forsøk fra 
Oslo-lagets side. I det 14. min. had
de Pors en ny stor sjanse. Holtan la 
gjennom til Øivind Johansen, som 

i var alene med målmannen, men skud
det gikk dessverre utenom buret.

I det 23. min. tok Rolf Gunnerød 
elegant ned et overlegg og scoret 

! kontant fra 20 meteren med et skudd 
’ helt borte i hjørnet. Like etter har 
ytre høyre Legernes et flott skudd, 
som Sagenes målmann reddet ele
gant.

Etter en halv times spill kom det 
en sentring fra .høyresiden inn for
an Sagene-buret. Rolf Gunnerød 
headdet pent og målmannen hadde 
ingen mulighet for å stoppe ballen, 
men det gjorde imidlertid lagets ven
stre back med hendene, . Dommeren 
dikterte straffespark og det satte D. 
Jensen kontant i nettet. Inntrykket 
av omgangen var; at; Pors var-totalt 
overlegne og laget viste noe av det 
beste det har prestert i år.

2. omgang ble noe av en skuffelse 
for den håndfull ;Pors-patrioter som 
overvar kampen. Omgangen bød på 
vekslende spill og. var s^ort sett 
jevn, mén Porserne fikk aldri spillet 
til å gli som i l. omgang. På den an
nen side ble Sagenes angrep stadig 
brutt av Pors-forsvaret. Øivind Jo
hansen ble hektet ulovlig inne i fel
tet dg påny pekte dommeren på 
straffesparkmerket. Dagfinn Jensen 
satte rolig ballen i nettmaskene og 
dermed ble det.

Det var først og fremst en hel
hjertet Pors-innsats som preget 
denne kampen. Løperne skjøt bå
de mer og bedre enn tidligere og 
da forsvaret ikke lot seg overliste, 
ble resultatet en klar og velfor
tjent seir. I det indre forsvaret 
plusser vi for målmannen Arne 
Halvorsen, mens Olav Skilbred var 
best av backtrioen med Dagfinn 
Jensen hakk i hel. Sidehalfene 
slet godt hele tiden. Av løperne 
var Herman Holtan både oppfinn
som og aggressiv og han lot seg

Pors og Storm leder 2. reserve 
lagsserie.

Tollnes—Pors 1—5.
Urædd—Borg 1—4. i
Sundjordet—Langesund 3 5.
Pors leder med 4 k. 8 pts. 24 6, 

Urædd har 6 pts. 14-8, Borg 6 pts. 
18_ 13, Langesund 4 pts. 18 18,
Sundjordet 0 pt. ^8-20vog Tollnes 0

- o

Pokalserien for første 
.. • • 

reservelag
. Store- seire for Pors og Urædd.
Kampene‘for 1. reservelag tok til 

i går. ‘ J
I Skien''var Urædd'.helt oyenpå 

og slo Storm 7-0. Målscorere'' vår

Harisen og 
,4 « . /
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Gunnar Andersen, Ulefoss, er opp
nevnt som dommer.
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Odd'spiller 3. runde mot Frigg i 
Oslo, . mens Herkules møter-Sarps-

Leif Lindstad senter!

Hansen er skadet, 
således: J. Eriksen, 
TH. Hansen, A. Bakker, E. Eriksson, 
R. Rygel, E. Pettersen, W. Olsen, W.

Asker
* t •'

es iI 
• I 

Asker 
av at 
s or-

|| ' 

I !

Asker ’har visse vansker med la- 
got sitt,-idet den sterke ytreløperenfneralprøve

ket opp. Husk på at selv om 
er favoritt, så vet man fra før 
overraskelsene hører til dagen 
den i rundene.

i
I

A

--------------

vant fortjent
• . F • *

3. runde
Vi bringer de første kommentarer 

fra dagens Oslo-aviser om Pors seir 
i 3. rundekampen mot Asker i går:

Kaare Lie i Arbeiderbladet: Cu- 
pens eneste virkelige overraskelse 
var Pors’ seir over Asker. Pors er 
alltid et vanskelig lag å spille mot. 
Det er cupfart over spillerne, men 
vi trodde at Asker behersket dette 

1 spillet like godt som motstanderne.

Folke Bolstad * i ' Morgenposten:
Mest overrasket ble undertegnede 

over at Asker måtte ut av dansen. 
Asker har jo i årrekker vært et me
get jevnt og ganske solid lag, men på 
den annen side .... Pors kan mye 
cup. Og når åtorfresere sona Kalle 
Skifjeld, Leif-Lindstad og Olaf Skil-! 
bred («Gamlehjemmet» som guttene 
på Vestsiden i Porsgrunn sier), spil
ler opp Cupvalsen, ja, da kan hvem 

i som, helst få fyken. Og Asker fikk 
1 den.

ASKer-naålxnannen 
_Karl Skifjeld

I I 

P a

li
1

i

L;./■

per på Foran 3. runde 
Forslaget mot Asker søndag i ■ — 

■ ———■■r--—------- - -

Porserne anser seg ikke slått
forhånd

Ingen overraskelse at Pors vaiit. sier 
Oslo-eks per lene

3. rundekampen i Norgesmesterska
pet mellom hovedserielagct Asker og 
Fors ,pa «Vestsia søndag imøtesees 
med stor interesse. Ekspertene hol- 
der som rimelig er på Asker, men

• f K

se det tar ikke Perserne så alvorlig. 1 
rundekampene hender det jo stadig 
at storfavorittene går dukken.

Pors UK melder at Ar.nc^Stpnkvjst 
er skadet og ikke kan spille søndag. 
Herman Holtan, som f. t. arbeider-i 
Kristiansand, er også byttet' ut/den- 
'negang. Laget blir fra mål og høyre: 

‘.Arne Halvorsen, Arne Weholt,'.OVav
Skilbred, Trygve Kristiansen,; Dag
finn Jensen, Per Boye, Lcgernes, Rolf 
Gunnerød, Leif Lindstad, Karl Ski- 
fjcld og Øivind Johansen.

Reserver: Arnfinn Halvorsen, Leo
Weber og Herman Holtan.

Hva mener De om utsiktene for
kampen mot Asker spør vi klubbens pOssli, Kjell Kristiansen og A. Drcw- 
trener «Jeisen» Gundersen.' 

• * ' 'Li. , »■ ’ L 1 ‘ .* " .

— Vi anseiLåkke iapt* på
forhånd sier ham ..Spjfa^rne har fått
sine spesielle instruksjoner, og alle borg FK i Østfold:
sammen or fast bestemt'på å gå 100

'•'•'• Yz.

i»

prosent inn .for kampen. Pors har 
slått ut like gode lag i rundekam- 
pene tidligere. 1 fjor ble som kjent 
Fredrikstad slatt 
3. runde av Pors.

Kamp nr. 105

Pors—Asker 
2—1
Porsgrunn, søndag.

Cup for alle pengene er et forslitt 
uttrykk, men det forsvarer -sin plass 
om denne kampen som ble fort i opp
revet tempo med kamp om hver ball. 
At det måtte gå ut over. den spille- 
messige kvaliteten var ikke mer enn 

viser at klubben har tak- rimelig, det ble ikke så ofte en- så 
" • • .• ** * *

flere trekk i rekkefølge fra,- noen 
partene, men begge lagene leverte 
helhjertet innsats gjennom de to timer 

• 9

kampen kom til å vare. Etter en jevn 
førsteomgang både hva spill og sjan
ser angikk hadde Asker adskillig av 
føringen i annen omgang, og selv om 
Pors heller ikke i denne omgang lå 
etter hva farlige sjanser, angikk hadde 
yel Asker stort sett fortjent en snau 
seier etter ordinær spilletid.

Forslaget virket mer kjørt enn As
ker da ekstraomgangene tok til, men 
Pors gjorde en kjempeinnsats og klar
te både å score seiergoalen og spille et 
utmerket sikringsspill etter scoringen. 
Ekstraomgangene var forøvrig tem
melig jevne. Asker scoret allerede et
ter 6 minutters spill, det var s.f. Willy 
Fossli som ekspederte en pasnipg fra 
Kjell Kristiansen pent i nettet. Øivind 
Johannesen utlignet etter 20 minutter. 
Askers Drevsjø fikk en scoring annu- 
lert.

Hos Pc»s spilte Lindstad utmerket 
som sikringshalf, og venstresiden Ski
fjeld og 0. Johannessen, viste drivende 
spill.

Da Pors slo Asker
Verdens ,Gangs utsendte medar

beider hevder at Askers reserver ik
ke holdt mål i rundekampen mot Pors 
og at klubben glemte vingspillet. 
Etterhvert begynte halfene Rygel og' 

, Bakker å presse angrepene fram i sen 
i ter og her tok Pors solide innertrio 
j seg av dem. Dessuten hadde Pors en 

fantastisk keeper i Arne Halvorsen. 
Han tok alt som kom mellom sten
gene og litt etter mistet Asker-gut- 
tene lysten til å skyte.

Pors spilte friskt og godt, men i 
neste rundekamp bør de spare kie 
tene litt .i første omgang. Bestemann 
denne gangen var de to gamlekaie 
ne Karl Skifjeld på indre venstre og 
Leif Lindstad i senter. Seiren vai 

| fortjent.

■Porser.ne venter 
* * '• fl •

innrykk til denne kain pen. Alle til
skuerne ^også barna vil som vanligjhar stadig gjort det til fast regel å 

rundekampene bli avskrevet si at man er pessimister foran de 
fleste kamper. Resultatene de seine
re årene 
tikken i skjønneste orden når de 
stiller opp i kampene. Imidlertid han • 
lagets slagkraft i år ikke vært fullt 
på høyde med tidligere sesongers.

Pors på sin side hadde en svak ge- 
_____ __ __ • i landsdelseriekampen 

Johnny Orre og senterløperen Arve mot Snøgg søndag, men vi får håpe 
Laget stiller opp at det ikke gjentar seg i morgen.

O.- Kristiansen,/Pors-spillerne og lederne 
ikke mørkt på situasjonen. Alle de 
aktive har lovet å gjøre sitt ytterste 
og vel så det. Vi håper at spillerne 
sløyfer all unødig dribling og at de 
følger de taktiske linjer som er truk-

i N Mi'
e oppgaver foi Pors, Odd og Herkul

i Grenlands tre gjenstående i NM, 
P.ors, Odd og Herkules — har fått 

•særs harde motstandere denne gang.
Pors har uten tvil fått den van- 

skeligste oppgaven, å møte Asker på1 
Vestsiden. Morgendagens motstan
dere har aldri møtt hverandre før,, 
mon vi har sett Asker i aktivitet fle
re ganger. Gjpster^c har en s/terk 

i halfrekke og en rask og bevegelig 
løperrekke, selv om de må spille med 
beseryer for ytre venstre Orre og 
/senterløperen Arve Hansen. Fossli 
som er trukket inn i senter er ordi
nært ytre høyre. Asker-lagets ledere

I •

■ årene vært en trofast
I men denne gang var det slutt. Pors 

seier etter ekstraomganger var for
tjent, .og nå får Asker vie hele sin 
oppmerksomhet mot serien».

Moss og Pors
Fotballmesterskapets 3. runde forsvarte sitt ry som sensasjonsrunden 

denne gangen også. Noen kjempesensasjoner kan man ikke godt si a 
det ble, men mange var det vel ikke som hadde trodd at Moss skulle 
klare Fram på Melløs og’ at Pors skulle trekke det lengste strået 
hjemmekampen mot Asker:" I våre forhåndsbetraktninger fremholdt vi 

I forøvrig at det kunne skje, noe ekstraordinært nettopp i disse to opp
gjørene.- Vi hevøetat;Moss,kunne .komme med en overraskelse mot? 
Fram og at Asker antagelig ville få vanskeligheter mot cupspesialisten 
Pors, men vi skal villig innrømme at vi ventet at Fram og Asker skulle 

i klare brasene allikevel. Ellers kan man stort sett si at det gikk efter 
; oppskriften, skjønt Frlggs seier over Odd på Rislet kan man vel regne 
, til de små overraskelsene. Ikke for det, Frigg har vært både i semi
finalen og 5, runde efter krigen og man vet fra for at når Oslo-lagct 
har sin gode dag kan det være farlig for hvem som helst. Hvorom alt,

l
/ s ■
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runde[Pors fikk lønn for en helhjertet innsats
Satte hovedse

— Det var en morsom og 
takknemlig oppgave. Men det 

var flere ganger på nære nip
pet jeg'hadde løpt opp. Det var 
sd jævlig spennende og da er 
det vanskelig å parere ordre. 
Men jeg "tror det gikk bra.

Og det cr det nok ingen tvil 
om!

Det var virkelig rwndeseir- 
stemning i Porscgarderoben et
ter kampen. Stemningen var på 
topp og det var gratulasjoner og 
blide ansikter hvor en snudde 
seg. Alle var tydelig slitne, men 
reaksjonen elter den intense 
spenningen gjennom fire om
ganger, gikk i retning av et 
sprudlende humor. Og kampen 
ble kommentert og diskutert ut 
fra alle vinkler. Fra flere hold 
ble del pekt pd at det var realt 
av dommeren a annullere Askers 

, mål i første ekstraomgang. Sjøl 
• om linjemannen vinket for off

side, er det ikke alle dommere 
som endrer standpunkt etter at. 
det cr blåst, ble .det hevdet:'-.

•*:<W

- * V* >;Ki - ? "’ 1'

hadde en 
Fj.

Hva de sa:
Einar cJeisen» G und er s e n, 

Pors' trener: — Vi; satset alt 
pd taktikken med Le4f. tilbake- 
trukket. Og det gikk helt etter 
planen. Det var det' som ga oss 
seiren.

Otto Malm gr en, formann 
i Pors: — Det gikk etter pro- 
g rammet. Nå er det bare å sat
se på neste runde. Er det ikke 
sd at det er 3. runde som cr 
nåløyet ?

Olav Skilbrcd:. Det var 
cup for alle pengene. Men det

ivind Johansen til 
B-landslaget?

i Flere av Asker-spillerne uttalte 
Fetter 3. rundekampen mot Pors på 
Vestsiden søndag at de syntes Øivind 
Johansen, Pors, var moden for B-l 
landslaget etter det spill han viste 
i denne kampen.

1^'i *’ • •». .4 . z...

Øyvind Johannessen

var et fint lag å spille mot. De 
spilte hardt enkelte ganger, men 
det var alltid fair og aldri noe 
ulovlig. Kjekke gutter!

Sjansene og spillet var likt 
fordelt, hvepi som enn hadde 
vunnet hadde det vært fortjent. 
Og når det .altså ble oss, får vi 
være gla- for at vi denne gan- 
gen i alle fall'hadde hellet med 
oss. Men hvem trur du vi får 
i !/. runde? •

■Leif Li-.fydst ad: — Jøss,- å 
sliten jeg er. Det var et godt 
• . ’ • 

lag, hardt, men godt. Det var
r • a • »’ I

veldig moro så lenge det sto på,
9 • Kr

men det er deilig det er over.
— Hvordan likte du taktik

ken. Du hadde jo til oppgave å 
ligge langt tilbake og samle bal
ler ?

„Vi vant på taktikken
„Asker var gode og de spilte fair" 
5/or jubel i Pors-garderoben eiter kampen .

. r-»?

■ z •. A
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Skifjeld dagens mann med 
scoring'i 2. ekstraomgang 
' • ’ > \ • r ’ >•

Det var moro å være Gren landspatriot på Pors’ stadion da 
Karl Skifjeld tre minutter ut i annen ekstraomgang sendte en 
suser i Asker-nettet, men for den tid hadde kampen stilt ne
sten alt Joc store krav til en tilskuers nerver. Det ble en 
uhyre hard og spennende, fartsfylt og dramatisk 3. runde
kamp, og de om lag 4000 tilskuere fikk mye for pengene, 
kanskje ikke spillemessig, men desto mer når det gjaldt sjan
ser og nervepirrende situasjoner. Uhyre jevnt ble det, men 
når forst ett lag skulle vinne, kom en nærmest rettferdigheten 
ved at det ble Pors. Og 2—1 ble resultatet.

Det var fine enkeltprcstasjo-\ 
ner som skaffet Pors de mål 
som måtte til, men først og 
fremst var det likevel helhjertet 
innsats fra alle mann og den 
innbitte fighter-ånden som ga 
seiren, og det er ingen grunn 
til å ppke på noen spesielt sva
ke punkter. Men noen ekstra 
blomster har vi lyst til å gi mål
mannen Ame Halvorsen som 
spilte seg sterkt opp etter en 
usikker åpning, Trygve Kristi
ansen som kjempet særlig tap
pert og rakk over -mye, i an
grepet Karl Skifjeld som sta
dig var en farlig trusel mot 
Asker-forsvar et, og cgamle:> 
Leif Lindstad som fulgte for
bausende godt med i det store 
tempoet, og ofte la fram de 
sjanseskapende baller.
Asker-lagét var mer ujevnt enn 

vi er vant til å se det, og spe
siell-da i angrepet hvor bare Wil
ly Fossli og Kjell Kristiansen 
gjorde seg særlig bemerket. — 
Halfparet Backer og Rygel spil
te jevnt godt, men slik kampen 
kom til A arte seg, kom midtba^ 
nespillet mer i bakgrunnen. Ei
nar Eriksson brøt som vanlig ut
merket, men framspillene var ik
ke prikkfrie.

Gunnar Andersen 
lettdømt kamp.

En hadde ventet sterkere inn
sats av Asker, selv om Arve Han
sen og Jonny Orre var på sjuke- 
listen. Men Pors trakk opp i 
typisk cup-stil med lange, harde 
ballet’ i angrepet, og Asker-gut- 
tene fulgte med på galoppen og 
fikk sjelden ro og plan over spil
let.

Åpningen ble nervøs fra begge 
sider — Asker fikk samlet seg 
først og tok ledelsen allerede et
ter 6 minutter da Willy Fossli 
skjøt lost, men velplasert. Etter 
vel et kvarter spurtet Pors-vin- i 
gen Øyvind Johansen inn på en 
høy cross-ball og headet forbi 
Asker-keeperen som var på vei 
ut for å møte. Utlikningen kom 
etter en sterk periode av Pors 
med flere fine sjanser dg bl. a. 
ett stolpeskudd. Asker hadde og
så slné store sjanser til å ta le
delsen igjen, men de ble sløset 
bort.

Annen omgang fortsatte som 
første med stort tempo og serier 
av sjanser, men ingen scoringer. 
En periode fikk Asker trukket 
opp en rekke gode angrep, og 
Kjell Kristiansen var en gang nær 
ved å score, men hans skarpe 
skudd ble headet ut åv Skil- 
bred. Pors vårtet til’ gjengjeld 
opp med nok et stolpeskudd, og 
følte seg nok også ^nytt for ct 
straffespark da Slyfjéld ble trykt 
ned bakfra i klar sebringsposi- 
sjon.

I første ekstraomgang hadde 
, Asker hallen i nettet etter bare 
tre minutter og dommeren døm- 

; te mål, men annullerte igjen etter 
linjemannens offside-prptbsL Og 
så skjedde det ikke mer. iør ski- 

( f jejd dundret inn seiersmålet i 
j begynnelsen. av annen ekstraom-1 
gang. Etterpå skjeddb det-riktig-! 

I nok noe, Willy Fossli skjøt et 
,kjempeskudd, men det ’ havnet ij 
tverj-liggeren, og dermed røk- 
Askers siste sjanse til uavgjort;

Æ • Jf:.:.:::
utlikner for Pors. Han har

On-'
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headet forbi keeperen eg forfølger ballen helt til mållinjen.
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at det kunne bli den
ne bv-iiig uvex upospmcL. i
Gjestenes winghalfer hørte til | 

lagets beste, men kom ikke opp 
til helt vanlig nivå. Lagets beste 
og nyttigste spiller var center- 
backen Einar Eriksson.

MANGE SJANSER
Kampen bød som 
mange sjanser, 
tok Asker ledelsen ved Fossli 
som sendte Kjell Kristiansens 
innlegg bak Porskeeperen, en 
scoring denne burde ha av-; 
verget. I neste periode noterte; 
vi tre gode Pors-sjanser som

Ijl
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PORS SNYTT FOR STRAFFE
Etter snaut et kvarters spill i 

2. omgang hadde Pors hatt to 
kjempesjanser, og kort etter 
hadde Olaf Skilbred reddet på 
streken. I omgangens 30. min. 
røk en av hjemmelagets beste 
tilbud ut i fisk da Skifjeld ble 
(elt ulovlig. Den ellers gode 
Gunnar Andersen måtte ta- en 

blund hvi£ han ikke så

$

Askers guttelag vant 3—0 over 
Pors guttelag på Pors stadion i går.

Grenlands tre gjenstående repre
sentanter laget riktig cupinnsats i 
gårdsdagens rundekamper ■ men det 
ble bare Pors som sikret seg ret
ten til 4. runde. Porserne tok et 
kraftig skippertak og ikke minst var 
innsatsen i det siste kvarteret all 
ære verd. Det er fortsatt svake punk
ter i Pors-laget, men det strakk al- 
^?vel til overfor et Asker-lag som 
tUKe var av vanlig kvaiitou. - —

• r

| I

Porsgrunn, søndag, 
og spennende. Først j

Asker-laget var ikke av den 
kvalitet vi hadde ventet oss. Det 
klikket først og fremst i angre
pet, hvor savnet av Arve Han
sen og den raske ytreløperen 
Johnny Orre var merkbart. Nå 
var det ingen sammenheng 
mellom rekkene. Ytreløperne 
holdt ikke mål, Willy Fossli var 
for treg, og Kjell Kristiansen 
alt for anonym i lengre perio
der til 
rette sving over angrepsspillet.

vår

tø..

Det var ekte cupstemning over 3. rundeoppgjøret mellom 
Fors og Asker på Pors Stadion i går middag. Kampen bød pa 
en masse av det en vanligvis forbinder mod en rundekamp, 
hard kamp om ballen, rivende fight i nærkamper, og mange 
sianser på begge sider. Men det skal på en-annen side villig 
innrømmes at forestillingen som strakk seg over to hele timer 
også i perioder var preget av svakt tempo. Det ble Pors som 
gikk videre og seiren som lød på 2—1 var fullt og ærlig for
tjent. Kampen hadde samlet omlag 4000 tilskuere, og publikum 
fikk full valuta for entreen.
PORSERNE BEHERSKET CUPSTILEN
langt bedre enn Asker denne- 
gang, og det er ikke for drøyt 
sagt at hjemmelaget burde hatt 
seiren etter ordinær tid. Spille
messig var kampen noenlunde 
jevn. Hjemmelaget førte an i. 1. 
omgang, Asker hadde det meste 
av taket på spillet i de neste 45 
min. mens ekstraomgangene 
stort sett var jevne.

Pors vant i første rekke på 
sin langt bedre cupstil — fart 
og energisk innsats. Planen som 
var lagt opp før matchen lyktes 
også fullt ut. Den gikk, som en
hver kunne forstå, ut på at Leif 
Lindstad skulle ligge tilbake 
som <gi opper» — en oppgave 
han fyllte 100 pst. Angrepsspis- 
sene Gunnerød — Skifjeld og 
ytreløperne "Legernes — Johan
sen skapte gang på gang de far
ligste sjanser oppe ved Asker- 
målet, og samtlige kari være vel 
fornøyde med innsatsen. • Den 
var helhjertet nok.’ 7

Winghalfene . kom .pent fra 
.kampen, og til tross..for en del 
usikkerhet i de indre skanser 
gjorde forsvarerne et godt ar
beid. Keeoer Halvorsen spilte

c^traomB*ng kom. scoringen som satte Asker uten-' 
Karl Skifjell som fant nettet. Om lag 4000

ikke ga tellende resultat.
Først i 20. min. kom utlig
ningen. Gunnerød kom kor
rekt igjennom på Lindstads 
innlegg og rakk ballen før 
den sentreagerende Asker- 
.keeper forsto faren. Neste 
storsjanse — Fosslis stolpc- 
skudd — kom i 25. min.

orø P(l sku;drøie
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Cupkampen mellom Pors og Asker ble både Jevn 
<-re minutter r1 ’ - - -
fot. Det var et flott skudd fra 
tilskuere så den dramatiske kampen.

Rent spillemessig lå ikke oppgjøret 
Pa noe høyt plan, men i cup er-, det
I raUlid kvaliteten som tfeUer.

II ubbkum setter like ofte pris på
spennende situasjoner og slike var 
det nok av. En hadde ventet noe 
bedre innsats av Asker som manglet 
Arve Hansen og Johnny Orre, men 
noe hver hadde gått nedenom mot 
dagens Forslag som spilte i typisk cupstil. . . •

Asker tok ledelsen etter 6. minutter 
ved Willy Fossli. Fors utliknet etter 
et kvarters spill ved Øivind Johan
sen som headet en sentring. Begge 
lag hadde mange sjanser, men det Eriksson brot 
måtte .ekstra tid til før Pors kunne spill < Som så ofte før står Pors alene om å forsvare Grenlands ære i Cupmesterskapet i j0^Q11 

5* Etter en helhjertet o(j frisk innsats i 3. rundeoppgjøret mot Asker på Vestsiden i går sik^ 
$ laget seg retten til å være med videre. Vi tar hatten av for porsernes pene prestasjon.
* ønsker lykke til i den fortsatte rundetraving. Våre to øvrige lag, Odd og Herkules, tnifø 
; begge strekke våpen. __ ... _ - ■ - ~ :

Vestsidelaget
sikre seg retten til 4. runde. I første 
ekstraomgang hadde Asker ballen i- 
nettet, men dommeren annulerte1 
scoringen etter samråd med linje
mannen. Også like før fløyte var det 
nær ved for Pors i det Fossli skjøt 
i stangen.

Det var fine enkeltprestasjoner som, 
skaffet Pors seieren. Men hele laget; 
gikk inn for denne kampen‘og det,' 
ville ikke være riktig å fremheve i 
noen enkelt spiller. For Asker var . 
det bare Fossli og Kjell Kristiansen 
som fikk noe til 1 løperrekken.'Bakker 
og Rygel spilte jevnt godt. Einar 

pent, men hans frem- 
var ikke gode nok.s

Annen ekstraomgang var 4 
min. gammel da Askers ytre I

I , -f
1 - i

Arne Drevsjø skjøt 
Pors-keeperen og i 

Dommeren godkjente 
scoringen, men linjedomme
ren hadde vinket for offside, 
og scoringen ble underkjent. 
Like etter ble Fossli skadet 
og hinket det meste av tiden 
om på ytre høyre-plassen. 
Hjemmelaget hadde nær tatt 
ledelsen i 2. ekstraomgangs 
første minutt, men Askermål- 
mannen laget en flott en- 
håndsredning på Skifjelds 
velplaserte hjørneskudd.
Så i 3. minutt kom utløsnin
gen. Matchvinner Skifjeld 
gjorde seg pent fri og satte 
ballen kontant i maskene. Da 
var jubelen på tribunene ube
skrivelig.
Det siste vi noterte var Foss
lis harde skudd i stangen. 
Men det kunne ikke endre 
bildet. Porsforsvaret red av 
de siste stormene, -og-'gikk 
fortjent til 4. runde.
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tverrliggeren. Karl Skifjeld had
de et nytt hardt skudd, men As- 
ker-målmannen fistet ballen til 
corner.

• • ■ ■■

900 KRONER TIL VANFØRE- 
SAKEN

Ved rundekampen på Vestsiden! 
i går kom det inn 900 kroner til 
vanføresaken.

av omgangen
Asker litt

Pors jr. mot Donn jr. 
i Kristiansand

Norges Fotballforbund har satt 
opp 1. ordinære runde i NM for ju
niors. Vi tar med disse kampene 
som spilles fk. søndag: 
Borg _ Skidar på Borgestad 
Skiens BK — Rjukan i Skien

Donn — Pors i Kristiansand
Donn vant 2—0 over Farsund i 

den kvalifiserende runden av NM.
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At Pors vant denne kampen 
var meget gledelig, men det står 
ikke til å nekte for at Asker ikke 
viste spill av hovedserieklasse i 
går.

Porserne slet energisk hele ti
den, men forsvaret virket ikke 
patent. Arne Halvorsen kom me
get godt fra burvokter-jobben, 
men han bør venne seg til å bli 
kvitt ballen langt hurtigere. Dag- 
fmn Jensen var best av back- 
trioen, men Olav Skilbred lå ik
ke langt etter. Arne Weholts inn
sats var både og------------ . Side-
halfene Trygve Kristiansen og 
Per Boye var energiske, men det 
skortet på plaseringen. Oppleg
gene må også bli bedre.

Av løperne gir vi prisen til 
Leif Lindstad, som fra sin tilba- 
ketrukne posisjon, la fram man
ge gode framlegg. Øivind Johan
sen var rask, men ikke alltid hel
dig med sine overlegg. Odd Le- 
gernes på ytre høyre var svært 
aktiv gjennom hele kampen, men 
det så ut som om det skortet på 
ballkontrollen under løp. Karl 
Skifjeld hadde enkelte gode blaff, 
men er ikke i sin beste form f. t. 
Rolf Gunnerød virket svært treg 
og humørløs ved mangt et høve.

Det var tydelig at Asker ikke 
hadde fullgode reserver foi' sine 
to skadede spillere ytre venstre 
J. Orre og senterløperen Arve 
Hansen. Den største feilen ved 
laget var at angrepene altfor of
te ble presset fram i sentrum. 
Laget hadde sine beste folk i sen- 
terbacken Einar Enksson, og hal-

Pors-seiren var korrekt, sier 
dommeren

Elter kampen spurte vi domme
ren, Gunnar Andersen hva han 
syntes om resultatet.

— På bakgrunn av den siste pe
rioden (2. ekstraomgang) var 2—1 
til Pors helt korrekt, sa han. Det 
var forøvrig en spennende kamp og 
kjekke gutter å dømme for.

— Burde ikke Karl Skifjeld fått 
straffespark?

— Jeg synes Skifjeld kunne skutt 
tidligere og han ble ikke hindret I 
ved nevnte situasjon. Skifjeld er for-1 
øvrig av samme mening, etter hva I 
han uttalte til meg etter kampen, sier 
Andersen.
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Arne
Halvorsen har snappet 

ballen til seg

Pors junioravdelin 
til Moss søndag

I forbindelse med landsdelsserie- 
kampen pa Moss søndag vib det bli 
spilt en forkamp mellom et lag fra 
Moss F.K. og Pors junioravdeling. 
Porserne tar spillerne og reservene 
på alle tre lag med på turen bort
over. ___

Pors uten Rolf Gunnerød 
til Moss

Til landsdelsseriekampen Moss 
—Pors på Melløs-graset på Moss 
søndag har Rolf Gunnerød meldt 
forfall. I hans sted rykker Her
man Holtan inn på laget. Ellers 
blir lagsoppstillingen den sam
me som i rundekampen mot As
ker, med Weholt som høyre back, 
T. Kristiansen h.half og Lindstad 
som sen teri øper.

Pors til Moss søndag
Førstkommende søndag skal 

Pors mote Moss til landsdelsse- 
riekamp på Moss. Begge disse 
lag gjorde en bragd søndag ved 
å slå ut Asker og Fram i 3. run
de av NM. Moss har forøvrig hatt 
en god start i serien med 6—L 
seir over Askim. I samme av
deling møtes Snøgg og nykomlin- 

. gen Tønsberg Turn.
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Asker-målmaniien Jan Eriksens flotte 
Skifjelds skudd i

fene Arne Bakker og 
Rygel. I motsetning til Porserne 
var disse to både med i angrep 
og forsvar. Målmannen slapp 
bra fra det og han kan ikke las
tes for målene som gikk inn. Lø- 
perrekken skuffet svært. Stra
tegen Kjell Kristiansen hadde 
vanskelig for å komme i gang og 
dessuten fikk han for liten assi
stanse av sine medspillere. W. 
Fossli i senter var energisk, men 
skuddsterk var han ikke. De øv
rige tre var svake. Alle fem had
de store vansker med å finne

Slo Asker 2—1 i en hektisk 2 timers 
kamp — Seiersmålet kom 11 min. før slutt

De 3700 tikkuere sorn var møtt fram pa Pors stadion i gar 
fikk se en spennende og typisk cup-preget 3. runde-kamp, som 
Por<- vant 2—1 etter forlenget spilletid. Spillemessig var imid
lertid kampen ikke god. At Pors vant kom sikkert som litt av 
en bombe for ekspertene og det blir sikkert også diskusjon om 
det var fortjent. All den tid Pors klarte å sikre seg senen etter 
at Asker hadde scoret allerede i kampens 6. minutt, så var det 
ikke noe å si på det. Det var Karl Skifjeld som scoret seiers
målet da det gjenstod 11 minutter av siste ekstraomgang. Beg
ge lag hadde mange sjanser, men skudd var det smått bevent 
med og de fleste ble forøvrig satt over eller utafor tildels fra 
meget gode posisjoner.
Asker åpnet med solen i mot 

seg, men hadde til gjengjeld 
medvind. Allerede etter 3 min. 
fikk Pors corner, men den ga in
tet resultat. Det samme var til
felle med en Askercorner noe 
seinere. I det 6. min. la Kjell 
Kristiansen fram en ball til sin 
senterløper Willy Fossli, som lob
bet den over Arne Halvorsen i 
Pors-buret. Porserne tok seg en- 
del opp etter dette og hadde fle- 
le skudd, men de var for dårlig 
plasert. I det 18. minutt utliknet 
Pors. Leif Lindstad la en perfekt 
ball over til venstresiden og Øi
vind Johansen var ikke sein om 
d nikke den i nettet. Noe seinere 
hadde Asker en kjempesjanse 
med en ball i Pors målstolpe, re- 
turballen ble satt utenfor. I den 
gjenværende tid 
vekslet spillet med 
over.

Asker hadde et par gode sjan
ser i begynnelsen av 2. omgang. 
Noe seinere var det Pors’ tur. 
Odd Legernes hadde et hardt 
skudd i stolpen som hadde for
tjent on bedre skjebne. Et farlig 
Åsker-skudd reddet Olaf Skil
bred på målstreken. Asker pres
set nå hardere på, men det førte 
ikke til noe. Etter 30 min. forser
te Karl Skifjeld seg pent fram 
på høyresiden, men en av Asker- 
forsvarerne gjorde sitt ytterste 
for å sjenere ham bakfra. I det
te. tilfelle synes vi dommeren 
burde blåst for straffespark. 
Porsløperne fyrte av flere skudd, 
men de var stadig for høye. Tryg
ve Kristiansen var nær ved å lage 
selvmål på en headding mot. eget 
bur, men Arne Halvorsen reddet 
helt flott. Stillingen var 1_ 1
da den ordinære tid var slutt og 
det måtte ekstraomganger til. r

Det var tydelig at begge lag 
slo noe av på tempoet i første 
ekstraomgang, og den ga heller 
intet resultat. Askers ytre ven
stre satte riktignok en ball i 
Pors-buret, men dommeren un
derkjente målet for offside etter 
konferanse med linjemannen Ar
ne Skjærum.

Pors var avgjort best i siste 
ekstraomgang. Karl Skifjeld had
de et flott skudd, som Asker- 
målmannen reddet elegant. I det 
4. min. sikret Karl Skifjeld sei
ren for Pors ved et fint skudd i 
nettaket. Asker hadde en stor 
sjanse, men skuddet smalt i
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håndsredning av Karl 
siste ekstraomgang

Ragnar | fram til Pors-buret med skudde- 
" ne sine.

Gunnar Andersen, Ulefoss, 
kom meget godt fra dommerjob- 
ben. Han lot øyensynlig Skifjeld 
få skuddsjansen istedet for å 
stoppe spillet og gi straffespark. 
Linjedommere var Arne Skjæ
rum og Rolf Hansen, Grane.

Corner.
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Rolf Askedalen, Pors,
i

klarte fordringene 
Finn Håkon Grotnes 
merket.

Askedalen er foreløpig den eneste 
i Grenland som har tatt sølvmerket.

I og det er flere aktuelle kandidater.

©

1

Østfoldiaget Moss kom med eit 
riktig bombe igår da klubben slo 
Pors hele 8-1 i landsdelsseriekam- 
pen på Melløs stadion. Resultatet 
var i største laget da Pors ikke lå 
så mye under som tallene tyder 
på. Det sprakk imidlertid for pors- 
erne i siste halvdel av annen om
gang da Moss-ingene scoret hele 
6 mål. - i

ors junio

Pors-junior ene 
på ny langtur

Møter enten Nærbø eller 
Ålgård

i før- 
ved 

si

Pors og Moss smågutter
spilte uavgjort 2-2 i fotballkamp på 

igår. — Seriekampen mellom 
Porserne Urædds og Pors smågutter som skul

le veid er utsatt

nær tid, mens Aalgaard vant 1—0 i 
straffesparktevlinga. Imidlertid er 
det protestert på kampen og denne er 

: ennå ikke ferdigbehandlet av For
bundet.

vært i sin beste
I

høst. Særlig har løper- 
vanskelig med scorin-, 

m-kamp en 
trønderne ikke 
opp for Skeids 

pasninger og da så--------_
Corner.

Skeid har ikke 
form hittil i 
rekken hatt

formann i ResuItalet i Ranhei
« til vårt u‘Ser, ,iWidlertid at

vnr I I hai ' art å demme
vnr teo>melig | korte

dennegang, 11

HARDT OPPGJØR MED 
STRAFFESPARKAVGJØ- 
RELSE RESULTERTE I 

3—2

Fotballforbundet 
kampene, i 2. runde 
niors. I- den først utsendte listen var 
Pors ikke.kommet med, men til gjen- 

*

gjeld-var motstanderen i søndagens 
kamp Doiin ført opp. Listen ble kor
rigert seinere på kvelden etter at 
Forbundet var gjort oppmerksom på 
feilen. I følge listen skal Pors spille 
enten mot Nærbø eller Aalgård på 
utebane. Kampen mellom disse to la- 

, f usluttet uavgjort 2—2 etter ordi-halfen Ernst Holt var Eiks beste. In- 
dre venstre Arne Høivik, som er en 
god tekniker ble skadet like før pau-' 
sen og' erstattet med reserve. Eik- 

I 

laget er ikke til å kjenne igjen fra ;
høstkampene i fjor.
,Dommeren, Sverre Jensen, San-- 

aéfjord, var svak.
p ------------d.

klarte ferdighets- 
merket i sølv

Pors arrangerte i går prøver til 
ferdighetsmerket, og Rolf Askedalen 

til sølvmerket. 
tok bronse-

5, indre

Moss hadde et lite overtak i 
ste omgang og resultatet 2-0 
pausen var det ikke synderlig o w. 
på.

Etter pausen tok Pors seg litt r 
Etterat Arne Halvorsen i Pors-buret 
hadde hatt en usedvanlig flott red
ning fikk porserne istand et godt’ 
angrep. Øivind Johansen dundret i' 
vei med en markkryper helt inne 
ved stolpen og dermed var stillingen! 
1-2. Like etter hadde Pors sjansen! 
til utlikning, men det førte dessver- 
re ikke fram. Stillingen var uforand
ret til det 22.’ min., men så lot det 
til at Moss gjorde hva det falt dom; 
inn i den gjenværende tiden. Slutt-; 
resultatet ble 8-1. Det var indre høy-i 
re John Olsen som laget 5, indre 
venstre Egil Pettersen 2 og midtlø- 
peren Trygve Been 1 mål for Moss. 
Moss spilte hurtig og godt. Forsva
ret kom bra fra det med senterbac- 
ken som bestemann. Halfehe var en
ergiske og de understøttet angreps
spillerne helt fint. Av løperne var! 
det først og fremst innertyioen som 
imponerte de 2500 tilskuerne.

Det så ut til at Pors-laget hadde 
fått en kraftig reaksjon etter den 
store innsatsen i rundekampen mot 
Asker forrige søndag. Det sviktet be
tenkelig på mange plasser og det 
var ingen sammenheng mellom rek
kene. Særlig klikket det på ving- 
halfene og innertrioen. De som slapp 
likest fra det var bur vokteren Arne 
Halvorsen, som neppe kan lastes for 
noen av målene. Dagfinn Jensen og 
Olav Skilbred. Det er sannsynlig at 
Pors UK vil gjøre noen endringer 
eller ommøblering på laget til serie
kampen mot Askim i Porsgrunn fk. 
søndag.

Dommer var Svendsen, Torp.
p----- d.

’ I ‘ Var En darUg eenoralprøve
| for Pors, men vi får sette vår lit til __  ____________ Jl
j det gamle ordtøket om at en dårlig|\Men prøvene fortsetter denne uken 

l generalprøve gir ||< j| j ttj

i

Svak seriekamp i Tønsberg lørdag
Pors sikret seg' to verdifulle po-1 Arne Halvorsen og Dagfinn Jen- 

eng på Tønsberg-graset lørdag da sen var de beste i Porsforsvaret og 
klubben vant en fortjent 2—0 seir Legernes og Skifjeld av løperne. Det 
i landsdelsseriekampen 
Det var 1—0 ved pause. Spillernes- ke ytreløpere. Stedfortrederne Haa- 
sig sett var kampen ikke mye å tvéif og Svend Hansen kom avgjort 
rope hurra for. Pors saknet Øi-1 til 
vind Johansen of Per Boye lørdag, 
men begge er på plass til 4. runde
kampen mot Skeid i Porsgrunn 
søndag.
Pohs lå over i første omgang og 

jurde hatt en ledelse på 2—3 mål 
jtter sjansene. Arne Halvorsen had
de.en særs fin. redning etter et fri-, 
spark foran Pors-buret/ Karl Ski
fjeld scoret for Pors. Ballen gikk 
faktisk mellom bena, på Ejks ^måh 
mann. *7

I annen omgang .øket Legernes- til 
2—0 med et fint skudd etter at han 
hadde driblet av senterbacken Nat- 
land. Pors var også best i denne om- 

i gang, selv om Eik hadde en bra pe
riode i begynnelsen. Arne Halvorsen 
hadde et par nye gode redninger. 
Pors hadde også sine sjanser, men 
det ble dessverre skutt så alt for lite. 
R. Gunnerød skjøt blant annet uten- 

I for fra 6 meters hold i kampens siste 
minutter.
i----------

t. Laget får neppe noen van
er med å beseire Tollnes, Kra- 
jrø, Brevik og Urædd- Borg 
• riktignok bare to poeng etter, 
ien laget har noe svakere mål- 
zerasje.

rs til 2. runde Moss sl<
6 av Østfold-målene kom i siste halvdel 

av 2. omfang

Pors-juniorene 
skal møte Ålgård 

i Porsgrunn c 
søndag

•

Fotballforbundet melder at 
Nærbøs protest på 1. rundekam
pen i NM mot Ålgård er forkas
tet. Dermed blir det Pors og Al- 
gård som skal møtes til annen 
rundekampen på Vestsiden søn
dag. Rogaland-spillerne kommer 
hit allerede lørdag kveld. Det 
forlyder at det skal være et sterkt 
og kontantspillende lag. Vi hå
per Porserne viser seg fra sin 
beste side og da skulle det være 
store muligheter for at laget sik
rer seg 3-runderetten.

Pors-juniorene 
3. runde?

N.M. for juniors fortsetter 
annen runde i morgen. 
ha store muligheter til å sikie 
rettentil 3. runde, hvis gutten6 
frem sitt beste spill. Man kj6n 

riktignok svært lite til dette 
lands-laget, men det forlydei at ~ 

:er sterkt. Pors på sin side ei 
ret i år. Vi tipper Pors-scii i 

gen.

5. september

jreh T. Dahlgren for usportslig 
ptreden.
Selv om det gjenstår 4 runder ste omgang — der Donn hadde de Moss i 

’ L kan det allerede farligste sjansene kom
sees som gitt at Pors blir fina- sterkt i annen omgang og hadde for-. je vært holdt igår 

tjent seir etter full tid.
På Pors-laget spilte Østensen me

get godt i mål, og forøvrig leverte 
j forsvaret en god kamp. På Donn-la- 
get, som bestod av kraftige gutter, 
var keeper og indre høyre best.

har satt
av NM for ju-

Pors vant 1. runde i junior- ' 
cupen med 3—2 over Donn i Kri
stiansand i går, men det måtte 
straffesparkavgjørelse til. Alle , 
Pors-målene gikk inn, mens, Østen
sen i Pors-buret reddet et Donn- j 
skudd.
Kampen, som ble spilt, i ciuskregn 

cg på en meget sleip bane, ble ikke 
Pors-guttene Utvist av dom- velspilt. Tempoet var altfor oppja

get, og guttene fikk aldri "ro * oVer 
spillet. Etter et vekslende spill i før-

>rs juniorlag 
avdelingsvinner

Pors’ sterke juniorlag vant 
i betydningsfulle seriekampen 
t Borg på Borgestad med 5—2. 
's fikk sine mål ved Roald Rei
en (2), Arnold Johansen, Odd- 
rn Oddaker og Bie Johansen. 
Borg ved Odd Hansen og K. 

ivland. I annen omgang ble én

Pors mot Skeid i NI 4. runde
Kampen holdes i_ Porsgrunn søndag
sm/f mOtStande1' ble som vi ]an-
X tOr n°™ dager siden. Vi tip.

orXr kTPW gikk ‘ P°'sgl d-’ 810 også til.
°ao Maim(.reni

P°rS fOtbollKruPpe uttalcr
“lad han syntes det

nJn vkT man b’e bud‘ntn vi kan kanskje ikke -1
motstander all de VCnte n°“

*“Pte Six kratlie i i n SlUnd P°^
- Mo, ^5^-

-------- -- ---------- -

*1

mot Eik. var merkbart at Pors saknet sine ras
ke’ ytreløpere. Stedfortrederne Haa-

kort ’ dennegang. Pors-halfenes 
pasninger var det atskillig å utsette 
på. Det ble servert alt for mye høye 
baller.

Senterbacken Natland og venstre
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Pors har ennå ikke satt opp la
get, men en kan sikkert regne med 
a< både Øivind Johansen og Per 
Boye er friske igjen så de kan værej 
med på laget søndag.

I dag tar forhåndssalget av bil
letter tif i Porsgrunn og Skien.

Jeisen vil nok legge en lur 
slagplan for søndagens oppgjør.

Pors-Skeid-kampen
Karelius Paulsberg, Furuset, 
dommer i 4. rundekampen i 
mellom Pors og Skeid på Vestsiden 
søndag 5. september.

Viggo Olsen, Larvik, 
Jensen, 
jedommere.

Skeid melder at klubben får føl
ge av endel Oslo-folk på Porsgrunns- 
turen dennegang.

c

l

'A.--

.3

4. rimdeka 
5ors - Skeid

Porserne vil ved hjelp av lastebilene 
lage provisoriske, men oversiktlige 
tribuner bak begge målene.

På nordre langside er det en li
ten ståtribune, men denne blir for-’ 

; lenget endel. I går ble det kjørt 
fram.endel flisballgr.og oppe på dis
se vil det bli fylt et TiteA jordlag.

i I • alt blir det sitteplass for vel 
4000 tilskuere. Alle som kommer til j 
stadion søndag vil få god oversikt.

mpen j 
søndag

Pors fotballgruppe regner med 
ekordbesøk på Stadion søndag ved 

’ rundekampen i NM mellom Pors 
g^en av mesterskapets favoritter 
keldi

Étter hva formannen i Pors fot- 
allgruppe, Otto M a 1 m g r e n opp- 
zser har man fått tilsagn fra en god 
el lastebileiere om lån av vognene' 

* *»
1 søndagens kamp, og man håper 
t en rekke av kollegene også stiller 
>g velvillig når de får henvendelsen 
ji å stille bilen til disposisjon

• • ■ -5 r..:;.-

ORDFØREREN ER OPTIMIST
Via telefonen spør vi ordfø

rer Haug om hva han mener om 
utfallet av kampen søndag.

— Det var da et spørsmål 
utenom det vanlige, og så van
skelig da.. Hvem som vinner? 
Jeg håper at Pors vil kunne kla
re det s.orn de klarte Asker selv 
om det bl i r moe-' vanskeligere mot 
Skeid. (Nå vet vi afbrdføréren 
er fotballentusiast), Jeg tror at 
Pors vinner en knepen seier.

— Ska De 'selv sd kampen? •[
— Så sant jeg får anledning 

skal jeg være pa Pors Stadion 
søndag. Interessen for fotbal
len henger i fra gamle dager, 
slutter ordfører Haug som selv 
en gang har vært aktiv fotball
spiller.
En «URÆDDSTEMME»

Både på Pors og Urædds ba
ner trenes det hver tirsdag. 
Borte hos de «svarte» i 1. divi
sjon finner vi halfen Tormod 
■Elle f sen blant de trenende.

— Jeg håper på Pors-seir, sier 
han. Men innerst inne så tror

TRE STØTTER I FORSVARET

Tre karer som ganske sikkert 
vil tre støttende til søndag — 
Olaf, Dagfinn og Arne — finner 
vi i full trening foran det ene 
målet. Arne Halvorsen fanger 
flott en ball i klypa og roper: 
Du kan skrive at vi vinner søn
dag.

Olaf Skilbred er hverken opti
mist eller pessimist — og der
for tipper han klokelig 0—0.

— Også etter ekstraomgan
ger?

— Det får vi se på til søndag.
Dagfinn Jensen vil hverken 

love det ene eller andre. — 
Uavgjort blir det ikke. Enten 
vinner vi eller så taper vi, og 
jeg håper vi vinner.

Mange blir det sikkert søndag 
som kommer til å sitte med 
hjertet i halsen, mens den ene 
sigaretten etter den andre blir 
vekk i blå røyk. Og hvis bare 
•Pors kan få til noe, så*skal*'det 
sikkert ikke mangle på låt på 
tribunene. Vi for vår del håper 
på at vår eneste Grenlands- 
klubb 4. runde også skal kom
me til 5. Skal vi være optimister 
og si 2—1?

Storinnrykk på Pors stadion i morgen
Morgendagens fotballbegivenhet på Vestsiden har de siste dagene 

vært det aktuelle samtaleemne blant folk i Porsgrunn og utover i di
striktet. Verdenspolitiskc begivenheter er skjøvet helt til side for pro
blemer som: «Åssen trur’u det går med Pors til søndag»? Oppriktig 
talt, så ser sjansene små ut for Pors, men guttene har lovet å selge seg 
så dyrt somm ulig, og§ de skal få god støtte av publikum.

Vi har det bestemte inntrykk at 
hele Porsgrunns befolkning skal se 
kampen. En dan*ie vi snakket med 
var nesten på gråten fordi hun ikke 
får anledning til å bli med mannen 
sin. Hun hadde nemlig spurt både 
mamme og svigermor om en av dem 
ville passe tulla. Men nei, for en 
gangs skyld skulle de jamen se Pors 
de også. Så den unge damen må nok 
være hjemme å passe ungen sin 
selv.

Men det er ikke bare Porsgrunns- 
folk som skal se kampen, så det 
spørs om Pors stadion kan romme 

. alle menneskene som kommer. Fra 
Skien og de omliggende distrikter 
kommer det mange og en god del vil 
nok følge med Skeid fra Osla. Fra 
Larvik ventes det også storinnrykk. 
Kampen er nemlig avstor interesse 
for Turn, som skal møte Skeid i se
riekamp neste helg. Turn leder som 
kjent serien med bare et poeng 
foran Skeid.

På Pors-lagets oppstilling igår 
hadde det sneket seg inn en feil lin
je. Det er Arne Halvorsen som skal 
vokte buret, mens Trygve Kristian
sen skal være høyre back

Folkelivet og enkelte glimt fra 
kampen skal fargefilmes for Pors
grunn Kino. i

God, gammel rundestemning i Porsgrunn
* - -r t ° . — Fart og kraft er det enesteOrdfører Haug tror Pors vinner

Jeisen og flere li!
Det er god gammel runde
stemning i Porsgrunn om da
gen. På gatehjørner, utenfor 
kinoen og selvfølgelig overalt 
på «Vesschia» går diskusjo
nens bølger høyt om Pors’ 
sjanser til å klare Skeid søn
dag. — Greier guttene våre å 
nøytralisere Hans Nordahl 
og Harald Hennum? Greier 
Skifjeld, Legernes og Øyvind 
Johanessen å få inn baller 
bak gode Øyvind Johannes
sen i Skeid-buret? Sjansene 
veies og vurderes, og selv om 
de fleste er pessimister så 
finnes det da enkelte som 
tror at Pors kommer videre 
til kvartfinalen.

HELGARDERING
Over i løvenes hule finner vi 

bak disken i en forretning en 
av Pors’ ildsjeler, Andreas 
Skilbred. Han gjetter vårt 
ærend nesten før vi får sagt 
«god dag» .............

— Hvordan det går til søn
dag? Ja, den som bare visste 
det. Nei det er vrient å tippe ut
fallet av den kampen. Sto den 
på tippekupongen måtte man 
helgardere. Skal man dømme 
etter de siste resultatene, må 
nok Skeid holdes som favoritt. 
Men når Pors er dødsdømt, 
pleier de å spille over evne: La 
meg si uavgjort eter 2 timers 

, kamp.
— Noen gode råd til porserne?
— De må spille cup hele ti

den, og den kunsten vet jeg de

brukbare søndag.
♦

Over på Pors Stadion var 
det en mengde fotballspillere 
som trente under Jeisens myn
dige kommando. Vi tok sjansen 
og avbrøt den gode Jeisen for å 
få hans syn på saken.

— Jeg er pessimist, men bal
len er rund og derfor kan alt 
skje. Pors går alltid inn for en 
rundekamp så vi har ikke tapt 
på forhånd. Det blir 100 pro
sents innsats søndag. Kjempes! 
det til siste minutt så kan vi 
komme til kvartfinalen. (Dette ! 
hørtes da Ikke så pessimistisk 
ut, kjære Jeisen).

Riv opp spillet til Skeid, 
___  spill ikke villt. Og så er 
det nå en gang kondisjonen det 
kommer an på.
INGEN KULERAMMESEIR

En smilende og blid Duddi 
K j e 11 e v o 1 d møter vi foran 
oppslagstavla til Pors.

— Har Pors noen sjanser søn
dag?

— Hvis de spiller på samme 
måte som mot Asker så kan det 
gå. Men mest sannsynlig så 
vinner vel Skeid. Men, men, vi 
har greid å vinne før, så intet 
er gitt før 90 minutter er spilt. 
Hvis Skeid vinner så blir det i 
hvert fall ingen kulerammeseir 
Jeg tipper 3—2 til Skeid.

— Alle mann må gå inn for 
kampen søndag, fortsetter Dud
di Kjellevold, og så må de spil
le for fullt til fløyta går. Hvis 
Arne Halvorsen og halfene er i 
form så går det..........

For å-unngå det voldsomme inn- 
j rykket like før kampen har Pors 
■ planer om a holde en artistopptre- 

den før kampen og man ser gjerne 
at folk er svært tidlig ute så man 
slipper køene de siste minuttene før 

. kampen tar til.

Andreas Skilbred: Jeg 
uavgjort.

jeg det ikke. 3—0 til Skeid hvis
jeg skal si noe tall.

— Noe å hviske i øret til 
Pors?

■
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Dommeren Karelius Paulsberg:

— Det var kjedelig for Pors, men 
ikke noe å gjøre ved. Til å være cup
kamp, var kampen meget lett å døm-l 
me. Skeids 4. mål var helt korrekt.:, 
Linjemannen stod godt plassert og sa 
etterpå at det skilte en halv meter.

i

oss
num
pens
på til 5—1.

kampen
Skeids oppmann, Laurendz:

— Det kan vel ikke være tvil om 
at Skeid var det beste laget, trass i

At Skeid* vant var det ikke noe å 
i vårt inntrykk var at fle- 

målene var svært «billige». 11« 
/ j skal man kan- 

vente så svært godt spill, 
lott å merke selv blant

Skcid-gjengen på tribunen, 
ikke var helt fornøyd med 

t innsats dennegang. 
.fféss^n hadde ikke

«Jeisen» Gundersen, Pors trener
, — Det var knakende ergerlig med» 
de to lettkjøpte målene, men det må 
likevel sies at Skeid var det beste' 
laget. Hadde vi bare hatt tempoet) 
slik vi begynte i 2. omgang, så

* • • 

Av våre spillere lå Legernes i sær
klasse. Hos Skeid var det laginnsat
sen som dominerte.

Uflaks. 
eEerneSj Og 

8-eren 
spe- 

vi

W!
ff

senterback var gode. Av de øvrige 
likte vi best Bernhard Johannessen. 
Harald Hennum var hyperfårlig, når 
han satte i gang med sin race, 

til gjengjeld, tok han seg

sen måtte kapitulere

herlig tilslag på ballen og gjorde 
mye pent. Han-skjøt også bra;, men 
retningen • var han som regelti.l$kø 
heldig med, .Det er ingen grunn <til 
å hause. Skeid opp til mesterskapets] • 
storfavoritt etter denne kampen. Dej

lill»
redder. Legernes harde skrå-

—fleste av spillerne skal »ha honnør’
-......

' 'i■ ■ *

Gunnerøds harJe»
ggfejjjL- 'WC

Skeid vant 5-—lover Pors
Oslo-laget viste mange prøver på godt og 
rsktig kombinasjonsspill — Flere av Skeid- 
målene Purde vært avverget av Pors-forsvaret

at man 
lagets 

Øivind Johan- 
så svært mange 
ordne opp med, 

mén han virket sikker og stø. For
svaret stolte svært på ham og det 
var rett som det var at forsvarerne 

!slo ballen tilbake til ham for å av- 
lag hadde en del sjanser, men de gå -.klare situasjonen.

for at de holdt ballen nede og at' de 
løp i posisjon for å ta mot pasnin
gene. De var også kvikke i starten.

Pors-forsvarct kom som ventet 
til kort overfor Skeid-rekken, men 
vi kommer heller ikke bort fra at 
I

de spilte svært åpent av og til. Hal- 
fene sviktet betenkelig og ble ofte 
hengende etter. Lagets bestemann 
var ytre høyre Odd Legernes. Han 
virket frisk og spurtsterk og .skapte 
atskillig bryderi for Skeid-forsva- 
rets venstreside. Pors-løperne skjøt 
dessverre alt for lite. Lindstad ble 
for tung og sein og «Stubben» Gun
nerød tok alt for mange pauser. Hel
ler ikke venstresiden fikk vist seg 
fra sin beste side.

Furuset-dommeren Karelius Pauls
berg kom bra' fra jobben.

Corner.

&

den. Man satt faktisk å ventet på 
utlikning, i stedet ble det Skeid 
som øket ledelsen til 3—1. Harald 

del ommøblering på laget. Hennum forserte sea lett forbi to 
venstre

£

T :7 1 - -• - < 1 11 1 1Ill 1 «•

Musikkorps paraderer foran den Qxejfyldte 
bunen.

intet resultat.
.Pors fikk en god start i annen om

gang. Karl Skifjeld la en ball inn i 
.Skeid-feltet. Rolf Gunnerød tok det 
pent ned og sft-udde seg kVikt 'bglmen 
skjøt . hardt. Øivind Johannessen | del pauser Hans Nordahl hadde'et 
strakk'seg til-det ytterste, men-han 
oppnådde, bare å slå ballen i sin egen 
målstolpe og derfra spratt den i 
nettet. Omgangen var da bare 50 
sekunder gammel.

Pors hadde nå flere sjanser etter 
friskt spill av Legernes på høyresi-

forserte seg lett forbi 
Gulbrandsen Pors-forsvarere og dundret ballen i 

nettet. Det så ut til at Pors-forsva- 
ret var alt for passivt ved dette hø
ve. Etter at Skeid-løperne hadde 
misbrukt to gode sjanser, lyktes det 
for Hennum å spille seg klar på 
høyresiden. Arvid Halvorsen øynet 
sjansen og satte ballen i nettet. For 

på tribunen så det ut til at Hen- 
var i offsideposisjon. I kam- 
siste minutte la Sverre Olsen I

WiSiM

w

1»^iai spw
y*. ■'
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4. rundekampen 
sluttet med 

flere av 
lutt spill

• mot seg i første
'. var at Skeid ledet

målet
kampen etter at Pors hadde redusert til 1—2 50 sekunder ut i 
ånnen omgang, men da Harald Hennum fikk slippe smertefritt 
gjennom Pcrs-forsvaret i det 15. min. og scoret, anså, man 

, kampen for avgjort og det holdt stikk. Oslo-Iagct fikk fordv- 
rig ytterligere to nye mål seinere. Spillemessig sett var det in- 

,,gen; §tor kamp, men Oslo-laget viste atskillige prøver på godt 
og fikst konibinasjonsspill. Vestsidens musikkorps spilte foran 
kampen og i pausen. Kampen hadde samlet omlan 6000 til- 

rx 'skuere.
Skeid, saknet

at Pors hadde en god porsjon 
Hos Pors likte jeg best Lr 
i første omgang var også 
(Gunnerød) god. Vi har ingen 
Sielle ønsker for 5. runde. Men 
'frykter heller ikke noen. Vihar gan 
ske stort spillemateriell å ta av 
løperrekken cr ikke endelig Satt °b 

Nå kommer forresten Gudem snart 
jgjen.

sin oromære ven
stre .'back Knut Gudem, som var 
skadet, og av den grunn var det fo
retatt en 
Indre venstre Jan 
trakk ned som back, mens reserven

1 Jack Farem var venstre - half og 
1 Bernhard Johannessen midt løper og 
I Hennum indre venstre.
I 5 Oslo-laget vant det betydningsful- 
| le målvalget og overtok også førin- 
I gen av kampen fra starten av. På et 
I raskt oppløp i det 2. min. lyktes det 
I Bernhard Johannessen å få pirket 
I ballen i Pors-nettet. Noe seinere 
I hadde Hans Nordahl en stor sjanse 
I .på et overlegg fra Hennum, men bal- 
I len gikk rett forbi Pors-buret og ut 
I på motsatt side. Pors’ første sjanse 
B var et frispark like utenfor 16-me-
■ teren, men det ble dårlig utnyttet.
B Legernes hadde like etter et godt 
B skudd, som Øivind Johannessen i
B Skeid-buret røddet pent. Lindstad
B hadde et flott langskudd i det 12. 
B min. som Skeid-målmannen reddet.

I det 29. min. øket Bernhard Johan-, (vanskelige baller å 
nessen til 2—0. Dette målet burde 
Arne Halvorsen avverget. Ellers no
terte vi et kanonskudd fra 
Nordahl ( i Pors’ målstolpe.

;-ir mellom Pors og Skeid 
, mon det kan trygt sies at 

vært avverget ved litt mer reso- 
Pors som hadde en gencrendc sol 

åpnet alt for nervøst og resultatet 
0 allerede etter 20 minutter. Det siste 

avverget. Det ble atskillig mer spenning over
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Men det var for 
mot Skeid

hans skudd ble reddet på streken av 
det altså ikke.
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Skeids heiagjeng på 100 personer 
overdøvet tusener ho Grenland

-T/-’ 
>*

I

a nff* < 
•

• i • - ■ • ■■ ... < - - vwmW»&

• ' >»£•

ui Z-./. .-/».« Z/t fttfZv WUM W ^VA-...v. —•X» . «X...s~..w .ii-z&vzX ..’. æ.tflCtvi-

DETTE KUNNE BLITT UTLIGNING. Ja, dét var nære på at Lindståd skulle ordnet 2—2 for Pors. Han fikk en fin-fin pasning fra
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gen, og Harald Hennum kan 
kunsten, å forsere en spiller. 
Hans sologjennombrudd igårl 
ser man ikke alt for ofte av 
norske spillere. ’:/■

Pors var litt av en ■ skuffelse. 
Keeperen Arne Halvorsen had
de mange fine redningef, men 
et par av målene burde han 
ordnet opp med. Hele .forsvaret 
hadde vanskelig for å finne 
medspilleren ved pasninger. 

Etter Det var alt for mange feilnas- 
' ninger kampen igjennom. Cen- 
terhalfen Dagfinn Jensen ryd
det godt opp, men ble flere gan
ger for treg når det gjaldt. I 
løperrekkeh kjempet Karl Ski- 
fjeld med stor*iver, men den 
beste var absolutt ytre høyre 
Odd Legernes. Det var opplagt 
en av Moldeguttens beste kam
per for Pors. Det var bare 
synd at han ikke fikk .medspil
lerne med på det sto re spillet.

Publikum forholdt seg stille 
og rolig, selv om billettrullene 
viste at det satt 5500—6000 på ' 
tribunene. Av disse var det,om 
kring 100 entusiaster fra Skeid 
De greide det mesterstykke å 
overdøve de tusener frar Gen- 
land.

Dommeren Karelius Pauls- 
berg, Furuset var det jkke stort 
å utsette på, men derimot lin- 
jemennene kunne man beskyl
de for å sove enkelte ganger.

RONI
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hlee første i 
Skeid ledet 2—0.

Det viste seg

gr
•'.y
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så noen grøv keepertabbe 
var det likevel ikke. Hans Nor- 
dahl hddde en’kjempesjanse i 
denne omgangen,! men bommet 
fullstendig foran klart mål. 
Pors hadde en eneste ordentlig 
stor sjanse; da Lindståd skjøt, 
men til tross forandring av bal
lens retning-greide Øivind Jo
hannessen i Skeidburet å redde. 
FRISK ÅPNING AV PORS

Pors åpnet med' ordentlig cup 
tæl i annen. omgang.
snaue 50"sekunders spill gikk 
samspillet fint på venstresiden 
og Rolf Gunnerød skjøt plutse
lig med ryggen halvt vendt mot 
mål. Øivind J hos Skeid fikk 
såvidt hendene opp, men slo 
baien i innsiden av stolpen og 
inn.

Nå ble et nytt håp tendt hos 
både Porsspillere og publikum, 
og det hadde nær lykkes å ut
likne i det 10. minutt da Lind- 
stad skjørt hardt i armene på 
Skeidkeeperen fra kloss hold. 
Returen slo Legernes inn mot 
buret, men en Skeidforsvarer 
greide å få sneiet ballen ut til 
corner. Det endte uten noe re
sultat. Presset mot Skeids mål 
fortsatte i noen få minutter til, 
men så kom

—.c ~

forsjjare 0—2 tapet i en 
kamp.
SJENERENDE SOL

Skeid, fikk fordelen av 
spille med solen i ryggen i før
ste omgang. Det gjorde sikkert 
at klubben fikk en temmelig 
billig goal. Scoring nr. 1 etter to 
minutters spill var ikke god å 
greie. Bernhard Johannessen 
slo den forbi Arne Halvorsen på 
en elegant måte, men scoring 
nr. 2 fra samme mann, burde 
nesten Halvorsen ha reddet. 
Solen var imidlertid sjeneren-

at- det ble 
mer fart og fres 1 begynnel
sen av annen omgang da Lind- 
stad lå fremme i skuddposisjon'- 
Selv om han ikke alltid var hel-, 
dig med skuddene sine, kunne i 
det med litt flaks gjerne ha 
blitt scoringer. Lindstads posi-

lag, mens Skeid møtte uten 
skadede Knut Gudem. Indrewin 
gen «Jonas» Gulbrandsen ble 
trukket ned på backplassen, 
og Jack Fareni gikk inn som 
indre venstre. Merkelig nok 
spilte Farem sidehalf i hele 2. 
omgang og Bernhard Johan
nessen løp indre venstre. Jo- 
hannessens posisjon så til sine 
tider ut til å villede porserne — 
for det var svært åpent på hans 
side flere ganger. Han greide da 
også å lage to mål i løpet av et 
kvarters tid.
MERKELIG TAKTIKK

Pors valgte altså å møte med 
40-åringen Leif Lindståd som 
tilbaketrukket centerforward, 1 
mens 18-åringen Oddbjørn Odd- 
aker satt på reservebenken. 
Lindståd trakk lasset i Asker- 
kampen, men i går ble den 
gamle Porskjempen for tung og 

: treg. Dessuten var det vel 
•utenfor alle land å la Lindståd 
spille tilbaketrukket center i 

omgang så lenge

HENNUMS SOLOGJENNOMBRUDD —
Han greide å finte ut tre 

Porsspillere i rask rekkefølge, 
og hans skudd fra noen få me
ter hadde ikke Arne Halvorsen —• 
noen sjanse til å redde. I det 
siste kvarteret kunne Skeid 
spasere inn med to nye scor
inger, ved Arvid Halvorsen 
(offside) og Sverre Olsen, men 
før den tid hadde Gunnerød en 
helt opplagt s,coringssjanse, 
som han til stor fortvilelse skjøt 
langt utenfor.

*

Skeid er årets mesterskapsfa- 
voritt ved siden av Larvik Turn. . 
Laget spiller god fotball, men 
det blir litt for mye pusling, 
selv om resultatet i går var stort 
nok. Forsvaret spiller støtt, og 

■ loperrekken kombinerer fikst. 
Den beste på laget i går var 
uten tvil Bernhard Johannes
sen. både som Indrewinge og si
dehalf. Hans Nordahl er tilret-» 
teleggeren og den store strate-

Vi hadde ventet atskilig sterkere innsats av Pors i cupopp- 
gjøret mot Skeid på Vestsiden i går. Det var først i begynnelsen 
av annen omgang, ikke stor lenger enn 10 minutters tid, hele 
Forslaget våknet til virkelig gammel god cupinnsats, og i dejine 
perioden ble det en scoring. Det kunne med litt hell gjerne vært 
et par mål til, men plutselig ble det grått igjen. Skeid ledet 2—0 
ved pause, og i annen omgang øket Osloklubben til 5—1 etter at 
Pors først hadde redusert ledelsen til 2—1 på et feiende skudd av 
Rolf Gunnerød. Det var ikke vanskelig å skjønne at publikum var 
skuffet ove;- Porsernes spill. Det gikk temmelig vilt for seg en
kelte ganger, og taktikken kunne ingen skjønne noenting av. ’
Pors stilte med sitt annonserte sjon burde vært forandret 

straks etter Skeids 2—0 ledelse.
for det er ingen hensikt å 

cup-

venstresiden og skjøt, men dessverre i brystet på Øivind Johannessen (liggende). Ballen gikk videre til Odd Legernes, men- 
’ ° ... , Leif Beigen. porsscoring etter denne situasjonen kunne gitt Skeid nådestøtet, Men slik gikk

Fotos: Stenstadvolden.
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Rekordpublikum så Skeid
I seg pent iland Fint spillI av

rad lot tilfeldighetene av kampen.

angrep.

men

flott
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Men Harald Hennum 
fikk samlet Oslo-spillerne
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til angrep i annen omgang og klarte 
a drive gjestene helt over på defensiven 
i et kvarters tid. Skeid vant målvalget 
og valgte å spille med solen i ryggen 
i første omgang. Den var sikkert mer 
generende å ha imot seg i annen, noe 
Øivind Johannessen i Skeid-burct sikr 
kert merket. Skeid fikk en ønskeåpning 

Allerede etter i
i
f

I

I
»
*

i

Pors—Skeid 1-5 (0-2)

Skeid var truet men rodde

r > *
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slå Pdrs 5
Oslo-lagets løperrekke

var sistemann på balk-o 
det 1—0.

Skeid fortsatte' i stor stil, 
halve omgangen gikk før Skeid øket 
tn 2—0. Bernhard Johansen var igjen 
mannen, men keeper burde reddet det 

i skuddet som han så ut til å ha god || 
I tid på. Skeid hadde vedvarende godt 

\ tak på spillet i første omgang. Det var 
| ikke noe å si på 2—0 ledelsen ved 
pause. Pors hadde forresten en god 
utligningssjanse etter 12 minutter. 
Lindstad skjøt hardt, skuddet sneiet 

I Belgen og Øivind Johannessen hadde 
I full hyre. '

Annen omgang åpnet like sensasjo
nelt som første. Dennegang gikk det 
den andre veien. Bare 50 sekunder 
var gatt da c.f. Rolf Gunnerud tok 
en ball på direkten fra over 20 me-

I ters hold. Målet ble signalet til en 
| riktig god Porsperiode og etter 10 

minutters spill er det det rene bombar- i 
dement av Skeidburet og utligningen 
ligger i luften. Pors henger i enda noen 
minutter, men så skaffer Hennum ut
løsningen for sitt lag. Han fikk ballen 
i fin posisjon, dribler av to forsvarere

i og scorer pent. Da jevnet det hele seg .
I ut igjen, og da så Arvid Halvorsen | 
| øker til 4—1 1 det 23. minutt på pas- I 
I ning fra Hennum er Pors slått. Den 
I siste scoringen smakte forøvrig av 
| off-side på Hennum og hele Pors- 
I forsvaret stoppet da også opp. I det 
189. minutt satte Skeid punktum forj 
. scoringene. Arvid Halvorsen forserte 
H 4

Iseg pent frem til dødlinjen, Sverre,

I 

I

Men en scoring av Harald Hennum 
vendte kampen. Dermed var det slutt 
på humøret hos Pors og det hele 
dabbet av. Scoring nr. 4 og 5 kom 
uten at Skeid behøvde å spille for 
fullt.

HJEMMELAGETS FORSVAR 
fant aldri ut av Skcid-rekka og vir
ket stillestående når Nordahl og de 
andre i første omgang kjørte opp med 
vekslinger og presise pasninger. Ving- 
halfene var for svake både i forsvar 
og angrep. I løperrekken var det bare 
ytre venstre Odd Lcgemes som gjor
de seg positiv bemerket. Rolf Gun- 
nerdd scoret trøstemålet med et prakt- 
skudd fra seksten-meteren.

På Skeid-laget var det flere spil
lere som gjorde seg bemerket. De 
som dominerte i lagets beste perio- • 
der var Hans Nordahl, Harald Hen- ; 
num, Bernhard Johansen og Arne 
Winther. De to første målene ble 
scoret av Bernhard Johansen mens 
vingløpeme Arvid Halvorsen og Sver
re Olsen noterte seg for de to siste. 
Karellus Paulsberg, Furuset, dømte 
kampen. Fj.

• ------- -

2—0-ledelse ved pause til 2—1 og 
like etterpå hadde ytre høyre en 
kjempechanse til utligning. Han 
var alene med Øivind J o h an
no s s e n på kloss hold, men mak- 
tet ikke å få ballen i nettet. Så 
kom Skeid til hektene igjen og 
hadde ikke særlige vansker med 

I å slutte av kampen på 5—1.
Oslo-klubben kan først og fremst 

takke Hans Nordahl og Ha
rald Hennum for seieren. Han- 
ser’n var stor i første omgang, 
men spilte en mer beskjeden rolle 
etterpå. Da Pors presset, holdt 
Hennum fatningen best og fikk 
ro over troppene.

Pors’ parole før kampen var: — 
. Først på ballen, og riv Skeid-spillet 
i stykker. «Spill smått!» ropte 
Hennum da Pors holdt på å lyk
kes i spillestilen sin. Hennums 
lynrappe gjennombrudd skapte pa
nikk hos hjemmelaget.

Pors-guttene var for ivrige i 
denne gang og glemte fullstendig 
å spille spillet. Det var ikke moro 
a se på denslags. Angrepet hadde 
ikke den riktige brodd med Leif 
Lindstad som tilbaketrukket 
senterforward. Etter pause lå han 
mer framskutt, det hjalp en del, 
men spillerne var ikke gode nok 
til å bryte Igjennom. Og så var de 
temmelig pompa. Skeids venstre
side i forsvaret, Jan Gulbrand
sen og Finn Gundersen, ble 
passert en rekke ganger, men som 
sagt: Det var ikke bunn i angrep
ene.

Det var klasseforskjell på lag
ene. Likevel kan man ikke si at 
Osloklubben imponerte. Laget 
for ujevnt, småspillet tar lett over
hand og man kunne faktisk 
lange perioder snakke om på-ste- 
det-hvil-fotball.

—i

Porsgrunn, søndag.
Rundekampen mellom Pors og 

Skeid samlet bort imot rekordpu- 
blikum — om lag 6 000 — på Vest
sida i Porsgrunn, men kampen ble 
langtfra det en hadde ventet seg. 
Skeids 5—1 seier var ikke for stor 
og bare i en ganske kort periode 
bød matchen på det en vanligvis 
forbinder med cup.
Det var ingen som regnet med at 

Pors skulle kunne hamle opp med 
Skeid rent spillemessig sett. Lagets 
sjanse lå 1 overrumplingstaktlkk og 
i å rive opp Skeid-spillet med den 
typiske cupstllen som kan være 
hjemmelagets forse 1 viktige oppgjør. 
Men skeid var for gode til at en slik 
taktikk lot seg gjennomføre. En litt 
for lettkjøpt scoring etter bare 2 mi
nutter hjalp Skeid godt og første om
gang ble dominert av Oslo-guttencs 
planmessige og periodevis vakre spill 
som førte til 2—0 ledelse ved pause.

I annen omgang lyktes «schock- 
taktikken» bedre for Pors. Det ble 
redusering før minuttet var gått og et 
kvarters tid lå hjemmelaget noe over 
og hadde mange sjanser til utlikning.

4. runde kom
plekset borte

— Jeg er strålende fornøyd, { 
sa Skeid-oppmannen Viggo 
Laurentz i telefon fra Pors- f 
grunn i går. Nå hadde vi tapt J 
1 4. runde fire år på rad og 
hadde fått et rent kompleks 
for den. Dette var også tyde
lig å se på gutta før I

Skeids indre forsvar virket ikke helt | 
patent de gangene det ble satt på 
alvorlig prøve. Øivind Johannessen vir- 

I ket også noe usikker i utrusingene da 

Pors presset som verst, noe som sik- 
kert solen må ta endel av skylden for. 
Men alt under ett gjorde han en god 
kamp. Backene var nokså jevne. Bern
hard Johansen spilte innerving i for- 

I 
ste omgang, vinghalf i annen og gjorde 
nok mest av seg i løperrekken. V.h. 
Finn Gundersen gjorde en god kamp. 
Jack Farem gled også godt inn i laget. 
Hele rekken gjorde ellers god figur, 
særlig Harald Hennum med sine vakre 
spurter, Nordahls fremlegg fra de. 
bakre linjer var veladresserte, vingene 
Halvorsen og Sverre Olsen var hurtige 
og gode.

Pors’ taktikk var tydelig å rive opp 
Skeids kombinasjonsspill og*da dette 
ikke lyktes kom det tydelig frem at 
teknisk var de motstanderne under
legne. Men laget skal som nevnt ha 

l honnør for energisk innsats. Arne Hal- 
(vorsen i goalen hadde noen fine red- 
ninger, men helhetsinntrykket ble like- j 
vel ikke helt godt dennegang, Senter- 
back Dagfinn Jensen var beste back. 
Arne Stenskvist beste vinghalf. Løper- 
rekkens beste var uten tvil y.h. Odd 

[Legernes, som leyerte e^i riktig fin 
kamp, bare synd han ikke, fikk mer 
støtte. Karl Skifjeld var rekkens nest, 
beste fulgt av y.v. Øivind Johannessen. 
Rolf Gunnerud kan levere det helt 
store, men virket til gjengjeld helt 

' uinteressert i lange perioder.
Sverre Karelius Paulsberg, Furuset, kom 

Olsen hadde bare å sette benet til pas-1pent fra d°mmerjobben. Publikumsinn- 
ningen. | rykket var stort etter forholdene her

I borte.

a

i

råde når ballen ble 'sendt av gårde. 
Og så var det dette med å løpe i posi
sjon. når en ikke har ballen da. Dette 
gjorde mangen, gang utslaget for 
Skeid, særlig under lagets -angrep. 
Og så kunne de kunsten å holde bal
len langs bakken. . i .

Pors på sin side skal ha honnør for 
i at de kjempet, selv om det ble mot 
en tydelig overmakt. Etter Skeids 2—0 
ledelse ved pause etter stor første om-

Cf få
y

Fornøyd Skeid-oppmann:
a 
\

\

\

kampen \ 
— de v ar nervøse. ?

' Men det gikk soin smurt, og 
komplekset er en saga blott. 
I første omgang spilte gutta 
slik vi ønsker det og ledet 
2—0. Men i 2. omgang kom 
Pors for fullt og utliknet etter 
tl minutter. Pors viste seg som 
et virkelig cuplag og det så • 
lenge farlig ut. Heldigvis klar- \ 
te Skeid å få taket på kam- r 
pen igjen — men ikke skjøn- j 
ner jeg at Pors kunne tape - 
1—7 for Moss. \

( Skeids lag har nå stabilisert 
seg og det ser godt ut både \ 
for serie og cup. Nordahl og ■ 
Hennum har ikke kunnet del- \ 
ta i tren in iren i det siste på .* 
grunn av skader, men i dag \ 
spilte de for fullt. Knut Gu- 
dem var den eneste som mang- \ 

1 . let og han er med igjen fra ;
neste kamp. \

. Porsgunn, sondag. i
Noen stor kamp ble det ikke, og det 

var bare en periode ut i annen am gang 
at den helt store rundetemning varl 
tilstede. Da Pors reduserte Skeids 2—0 
ledelse til 2—1 tidlig i annen omgang 
lå faktisk også utligningen i luften. 
Men som så mange ganger for er det 
det laget som ligger på defensiven 

I som klarer det hele opp med en scoring.

Men hadde Pors lykkes med en utlig-
I ning i denne perioden kunne det jamen | gang av gjestene gikk Pors respektløst 

blitt hardt for Skeid å ri stormen. av.
La det være sagt med en gang at 

| Skeid vant fortjent, men nokså stort.
Et par av scoringene virket svært 
billige, men gjestene var avgjort bedre 
i hele registeret. * Særlig la en merke 
til at pasningene gikk langt mer pre
sist der i gården enn hos vertene som 
i langt større g ’ ’ 'J'

PORSGRUNN i dag.
Bare i et 

tvarter var det 
virkelig cup- 

gstemning på 
gPors—Skeid. 
EDet var i be- 

/ GGynnelsen av 2. 
omgang. Hjem
melaget redu
serte Skeids

i trakk Nordahl opp et pent
'Hennum fortsatte. Be’- -ard Johansen

I Ii var sistemann på balle.i og Skeid le-



Por
I

1

■*

®s’s—Stor
var

Pors

•••

Slo Skidar 5—0

men

!

som

dømte

Corner.

i

3

høyre 
om, 

slikt

for
gå rs- 

Roga- 
Stillin-

jf 
ii:
K

Grane,
I

>lk i målmannen, venstre'half 
.dre høyre og indre venstre. 
Spillerne bestrebet seg alle 
i på å holde ballen langs bakken 
f dessuten la gutene an på å spille 
isningene med innsiden av foten. 
Pors måtte spille med reserve for 
:i gode ytre løper Svein Jacobsen, 
; det var i høy grad merkbart, selv 
n reserven Per Heldahl forsøkte å 
Ile plassen. Laget hadde sine beste 
Ik i senterbacken Arnold Johan- 
n og halfen Oddbjørn Oddaker.
T. Dahlgren, Urædd,- kom godt fra 
n lette dommerjobben.

A. Veholt, John Nilsen og Leo Ve- 
ber. Borg hadde fullt lag. Reidar Lid 
og Sondre Halvorsen kom ikke i be-

I traktning denne gang.
| Det ble ingen feriepreget 

idet begge lag 
riodevis fikk i
fra begge sider. Pors vant kampen 
på sitt hurtige og vekslende spill i 
2. omgang. Klubben viste da noe av 
det vi vet den kan. Angrepsrekken

il
• ....

Stillingen etter 3. runde: 
Moss 6 pts. 21—3 
Snøgg 5 pts. G—3 
Rapid 4 pts. 10—9 
Eik 3 pts. 9—10
Tønsberg Turn 3 pts. 5—8 
Pors 2 pts. 4—11

*

Pors slo Askim 3-2 etter frisk fight 
på frispark

kamp, 
: spilte energisk. Pe- 
en også se godt spill

.. ••

TO PORS-GUTTER H> 
TATT SØLV-MERKET

Interessen for Fotballforbun 
ferdighelsmerkc for gutter er 1 
satt meget stor innen Pors. Arild 
sen, Finn Håkon Grotnes og Sv< 
Solstad har i disse dager tatt sj

I

merket. I alt er det 8 Pors-gu 
som har tatt sølvmerket og 20 br 
semerketakere.

Rolf Askedalen som har tatt s£ 
, merket, har under trening kl 
,fordringene for gullmerket fl< 
! ganger.

Sølvball til

25 Porsere har tatt 
sølv- og bronseballen

Interessen for Fotballforbundets 
ferdighetsmerke er fortsatt meget 
stor innen Pors. I går klarte Nils 
Jørgen Olsen og Vidar Kristiansen I 
sølvballen og Tor Andersen bronse
ballen.

I alt er det nå 5 Pors-gutter som 
har klart fordringen for sølvballen 
cg 20 bronseballen. Man regner I 
med flere nye merketakere før se
songen er omme.

Pors småguttlag 
kretsmestre

«Jeisen» Gundersen 
profesjonell trener
Norges Fotballforbund har god

kjent Einar (Jeisen) Gundersens an
settelse som profesjonell fotballtre
ner. Dermed er han avskåret fra å 
delta som aktiv spiller.

Ragnvald JohnséK’og* ^Leif 
Christensen. Laget har vannet alle 

•. 10;avKguttene 
rykker neste år opp i gutteklassen. ( 

Elter kampen ble det;holdt en 
festlig tilstelling for de nykårede 

’ mestre.

Kampen var i hardeste laget
Pors møtte med reserver for Dag- bud utenom straffesparket, men grei- 

finn Jensen, Arne Stenquist og Le- de ikke å pynte på resultatet, 
gernes i treningskampen mot Borg fikk Per Boye skadet før pausen og 
på Borgestad igår. Stedfortredere var | Korsåsen gikk inn i stedet.

Hos Pors kom målmannen Arne 
Halvorsen best fra kampen i forsva
ret, Ungguttene John Nilsen og Leo 
Veber tror vi nok Pors får glede av 
selv om de kanskje ikke fikk vist 
seg fra sin aller beste side igår. I 
den gode angrepsrekken var Øivind 
Johansen best. Skifjeld og Gunne- 
rød var gode etter pausen. I

Borgs lag gjorde det godt i den-| 
ne kamp selv om nederlaget 

var Pors’ styrke igår. Forsvaret had-j klart. Det var bevegelse i laget 
de nok med å holde Borg på avstand.

Kampen bød på mange farlige mål
sjanser som ikke alltid ble like godt 
utnyttet. Dommeren Nils Eriksen, 
Eidanger, var ikke alltid myndig og 
heldig med sine avgjørelser og det
te gjorde at spillet ble i det hardeste 

i laget. Utvisningen av Borgs 
back skal vi ikke uttale oss 

det er ikke hyggelig at 
skal være nødvendig i en privat- 
kamp.

Stillingen ved pause var 1—1.
Skifjeld scoret for Pors, mens 

Trygve Varholm utliknet for Borg 
på et pent frispark.

Et perfekt' skudd av Øivind Johan
sen ga Pors 2—1 etter pausen. Forut 
hadde Pors straffespark som Borg- 
målmannen Helge Halvorsen reddet. 
Senere headet Rolf Gunnerød inr^ 
2. mål under Pors sterke periode. 10 
min. før slutt ble Borg tildelt straf
fespark, men Arne Halvorsen avver
get. Borg hadde også flere gode til-

Øivind Johansen var Pors’ beste
mann i går

for 16 meteren og samme eksekutør 
dundrer ballen i mål uten sjanse for 
Arne Halvorsen.

Nå satte imidlertid Pors farten
opp, og i det 35. minutt sender Rolf Askim 1 pts. 5—11 
Gunnerød en nydelig ball opp i sen- Ørn 0 pts. 3—8

Ål gård-juniorene slo
Pors 2-0. i 2. runde

av N.M.
Pors 1 juniorene leverte en 

icldsvis beskjeden innsats i 
lagens 2. rundekamp mol 
aritls-lagct Algård i N.M. 
jen ved pausen var 0—0.

Pors lå over før pausen, men det 
:om faktisk ikke et eneste skudd 
not Ålgård-buret, men derimot ble 
[et skutt meningsløst forbi på gode 
janser.

Etter pausen scoret Trygve Ofte- 
al og Petter Ingebretsen hvert sitt 
lål for Algård. Det første målet 
ikk inn via-stolpen, mens Østensen 
Pors-buret kastet seg alt‘;for seint' 

å den siste scoringen. <
Porserne på sin side ifadde en del 

ra sjanser, men Algåjjd-målmannen 
sddet i stor stil ved flere høve.
Algård hadde et teknisk’ godt? 'og 

zmpatisk lag, men bortsett fra de to 
.•oringene var det smått bevendt 
ied skudd. Laget hadde sjpe beste 
>lk i målmannen, venstre half og

4 fotballseire til Pors 
i helgen

Pors hadde 4 fotball-lag i akti
vitet i helgen og alle vant sine 
kamper. Det var A-laget 3-2 over 
Askim, B-laget 9-3 over Lange
sund, juniorlaget 3-2 over Donn 
i Kristiansand i 1. runde av N. 
M. og småguttelaget 4-0 over 
Urædd. ■’ -

L -i

Askinis mål kom begg®
Det ble ingen stor kamp på Pors 

stadion i går. Men i enkelte perio 
der - og da særlig i første om
gang — var det frisk fight om bal
len, og spillet var til dels ganske 
spennede. .Pors var . absolutt 
beste laget, og seiren burde vært 
atskillig større enn 3—2. Pors had
de overtaket i første omgang og 
størstedelen av andre, men avslut
ningene var dårlige. —- Askim 
fikk begge sine mål på frispark.
Kampen åpnet i hurtig tempo, og 

allerede fra avspark tok Pors ledel
sen. Spillet foregikk for’ det meste 
på Askims hanehalvdel. Pors hadde 
flere farlige sjanser, men først i det 
30. minutt kom det første målet. As
kims målmann mistet ballen etter et 
ganske hardt skudd, og Legernes var 
påpaselig fremme og sendte returen 
i nettet.

Etter 40 minutters spill forserte 
Rolf Gunnerød seg fram på høyresi
den, la et perfekt overlegg til Øivind 
Johansen, som elegant la ballen i 
mål. Med 2—0 til Pors gikk omgan
gen ut.

! Annen omgang begynte som før- 
. ste, med overlegent spill av Pors, 
og de forholdsvis mange tilskuerne 
belagét seg på litt av en målfest. 
Skuffelsen ble derfor stor, da Askim 
etter bare 5 minutters spill får fri
spark, og fra 18 meters hold dundrer 
senterløperen Ottar Nilsen ballen i 
maskene. Etter ca. 30 minutter ble 
Askim igjen tildelt frispark like uten--

gutter
Innen Pors junioravdeling 

'interessen meget stor for Fotba 
forbundets ferdighetsmerke f< 
gutter. Hittil er det ialt 19 so 
har tatt bronsemedaljen. Disse 
har dessuten tatt «2. grad»-søl 
ballen: Rolf Askedalen, Odd Ba< 
og Ivar Olsen.

Pors sterke småguttlag leverte en 
god innsats i KM-finalen på Kleiva 
lørdag da det slo Skidar 5—0 etter 
3—0 ledelse ved pausen. Det var 
Kjell Åge Danielsen 3 og Rolf Askc- 
dalen 2 som scoret for Pors.

Klubbens store seir var fullt for
tjent. Laget hadde ellers mange sjan
ser. Banens beste spiller var indre 
høyre Rolf Askedalen. Han er en , 
god tekniker og har et godt over- ' 
blikk for spillets finesser. Venstre- ! 
siden Ragnvald Johnsen og Leif 
Christensen kom også pent fra kam
plen. Forsvarets innsats var det intet 
å utsette på. Laget falt noe av etter 
at det hadde øket ledelsen til 4—0 i 
begynnelsen av 2. omgang.

Skidar kom avgjort til kort den- 
r.egang,

W. Havenstrøm, Tollnes, 
all right.

Årets kretsmestre er fra mål og 
høyre: Kai Wickmann, Jan Nyberg, 
Arne Jørgensen, Ivar Olsen, _Odd 
Bach, Nils Jørgen Olsen, Helge Ski
fjeld, Rolf Askedalen, Kjeliyyage Da- 

] ;nielsen, “

bwLBJJULU -Oi L , .ILWIXJ:sine seriekamper i år

ter. Legernes er alene med keeper, 
som stormer ut, men Legernes lobber 
ballen elegant over hodet på ham.

Resultatet av kampen må sies å 
være meget flatterende for Askim. 
5—2 til Pors hadde vært riktigere 
etter spillet å dømme, men så lenge 
man forserer spillet i senter med 
høye baller foran mål, kan man ikke 
vente bedre resultater.

På Pors’ lag gir vi prisen til Øi
vind Johansen, Dagfinn Jensen og 
Karl Skifjeld. Hos Askim var sen
terløperen Ottar Nilsen best.

Dommeren Rolf Hansen, 
kom stort sett bra fra kampen.

L—s.

ble | 
og' 

motstanderen hadde mange gan
ger vanskeligheter. Noen spesielt 
skal vi ikke framheve, bare nevne at 
yngstemannen Bjørn Bryn tesen laget 
en jevn og god kamp.

w£
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Fotballkretsen har berammet 
finalene om Grenlandsmesterska- 
pet. Pors 6g Skidar møtes i små- 
guttfinalen og 
guttefinalen i 
september. Juniorfinalistene 
ennå ikke kåret, men alt taler for 
at Pors , blir den ene avdelingsvin- 
neren. Denne kampen skal holdes 
i Porsgrunn lørdag 2. oktober.

Pors junior finalist
Urædd og Pors spilte ■ 

1—1 i seriekamp i 
går. Pors er dermed avdelin 
ter med 18 pts. 8 seire 
gjorte kamper. 
Skiens BK i 
neste lørdag.

Pors juniorlag i KM- 
finalen

tr ■

Stillingen etter 5. runde .er: 
Snøgg 8 pts. 11—5 
Rapid 7 pts. 14—11 
Moss 6 pts. 24—9 
Pors 5 pts. 7—12 
Eik 4 pts. 11—14
Tønsberg Turn 4 pts. 7—11 
Askim 4 pts. 8—23

spilte | Ørn 2 pts. 6—13

ogTønsbergTurn delte poeng
Svakt posisjonsspill av lagene
i landsdelsserickampen på Tønsberggraset i går 
og Pors. Tønsberg tok ledelsen i 1. omgang med 

som vel burde vært underkjent
• pausen og hadde fortjent

og særlig var det smått bevendt med
er
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for stillestående
Pors fikk sol < 

rste omgang, men laget tok allike- ' 
1 hånd om spillet fra begynnelsen det 
•. Laget hadde en god sjanse alle- 
de etter 5 minutter, men den førte 
ke til noe. Like etter stod Tøns- 
?rgs senterløper Holt i klar offside- 
^sisjon da han fikk en ball og sco- 
it lett. Porserne øket farten etter 
?tte og Øivind Johanse nog Leger
es hadde gode skudd, men mål ble 
3t ikke. Tønsberg hadde også noen 
anser, men Arne Halvorsen i Fors
uret ordnet lett opp. ■ •

Tønsberg-laget kom sterkere 
?jen etter pausen og spillet gikk til 
ine tider ganske pent anført av in- 
re venstre Sperre. Senterløperen 
adde en stor sjanse da han stod ale- 
e med ballen på 16-meteren, men 
irne Halvorsen stormet 'ut og ryd- 
et opp. Begge lag hadde sine sjan- 

Pors utlikning kom etter et 
•Jeivspark i TT-forsvaret. Légernes 
zar frampå og forstyrret målmannen 
)g en av TT-forsvarerne. Resulta- 
,et ble at ballen trillet inn i buret.

ti.

i ’

Bølgen av forbrytelser over 
I Storbritannia etter . krigen viste 
| fortsatt nedgang i 1953, men tal- 
I let på seksual- og voldsforbrytel
ser steg noe, melder Reuter.

Disse Pors-guttene har tatt Fot- 
' ballforbundets «bronsebalb: Finn 

Håkon Grotness, Svein Aage Jensen, 
’ øøstein Barth; Aagp Lund qg Svein 

Nilsen. Vi £ar tidligere bråkt en lis
te over de-.øvrige £14 som har klart 

■ fordringene i høst/: 
’ - __  •
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Til finalen om GrenlandsmesterJ 
skapet i fotball for juniors mellom 
Pors og Skiens BK i Porsgrunn i 
morgen stiller Pors med dette laget, 
fra mål og høyre: Kjell Østensen, 
Jan Andersen, Øystein Vige, R, Big 
Johannessen, Arnold Johannessen 
Oddbjørn Oddaker, Svein Jacobsen 
Arild Johannesen, Svein Barth, Ro
ald Reiersen og Aage Lund. |

15 gutter har håttH tatt

. ite uavgjortl 
juniorklassen d

gsmes-l 
°£ to uav-l 

Klubben skal møte 
finalen i Porsgrunn'

tf ti

en fin-fin kamp. Vi plusser 
Dagfinn Jensen.

Axelscn i Tønsbcrg-buret var bå
de god og heldig. Indre venstre 
Sperre var lagets strateg.

P
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Det ble
ncllom Tønsberg Turn 
st mål, r 
yodt over før 
irokt. Kampen var langt fra god 
idressen på avleveringene. Det skyldes først og fremst at spillerne 

; og at de glemmer å p.lasere seg påny.
og vind mot seg i Mot slutten av kampen hadde Tøns- 

- | berg flere sjanser. Blant annet smalt 
et skudd i tverrliggercn, mens 

et annet gikk over.
Pors hadde fortjent begge poenga 

på grunn av sin energiske første om
gang. Vi er dog ikke fornøyd med 
laget da de fleste var under pari. 
Målmannen Arne Halvorsen

■'ti yyti:-yy

pocngdcling i
og Pors. Tønsberg tok ledelsen 

som offside. Pors lå imidlertid 
en ledelse med to måls over-
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Pors-gutter som vil ta sølvballen. Fra venstre instruktøren «Jeisen» Gun
dersen, Svein Solstad, Vidar Kristiansen, Odd Bach,’ Bjørn Hagen, Ivar 

Olsen, Arild Olsen. ‘ j
; i 1 '

Det ser ikke ut til & være den 
eller minste/inferesse for ferdig- 
hetsmerker Tw- gutter ■ i \ fotball 

.!•

blant Grenlandsktgene., Ti! kret
sens propag%tttttetstevfte~* på Pors 
stadion i går var det bare Odd som 
hadde sendt en av sine ledere.

. Kretsformamien, Rolf Gulliksen 
og Einar Andersen fra den teknis
ke komiteen var tilstede. Kretsens 
22 lag hadde ikke sendt en eneste 
aktiv. Innen Pors er interessen for 
merket stor. Hittil er det 15 gut
ter som har tatt bronseballen og 
innen sesongen er onune stiger vel 
tallet til 20. Videre er det om lag 
10 Pors-gutter i gang med prøvene 
for sølvballen.

Det er meget beklagelig at Klub
benes ledere ikke viser større in
teresse for denne betydningsfulle 
saken. De tekniske detaljer som 
guttene på det viset blir innviet i 
fra unge år betyr svært mye og 
klubbene ville ha store glede av dét 
i framtiden.
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Ørn vant heldig 3-2 over Pors
Dommeren Viggo Olsen,

Finna.

vant krets-1av

>•» /•v/

/

I

Rg.

rekke.' Svein Ja-
Barth, Roald Rei-

20-8 
19-11 
28-15 
13-17 
11-17 
9-16 

11-19 
8-16

V:
•:

Pors junior 
mesterskapet i fotball

12 pts.
11. pts.

8 pts.
5 pts.
5 pts.
5 pts.
5 pts.
5 pts.

God kamp i Horten
I kampen mot Ørn i Horten var 

Forslaget forfulgt av uflaks. En seier 
med 2—3 måls overvekt til Pors had
de gitt et bedre bilde av kampen. F.a 
ballen ble satt i spill tok Pors initia
tivet. Etter få minutter fikk Pors et 
par cornere. En merket seg Leger
nes’ heading i stolpen som burde gitt 
1-0 ledelse. Pors kjørte stadig på med 
friske angrep, men fru Fortuna svik- 
tet fullstendig.

Pors fikk kampens første mål ved 
Karl Skifjeld. Fra 18—20 meter skjøt 
han knallhardt. Ballen skrenset en 
spiller og Ørn-keeperen kunne ikke 
avverge mål. ' "j -

Få min. senere holdt Legernes på 
å score. Det ble endel klabb og babb 
inne i straffefeltet, tilslutt fikk han 
tak i ballen, men skjøt utenfor fra 
kloss hold.

sagt med en gang, 
ble ikke av de en L.

En må kunne forlange l 
landsdelsserielag. Det er 
delig at spillerne i 
fotball, men det er 
delig at viljen til å gå heinjenci 
inn for oppgaven ikke er .tilstede 

tilfelle var

li

Få minutter senere hadde-Ørn et 
av sine spredte oppløp, som de fikk 
corner på. En av Pors-spillerne hand
set. og Bjørnø hos Ørn satte straffe
sparket kontant i nettet. Etter dette 
jevnet spillet seg mer ut med et lite 
overtak for Pors, og omgangen gikk 
ut med 1-1.

I 2. omgang åpnet Ørn friskere. Et
ter 10 minutter smalt en Ørn-spiller 
av et skudd, som skrenser erf- spiller, 
og ballen havnet i nettet. 2 minutter 
senere forserte Svein Hansen seg fram 
på vingen, sendte ballen til Legernes, 
som sørget for utligning. Litt senere 
ble Pors tildelt indirekte frispark fra 
ca. 25 meter. Dagfinn Jensen sendte 
balleh i goalen, men målet blir kor
rekt annulert. Straks etter ble et mål 
satt >irih av Legernes også korrekt '■ 
annulert for offside. Etter en halv 

i times spill pådro Ørn seg straffe
spark. Dagfinn Jensen var eksekutør4; ; 
men skjøt over.

Det syntes nå som om ingen ting d 
ville lykkes for Pors, og selv Ørn-.l 
publikumet mente det ble for meget > 
av det gode. Ca. 10 minutter før full 
tid havnet ballen hos Ørns ytre høy- j 
re. Han smeller ballen i mål, og med ; 
3-2 til Ørn går kampen ut. >-

Best på Pors-laget var Carl Ski- ( 
fjeld som spilte venstre half. Særlig , 
hans 1. omg. var god og gjennomført. 
Ellers må vi plusse for Legernes’s , 
friske spill.

Hos Ørn var keeper god. Bjørnø 
hadde også en god dag. Halvorsen i 
Pors-buret var ikke av vanlig klasse, 
men tross alt ganske god.

Stillingen etter 7. runde:
Snøgg 
Rapid 
Moss 
Eik 
Ørn 
Pors 
Askim 
Tønsberg Turn

spark, denne gang fra venstre: Ball
klubben hadde etter dette en god 
periode, og det var flere ganger 
bråket foran Pors-buret 20 minut
ter ut i omgangen skaffet Oddbjørn 
Oddaker påny Pors ledelse ved et 
flott skudd. Straks før slutt trygget 
Pors seiren.ved scoring av Ronald Rei- 
^?sen.

På det seirende lag var det flere 
gode emner, men et par av spillerne 
virket enkelte ganger litt noncha
lante. Arnold Johansen og Oddbjørn 
Oddaker kom best fra det i forsva
ret. I angrepet ga begge ytrevingene 
et, go.dt inntrykk. Ytre venstre ble 
f or lite benyttet.

Skiens Ballklubb hadde en meget 
god keeper. I angrepet var venstre
siden best.

Kjeldsen, Hei, dømte.

Stillingen etter 6. runde er:
Snøgg 10 pts. 16—7
Rapid 9 pts. 15—11
Moss 6 pts.;.. 26—14
Eik 5 pts, 12—15
Tønsberg Turn 5 pts. 8—12
Pors 5 13
Askim 5 pts. 10—25
Ørn 3 pts. 8—15 '

Det gjenstår 3 runder i serien i 
høst.

Fram, 
kunne gjerne beveget seg mer. Ellers 
er karakteren ordinær.

Pors' lag mot Ørn 
søndag.

Pors’ U.K. har tatt ut følgende lag 
mot Ørn søndag: Arne Halvorsen, 
Trygve Kristiansen, Olav Skilbred, 
Arne Stenquist, Dagfinn Jensen, 
Karl Skifjeld, Thorbjørn Hammer- 
seng, Rolf Gunnerød, Odd Legernes,I 
Per Boye og Vidar Abrahamsen. Re
server: Asbjørn Wennerød, Arne We- 
holdt, Sven Hansen og. Arne Haa- 
tveit. Juniorspilleren Oddbjørn Odd
aker skal spille i juniorfinalen moti 
Skiens BJK. lørdag og er av den 
grunn tatt ut av A-laget. I

_________ __ - • —— -----

II Kretsmestrene fra venstre: 1. rekkeR. Bie Johannessen, Jan Andersen, 
| Kjell Østensen, Øistein Vige, Oddbjørn Oddaker. — 2.
|| ccbsen, Arild Johannessen, Arnold Johannessen, Svei ’•

ersen og Age Lund.

Juniorfinalen i fotball på Urædds 
stadion lørdag mellom Pors og Ski
ens Ballklubb endte med 4-2-seier 
til Pors. Det var enkelte tilløp til 
godt spill, men også lange perioder 
med sparking. Pors var imidlertid 
hele tiden best og seirene var fullt 
fortjent. Ballklubben åpnet med et 
par farlige angrep, men etter hvert 
kom Pors bedre igang. .Det - var da 
også dem som hadde kampens før
ste virkelige sjanse, men den ble re
sultatløs. Straks etter-, gjentok det 
samme seg. Etter et kvarters spill tok 
Pors ledelsen ved Svein Barth. m.en 
10 minutter senere kvitterte Ballklubp. 
ben. Et frispark fra høyre header 
ytre venstre forbi Pors’ målmann. 
I annen omgang tok Pors straks hand 
om/ spillet og etter et par gode an
grep kom lagets annet mål. scoret 
av Åge Lund, men også nå kvitter
te Ballklubben straks etter på fri-l.

■Rapid vant 1-0 over Pors
Svakt oppgjør på Vestsiden

800 menensker hadde funnet vc-| 
gen til seriekampen mellom Fors 
og Rapid på Vestsiden i g£i.

La det være sagt ined en gang, 
kampen ble ikke av de en husker, 

mer av to 
unnskyl- 

ikke kan spille 
ikke unnskyP 

å helhjertet 
ikke er .tilstede

i i langt høyere grad enn 
denne gang.

• Kampen begynte 
- • - • > • p ® . i«

de Rapid oppløp på 
: Ballen blir spilt over 
! sen i Pors-buret øg Rapids 
I høyre hadde bare å sette hodet til i 
ballen og.dermed ledet Rapid 1—0. 
I den resterende tid av 1. omgang < 
ble det’ prestert lite som hadde med 
fotball S gjøre. Enkelte spredte glimt 

midtbanespill ble en vitne til, 
men alt i alt var omgangen trøstes
løs og grq.-.Den av Porserne som kom 
bcs| (fra. omgangen var ytre høyre 
Legernes. Enkelte ganger kom han 
pent fram på vingen, men hadde lite 
oller ingen hjelp av indreløperne. 
Disse klarte ikke å følge med i det 
svake tempoet. Nei, farten må nok 
noen streker opp for å kunne omset
te sjansene i tellende mål.

2. omgang ble noe friskere enn j | 
første, men beholder likevel karak
teristikken delvis trøstesløs. Etter 
10 minutter hadde Pors sjanse til ut
likning, men Karl Skifjeld skjøt di
rekte på målmannen. 10. min. senere 
reddet Rapids venstre back på mål
streken. Pors hadde resten av om
gangen et visst overtak, men målene 
uteble. En noterer R. Gunnerøds 
skudd fra kloss hold midt i omgan
gen og Legernes ditto. Legernes gikk 
senter i annen omgang. 4 min. før 
slutt hadde Gunnerød • et prisverdig 
forsøk på å utlikne, men hans head- 
ding strøk tverrliggeren på den gale 
siden. Minuttet etter må Halvorsen 
i Porsburet ut i hele sin lengde for 
å avverge 2—0.

Pors-laget hadde en helt igjen
nom svart dag.

Hos Rapid var vingbackene gode J 
og kontante. I løperrekken var ytre 
høyre bestemann.

., ____I___. noe aramatisk.
Allerede etter få minutters spill had- 

venstresiden.
Arne Halvor- 

indre

■ * ■■■
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me mann frampå og scoret nr. 3. Ar- 
ne Halvorsen i Pors-buret hadde her 
en helt uforståelig utrykking, og han 
må ta målet på sin kappe. Pors in
dre forsvar spilte ofte svært åpent, 
og markerte i for liten grad sine re
spektive motstandere. Etter 25 min. 
scoret Per Boye på et ordinært skudd 
fra 18 meteren. Th. Hansen i Ørn- 
buret burde reddet målet. I det 30. 
minutt scoret senterløperen til Ørn 
for 3. gang. Han fikk et innlegg fra 
venstre og gikk lett forbi Dagfinn 
Jensen og satte'ballen rolig forbi den 
framstormende Arne Halvorsen. 101 
min. . før omgangen er slutt scoret 
Svein Hansen for Pors med et løst | 
skudd som keeper burde tatt. Om
gangen ble skjemmet av for myel 
upresi sepasninger. '

I 2. omgang satte Pors-laget alle 
krefter til og laget klarte å utlikne 
til 4—4. Etter 24 min. fikk Pors cor
ner og Rolf Gunnerød nettet med 
et praktfullt skudd på «direkten». 
Minuttet etter ble Pors tildelt straf
fespark og eksekutøren Dagfinn Jen
sen satte ballen kontant i maskene

Pors åpnet best, men etter 12 
minutters spill fikk Ørn sitt før
ste angrep og mål. Y. v. Odd Nil
sen scoret pent fra spiss vinkel. 
I løpet av ytterligere 5 minutter 
øket Ørn til hele 3—0. Brogaard 
avsluttet et pent angrep med 
scoring, og samme mann utnyt
tet en tabbe av Dagfinn Jensen 
— ved begge mål virket Arne 
Halvorsen utrolig passiv.

Pors ga ikke opp etter denne 
sjokk-åpningen. I det 22. min. 
lobbet Per Boye løst over Ørn- 
forsvarerne og i mål. Dagfinn 
Jensen var atter uheldig — bom- 
mot stygt og Brogaard kunne 
lett lobbe over utstormende Ar
ne Halvorsen. Fra spiss vinkel 
leduserte Sven Hansen til 4—2.

1 2. omgang fikk Pors fullsten
dig taket på spillet. Etter 25 min. 
reduserte Gunnerød til 4—3 et
ter corner, og 2 minutter senere 
omsatte Dagfinn Jensen et straf
fespark i mål.

I Ørn hadde et kontant forsvar, 
men da Pors etterhvert fikk full
stendig overtak, begynte det å 
rakne der også. Per Bjørnø var

1 Etter denne oppmuntringen gled det 
enda bedre for Pors, og etter et kvar- 

' ter kom mål nr. 2. Rapids keeper 
mistet et skudd fra Vidar Abraham
sen, og Per Boye dundret løs på bal
len, som lå stille et stykke foran kee
per. Pors dominerte nå i godt og vel

• en halv time. Rapid hadde et par 
farlige sjanscr, men kampen endte

Flere endringer på
Porslaget mot Rapid

Pors UK har valgt å 
itt på oppstillingen til årets siste 
andsdelsseriekamp mot Rapid il

%

Spillemessig sett ble det in
gen god kamp på Vestsiden 
mellom Pors og Ørn i går, men 
hele 8 mål ga publikum full 
valuta for pengene Hjemmela

get hadde nok de farligste 
sjansene og det beste spill, og 
en seier med 1 måls overvekt 
til Pors hadde nok vært mest 
rettferdig

legg, som Vidar Abrahamsen fluktet 
pent i mål.

Sluttresultatet 3-1 må sies å væie 
helt fortjent, særlig etter Pors’ spill 
i annen omgang. Hos Pors spilte foi- 
svaret jevnt, kanskje med Dagfinn 
Jensen et hakk foran de andre. I 10" 
perrekken går prisen til Rolf Gun- 
nerød og Odd Legernes. Legednes må 
ha en særlig ros for sin innsats trass 
i at. han var hemmet av en skade. 
På Rapids lag var indre høyre

•/_

•A

■ A
’» A

-

levert skikkelig avslutninger.
Etter at ballen hadde vært i spill 

en god stund, fikk Rapid mer tak-- 
over spillet, men det første virkelige 
kom først i det 35.. minutt. En Ra- 
pid-spiller brenner av et hardt skudd 
men Halvorsen i Pors-buret reddet fl 
pent. 5 minutter før pause ble det en 
mølje foran Pors-målet, og i virvaret 
sender Rapids ytre venstre ballen i 
mål. Rapids 1-0 ledelse ved pause 
var helt rettferdig.

I annen omgang startet Pors ad
skillig sterkere og får med en gang 
et visst tak på kampen. Etter sju 
minutter trekker Legernes, som i an
nen omgang spilte senterforward, 

| mens Vidar Abrahamsen gikk ut på 
vingen, ut på venstresiden og legger 
over til Abrahamsen. Han sender vi
dere til R0]f Gunnerød, som kaster 

______ fra.m og header i mål. ' 
lå godt' 
fortjent 
pausen.
en total

- og sco-

1 ”

sator og i rekken var Brogaard 
uhyre farlig i center.

____  Indreforsvaret til Pors var 
Vloss Søndag Laget blir fra mål langt under båten. Hjemmepub- 

& - rpr likumets nerver ble satt på høy-
' kant mer enn en gang, og alle 4 .

målene kom etter tabber i indre- 
forsvaret. Winghalfene derimot 
arbeidet sterkt. Karl Skifjeld ser 
ut til å like seg riktig godt på 
denne plassen. I rekken var Le
gernes best, men de to ung-gut- 
tene Svend Hansen og Svein Ja
cobsen på wingene viste mye lo
vende.

Birger Jansen, Tollnes, dømte 
ganske bra.

Rapid 
omgang Og hadde 

enn 1—o ved 
omgang ble det 

rs over

Formannen i Pors fotballgruppe, 
Otto Malmgren, bekrefter overfor 
vårt blad at Øivind Johansen har 
gått ut av klubben og meldt seg inn 
i Arendals B.K. Johansen har alle
rede reist til Arendal, der han har 
fått ny stilling og bra leilighet.

Det foreligger også utmeldelse fra 
Herman Holtan, som har meldt seg 
inn i Start, Kristiansand.

Fotballforbundet er underrettet 
om overflyttingene. — Det betyr 
selvsagt et stort tap for Pors å miste 
de to spillerne, sier herr Malmgren. 
Øivind Johansen var jo også en av 
Kretslagets støttespillere. For Hol- 
tans vedkommende er flytningen ba- i 
re midlertidig.

Det ble en målrik, men en svak landsdolsseriekamp mellom Pors og 
Øm de 2—300 tilskuerne fikk se i går. Ørn sikret seg allerede 3—0 le
delse etter 16 min. takket være åpent forsvarsspill hos Pors. Særlig 
bie oppdekkingen av Ørns gode senterløper neglisjert. Klubben hadde 
overtaket i spill det meste av kampen, men det lot til å være mer broijd 
i Ørns løperrekke. Sluttresultatet ble 4—4 og poengdeling.

I første omgang spilte Pors med 
vind og sol i mot. De førs1e 10 min. 
begynte nervøst; men Pors klarte å 
tilrive seg «spillet. I det 11. minutt 
'spilte Ørns ytre.venstre,, Odd 
seg fram på-vingen og scoret på et 
praktskudd fra 18 m. 4 min. senere 
scoret Ørns senterløper. Knut Bro- 
gård, etter pent forarbeid av ven
stresiden. Minuttet senere var sam-

Pors hadde stort overtak i 2. om
gang og med litt mere flaks kunne 
Pors ha fått begge poengene. |

Pors-laget er ikke av vanlig mer-, 
ke for øyeblikket. Best i går var K. 
Skifjeld, som spilte vinghalf og Odd 
Legernes. Sistnevnte er det stoff i 
til storspiller.

Hos Ørn var senterløperen og 
høyre half Bjørnø de beste.

Rinni»

Fortjent Pors-seir i Moss
I Moss Avis’ referat fra landsdels- 

seriekampen Pors—Rabid heter det 
. blant annet: I

' Det så ganske lyst og lovende uti 
for Rapid på Melløs i seriekampen 1 
mot Pors etter 1. omgang da Rapid 
fortjent ledet 1—0. Men i 2. om
gang snudde bladet seg. og Pors kom 
med en innbitt vilje til å redde det 
isorri reddes kunne, og.de fikk ogsål 
3 scoringer i denne perioden. Der-I 
med var poengene reddet og et godt 
steg unna faresonen. Kampen var 
ikke velspilt eller særlig underhol
dende. I

Det var ikke tvil om at seiren I 
var i største laget, men den var for
tjent, for Pors hadde bedre tak på 
avslutningene i 2. omgang.

Pors-forsvaret jobbet godt under 
“V senterhalf D^£inn Jensen

2 s^ee".St?r ære £or at det holdt, 
hocks Trjgve Var °gs& beSEe 
bredL... B Kristiansen og Skil-

Pors var i går i Moss og hentet 
to verdifulle poeng i kampen mot 
Rapid. Ingen av lagene glimret, 
men i annen omgang viste Pors 
enkelte takter til god fotball. Beg
ge lag åpnet svært jevnt, og slik 
holdt det seg temmelig lenge. Det 
ble hverken fra Pors eller Rapid 

farlige sjanscr, men
• med at Pors 5 minutter før slutt fikk 

enda et mål. Legernes trakk ut pa 
‘ venstre-vingen og sendte inn et over-

Pors mister to gode 
spillere

Øivind Johansen til Arendal 
og Herman Holtan til 

Kristiansand.

Norsk rekord av 
Olav Skil herd?
Skeid-spilleren Hans Nordahl 

(Hanser’n) spilte i går sin 398. 
A-kamp for sin klubb.

Enkelte Oslo-aviser hevder at 
den 36-årige Nordahl har norsk 
rekord når det gjelder antall A- 
kamper.

Vi kan imidlertid opplyse at 
den 40-årige Olav S k i 1 b r e d, 
Pors, i så fall leder suverent. I 
går spilte han sin 4 5 3 A-kamp. 
Skilbred debuterte allerede i 1933 
på A-laget og en kan sikkert reg
ne med at «rekorden» vil bli pres
set ytterligere i været før han 
legger opp.

jg høyre: Arne Halvorsen, 
Kristiansen, O. Skilbred, A. 
Stenkvist, D. Jensen, K. Skifjeld, 
O. Legernes, Oddbjørn Oddaker, 
Vidar Abrahamsen, Rolf Gunne
rød og Per Boye. Reserver; Wen- 
nerød, P. Tollefsen, Svend Han
sen og Svein Jacobsen.

Oddaker og V. Abrahamsen 
var ikke med i kampen mot Ørn 
i Porsgrunn sist søndag. j
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Malmgren 
ikke har vært 

tabellen i høst gir 
inntrykk av. Vårsesongen

har i disse da- 
lang og kamprik se-

og Herman 
selvfølgelig

I

Vellykket avslutningsfest 
Pors fotballgruppe

Pors Fotballgruppe holdt sin tra
disjonelle årsfest i klubblokalet lør
dag. Den ble meget vellykket.

Toastmaster Andreas Skil bred 
ønsket velkommen og holdt en kort 
tale. Under middagen overlot han 
først ordet til gruppas formann, Ot
to M a 1 rn g r e n, som understreket 
at styret var fornøyd med sesongen. 
Vårsesongen hadde gått bra, klubben 
var kommet til 4. runde i cupen. At 
publikum sviktet i de siste kampene, 
skyldtes det dårlige resultatet i de 
første kampene i høst, mente han. 
Allikevel ventet han et lite over
skudd på årets drift, først og fremst 
da ved hjelp av andelen i årets N.M. 
Han takket videre alle aktive og 
U.K. og nevnte det utmerkede sam
arbeid som hele tiden hadde hersket 
mellom dem. Ønsket for jubileums
året neste år var at Pors greide 
Norgesmesterskapet. Han mente at 
bredden var til stede, og blant de 
mange måtte det finnes 11 som kun
ne klare en slik oppgave.

Neste taler var Halvor Teksten 
som hilste fra Hovedforeningen, Han 
sa blant annet at forholdet mellom 
spillere, U.K. og styret hele tiden 
hadde vært det aller beste.

Olaf Hanssen talte på vegne 
av utvalget for B- og C-lagene.

BM
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Pors fotballgruppewhar en 
meget sterk junioravdeling 
Men man ve av de unge forsvinner altfor tidlig fra fotballbanen, sier 

formannen — I mai neste år skal Pors ha 53 års jubileiimskamp

OSA

Pors’ fotballgruppe 
ger avsluttet en 
song.

Formannen Otto 
opplyser at sesongen 
fullt så dårlig som 
inntrykk av. Vårsesongen var- god 
og når det gjelder Norgesmesterska
pet så nådde vi også i år 4. runde 
etter å ha satt Kongsberg, Sagene og 
hovedserielaget Asker utenfor, men 
så ble vi stoppet av den ene av årets 
finalister — Skeid i 4. runde. I fjor 
ble vi som kjent slått ut av Norges- 
mesteren Viking. I den nye lands- 
delsserien som tok til i høst mistet 
vi alle fire poengene i kampene mot 
Snøgg i Porsgrunn og Ørn på Horten, 
med ved disse høve kan en trygt si 
at resultatet burde vært omvendt og 
da hadde det hele lagt langt bedre 
an. En må heller ikke glemme at vi 
har mistet flere av våre gode spille
re — Ove Austad, «Jeisen» Gunder
sen, Øivind Johansen 
Holtan — og det har 
hatt stor betydning.

— Hvilke seriekamper er det som 
gjenstår til våren?

— Pors skal møte Snøgg og Askim 
ute, mens Moss F. K., Eik og Tøns
berg Turn kommer til Vestsiden. 
Sjansen for å holde seg i landsdels- 
serien er avgjort tilstede. Klubben 
er også i den heldige situasjon at 
man har mange yngre og lovende 
rekrutter å ty til.

— B-laget vant mesterskapet i vår 
og leder både den nye kretsserien og 
pokalserien. C-laget ble nr. 2 i vår 
og leder sin pulje i høst.

— Junioravdelingen?
— Våre junior- og småguttlag sik

ret seg nye mesterskap i år, mens 
guttelagets sesong har vært noe sva
kere. Neste år er det tanken å stille 
to guttelig iserien/ ‘ idet så å si 
hele småguttlaget i år rykker opp i 
gutteklassen neste år. Blir det ikke 
ordnet med to lag risikerer vi bare 
at vi mister en del av disse unge 
guttene.

— Pors har jo lederstillingen 
blant landets lag når det gjelder 
Fotballforbundets ferdighetsmerké.

— Ja, det er opplyst, og jeg kan 
bare legge til at disse prøvene har 
vært omfattet med enestående stor 
interesse. Guttene driver og trener 
hjemme i gata. Prøvene er ennå 
ikke avsluttet og det er mulighe
ter for at Pors får sin første «gull- 
bailvinner» også, hvis da ikke snø- 
en og kulda setter en stopper for 
det héle.

I denne forbindelse vil jeg gjer
ne ha nevnt at ’de klubber som ik
ke legger stor vekt på dette arbeid 
vil få svi for det seinere. Hos oss 
har det vært spillere som har sak- 

; net alt som heter ballfølclse, men 
ved iherdig trening og gåen inn 
for saken har det lykkes man
ge av dem å tilegne seg de nødven
dige ferdighetene. Når resultatet 
er blitt så flott for vårt vedkom
mende, så skyldes det ikke minst 
junioravdelingens energiske for- 
njann Helge Madsen og treneren 
«Jeisen» Gundersen. 

1 — — — — — —— . _

Videre var det taler av «Jeisen» 
Gundersen, Helge Madsen fra junior
avdelingen og Thorleif Aasland fra 
Stadionstyret. Damenes tale ble holdt 

‘av Asbjørn Kjellevold.
Deretter overtok Otto Malmgren 

igjen til utdelingen av forskjellige 
atkivitetsmedaljer etc.

Aktivitetsmedalje for 10 år (bron
se)' ble tildelt Ivar Kristiansen. Det 
var i år ingen som hadde gjort seg 
fortjent til frammøtemedaljeri uten
om Olaf Skilbred. Han hadde imid
lertid medaljen fra før, og styret had
de da funnet å gi ham en gave som 
takk for hans innsats i mange år. 
I flere år har Olaf ikke vært fravæ- I 
rende på noen treningskveld. Han ble 
overrakt Asbjørn Halvorsens «Nor
ges Fotballeksikon» under stor ap
plaus. På samme måte gikk det da 
formannen overrakte Olaf Amund
sen en gave som påskjønnelse for 
kjøring i 10 år for gruppa. Det var 
meget populært.

Til sist overtok viseformannen An- , 
dreas Skilbred ordet og overrakte/ 
under stor applaus en vakker pokal 
med nellikker til den meget avhold
te formann, Otto Malmgren.

Deretter var det dans til over mid- 1 
natt.

Otto Malmgren.
— Økonomien?

Alt tyder på at vi også i år får 
et mindre overskudd. Da regner vi 
med at andelen for vår deltakelse 'i 
NM blir noenlunde det tilsvarende 
beløp vi fikk i fjor — om lag 6000 
kroner. — Fotballpresidenten Reider 
Dahl uttalte nylig i radioen at besø
ket i år var større enn i fjor, så belø
pet blir muligens litt høyere.

— Spilleutvalget? • ;;
— Pors har et stort spilleutvalg, 

men det ville ikke være av veien 
med flere toppfolk. Vår sterke juni- j 
oravdeling har fostret mange lovende, 
emner og flere av juniorene har og-, 
så med hell vært forsøkt på A-laget.■ 
Jeg vil imidlertid ikke legge skjul 
på at en del av ungguttene dessverre 
forsvinner .alt, for tidlig fra fotball
banen.

— Hvorledes blir det med 
spørsmålet neste'år?

I år har vi Hått «Jeisen« Gun
dersen som profesjonell trener og vi 
er meget godt fornøyd med ham, 
men det spørs om det ikke ville sta 
mer respekt av en utenbys mann. 
Det er ikke truffet noen avgjørelse 
for neste år ennå, men det er de som 
er stemt for å gjøre en forandring. 
Frammøtet til treningen er meget 
godt og så sent som siste uke var det 
møtt fram 22 spillere til øvelseskvel- 
den. Vi har vansker med å få inn
passet treningen for alle våre lag i 
det stoie og omfattende kamppro
grammet. Olav Skilbred som har re
kord når de gjelder antall A-kamper ‘ 
er stadig like ivrig på treningskve]- 
dene og han har heller ikke i år 
skoftet en eneste kveld. Riktignok

parten, men da skjøttet han sin tre
ning på Østsiden.

Neste år skulle det hele ligge langt 
gunstigere an for Fotballgruppa. Den 
iye treningsbanen på Stadion skal 
jo gjøres ferdig snarest mulig og så 
får vi disponere idrettsplassen ved 
Vestsidens skole. Den nye trenings
banen på Stadion blir såpass stor at 
man kan avvikle reservelagskampei’ 
og junioravdelingers seriekamper. Da 
blir det god anledning til å trene 
samtidig med kampene.

— Blir det jubileumskamp i mai?
— Ja, det setter vi alt inn på å få 

og vi håper at motstanderen blir en 
av landets aller fremste. Det spørs 
bare om kampen lar seg passe inn 
i serieprogrammet, sier Malmgren.

1 var han trener for Urædd på vår-
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— Det er bestemt at det skal 
holdes jubileumsarrangement foi 
de enkelte grupper. Vi tar fatt 
allerede fra vintersesongen av 
Skigruppen blir forhåpentlig til- 
'delt landsrenn. Det er avgjort 
at det vil bli gitt ut en jubileums, 
beretning i anledning 50 års ju
bileet. Redaksjonskomiteen har 
allerede vært i virksomhet i len- 
gede tid. På stiftelsesdagen vil det 
bli arrangert jubileumsfest hvis 
man kan få et passende lokal 
sier formannen til slutt.

£

■:

•

■XX.te

■■■ te.®

■?X:
-

®te<:

XX i
®x

. te

Arbeidet på treningsbanen og håndballbanen tar til i høst
I F. Pors setter i høst i gang 

utvidelsesarbeidet på stadion-an- 
legget på Tollnes. I første omgang 
er det treningsbanen og håndbal- 
banen man konsentrerer seg om_ 
opplyser formannen Halvor Tek
sten. — Banekonsulent Vasbotten 
har utarbeidet planene for ut- 

ividelsen. Det hele ligger meget 
gunstig an idet høydeforskjellen 
på det nye banearealet bare ei 
60 cm. I første omgang gjelder 
det å få utført drenerings- og pla- 
neringsarbeidene. Forutsetningen 
er at banen som blir på 100x60 
meter skal få et slitegrasdekke.

— Blir det store utlegg foi 
Pors?

— Nei, det skulle det ikke bli 
Vi regner å komme langt med 
6—7000 kroner utenom dugnads
arbeidet, sier han. Vi har forøv
rig bestemt oss for å ta håndball
banen i samme slengen. Den nye 
treningsbanen får samme leng
deretning som grassbanen, mens 
håndballen blir på østre del av 
arealet. Vi regner med å få tre
ningsbanen spilleklar neste våi 
og dermed vil man få avlastet 
hovedbanen endel. Planen er for
øvrig å sette selve kampbanen i 
tipp topp stand til jubileet.

— Er det store arbeider 
forestår på hovedbanen?

— Det viser seg at stadiomat- 
ta er langt bedre enn man hadde 
regnet med. Det blir hovedsakelig 
å fylle på tv del matjKi og riv- 
opp dekket og så banen til på 
ny. Banen skal også forskyves 

. litt østover for å gi bedre plass.
— Er det ellers noe nytt om 

jubileet? .-te
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songen. Fotballen gir sjelden 
sølv] men det er likevel moro. 

‘ Skilbred er klubb spille- 
r en i Grenland, men Har også 
vært benyttet på Grenlands 
kretslag 18 ganger og spilt 12— 
15 kamper på Porsgrunns by- 
lag. Noen landslag splass har det 
ikke blitt, selv om han var V 
«frågan* i 1936. Da spilte han 
forøvrig sidehalf under en tre
ningskamp mellom landslags
kandidater.

Olaf Skilbred har satt skrekk 
i mange ytre høyre-winger i 
landet, men så er han heller in
gen smågutt. Han har drevet 
med boksing siden 1932.-

— Har du fått mye juling?
— Nei, boksingen har jeg' 

drevet som hobby. Det har vært 
bare moro. - X '

— Hva husker du best fra ' 
fotball-oppgjørene?

— En rekke turer med krets- 
laget var hyggelige og morsom
me, men jeg glemmer ikke så 
lett de fire omkampene mot 
Sarpsborg i cupens 4. runde t 
1934. De var dramatiske.

Fotballstøvlene dine er altså 
ikke tilsalgs?

— Nei, ikke tale om. Jeg star
ter innendørstreningen i januar. | 
Pors fyller 50 år neste år, og da

I vil jeg gjeme være med. ••
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En 'nier, trofast klubbspil- 
l er.'-i fotball enn Olaf Skil
bred- 3fins vel ikke i hele 
Grenland. Han har tjent Pors i 
snart /: 'en menneskealder, og 
fremdeles er han å finne på 
klubbens A-lag.

l «Ola> er kjent med hele Vest- 
\ sida, og det skyldes nok for en 
j stor del fotballen. Han debuter
te i Pors som guttespiller for 27 
år siden. Senere er det blitt 456 
kamper på A-laget. Den rekor
den er det ikke mange som kan 
vise maken til. Og Olaf Skil- 

A bred har ikke tenkt å gi seg en- 
I nå, ’ selv om han runder 40 fir 
I neste år.
I — Nå har jeg spilt i 21 år på 
A-laget, men har ikke tenkt å 
gi meg, sier Skilbred. Jeg leg
ger ikke vekk fotballstøvlene 

Ifør lysten er borte for godt. Det 
ser ut til-at> den ikke forsvin-.

1 ner sa lett.
— Blir du aldri lei?
— Enkelte ganger kunne jeg 

ønske at Pors spilte hjemme. 
Reisene tar på humøret noen- 
ganger, men jeg slenger med på 
turene likevel. Det er moro å 
komme til nye steder, men nå 

Ihar jeg vært nær sagt over alt 
sør for Trondheim.

— Pors-laget blir 
som «gamlehjem*?

— Gamlehjem? Så lenge ikkel- 
ungdommen er gode nok, mener 
jeg gamlingene må fortsette så 
lenge de ønsker. Det er. bare 
heldig med litt gammelt blod på 

I laget. Det er litt for mye boogie 
woogie blant ungguttene i dag. 
Jeg savner den krigerske gå- 
på-ånden som kom til uttrykk 

\fØr krigen.
| — Du har vel mange pokaler 
'.etter 500 fotballkamper?

— Nei, det er smått stell. Jeg 
hur en eneste pokal. Den fikk 
jeg ved en baneåpning. Dess- 

| , luten fikk jeg en spiseskje ved
en turnering på Sørlandet en-
\ fin mC° enl
Win fotballbok etter den siste seJ
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